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Forord 

 

Halds Diplomatarium indeholder et udvalg af breve, tingsvidner, kongelige 

befalinger  m.v., som rummer væsentlig information om Hald. Det er breve om Halds 

bygninger, Halds gods, Hald som administrationscentrum for bispe- og lensgods. 

Endvidere breve om personkredsen med relationer til Hald. Det er specielt 

Ebersteinerne, Niels Bugge, bisperne, specielt biskop Jørgen Friis, lensmænd, officialer, 

fogeder, skrivere, delefogeder, skovriddere, og andet personale.  

Ligeledes er medtaget, hvad der har kunnet opspores om Viborg bispedømmes 

godserhvervelser og større gårde, Klarupgård, Gudumlund, Næs (Lindenborg) Ove-

gård, Pandum, Halkær, Sebber Kloster, Gunderstedgård, Testrup, Lynderup, Smollerup-

gård og Viskum indtil Reformationen 1536 i det omfang dette skønnes at være af 

betydning for forståelse af Halds gods m.v. 

Også breve, der belyser bispedømmets organisation med generalofficialer og 

herredsofficialer er medtaget m.v. Det antages, at Hald har spillet en væsentlig rolle i 

stiftets godsadministration i perioden indtil 1536. Det var tilfældet bl.a. omkring 1420, 

hvor provst Jens Maart i Viborg klagede over de trængsler, han havde af Hald,  og i 

hvert fald fra 1529, hvor Jørgen Friis flyttede fra bispegården i Viborg og til Hald og 

flyttede administrationen hertil, og indtil 1536, hvor stiftsgodset blev konfiskeret. 

Diplomatariet starter ved år 1326, hvor Ludvig Albertsen Eberstein fik over-

draget kontrollen med Viborg landsting og med rimelig sikkerhed også var eller blev 

ejer af Hald, som gennem hans børn kom i hænderne på Niels Bugge 1345-46. 

Diplomatariet slutter 1664, hvor kronen solgte Hald til brødrene de Lima. Diplomatariet 

omfatter også Spøttrup, indtil salget heraf i 1579.  

Hensigten med diplomatariet er bl.a. at søge at give et billede af den kæmpe-

opgave, der har været at administrere det meget omfattende gods, men også af livet på 

Hald Slot, med alt hvad dette indebar fra opkrævning af f.eks. landgildeydelser, 

regnskaber, slottets personale, retshåndhævelse, syn og vedligeholdelse af bygninger, 

fremsendelse af fetalje til kongens slotte, beværtning af kongen og hans hofsinder på 

Hald eller ved landstinget i Viborg m.v. 

Der er medtaget alle breve, der har kunnet opspores vedrørende Niels Bugge og 

med relation til Hald og begivenheder omkring ham. Der er medtaget en del dokumenter 

om afsættelsen af Christian 2., forhandlingerne på herredagene fra 1523 til 1536, som 

biskop Jørgen Friis i Viborg har deltaget i eller har udspillet sig omkring ham for 

herigennem at opnå en bedre forståelse af hans person og besiddelsen af Hald. Formålet 

med dette har bl.a. været at skaffe dokumentation for, at det meget sorte eftermæle, som 

historikeren A. Heise har givet Jørgen Friis, nærmest et karaktermord, ikke har bund i 

de originale kilder, men er udtryk for Heises personlige misopfattelse og antipati.  

Der er også medtaget en del dokumenter vedrørende den protestantiske tros 

ankomst til hertugdømmet Slesvig, hvor Frederik 1.s søn hertug Christian fik overladt 

Haderslev len og Tørning len og efter faderens kroning i Viborg 1523 begyndte at 

trænge den katolske tro ud. Dokumenterne viser, at Frederik 1. trods løfter i hånd-

fæstningen om at beskytte den katolske tro var troløs og gav den lutheranske tro indpas, 

hvilket førte til, at den ankom til Viborg, fortrængte den katolske tro og førte til biskop 

Jørgen Friis afsættelse.  

Lensmændenes tilkaldelse til herredage, befalinger om underhold af kongen, 

hofsinder og landsknægte, ordrer om fremsendelse af naturalier til hoffet o.l. fra 

Tegnelser over alle lande er medtaget i de fleste tilfælde. Hvor missiver i Tegnelserne 

er udgivet til én lensmand og efterfølgende ved et ditto angives tilsendt flere, f.eks. 

lensmanden på Hald, er der generelt kun medtaget et uddrag heraf.  

 Fra Bjarne Nørgaard-Pedersen af Viborg Landstings dombøger 1608-1664 er 

medtaget domme, der belyser Halds jordegods, lensmænd, fogeder, skrivere fæstere, 

samarbejds- og handelspartnere m.v.  

Begæringer om magelæg, som ikke vides gennemført, er udeladt.  

Fra Hald lens regnskab 1596-1657 er uddraget oplysninger fra diverse regnskabs-

bilag, som har karakter af korte enkeltdokumenter med væsentlige informationer om 

livet på Hald og Halds bygninger, mens jordebøger o.l. er forbigået. Disse oplysninger 

kan synes tørre og kedelige, men ved nærmere eftersyn fortæller de meget om, hvordan 
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bl.a. slottets bygninger var placeret og konstrueret og blev vedligeholdt. Fra Hald lens 

regnskab 1596-1657 er endvidere uddraget synsforretningerne over slottets bygninger 

og de tilstedeværende breve og jordebøger ved overdragelserne af lenet til en ny 

lensmand i 1601, 1612, 1637, 1648, 1660 og 1662. 

Fra Danske Kancelliregistranter 1523-32 er uddraget alle breve vedrørende Hald, 

bl.a. synsforretningen 17. november 1541, hvor de omfattende arsenaler af våben og 

lagre af korn m.v. på slottet omtales. 

Det har af ressourcemæssige grunde ikke været muligt at gå tilbage til alle de 

originale kilder, og her er der i stedet anvendt referater af gennemgang af sådanne kilder 

i litteraturen. Det gælder Arild Huitfeldts Danmarks Riges Krønike, to-bindsudgaven fra 

1652, P.F. Suhm, Historie af Danmark og A. Heises artikler i Kirkehistoriske Samlinger, 

Historisk Tidsskrift m.v. Det gælder specielt Valdemar Andersens fine bog Hald 

Hovedgård, som vidner om, at han med stor kyndighed har gennemtravet hele Halds 

lensregnskaber 1596-1652 i Rigsarkivet og har fundet utroligt mange vigtige emner.   

Diplomatariet er tilrettelagt sådan, at de enkelte breve indledes med dato og år eller 

cirka tidsfæstelse, hvor sådant ikke fremgår. Herunder et referat af brevets indhold, 

besegling og påskrift, samt hvorfra brevet stammer - arkiv eller litteratur skrevet med 

kursiv. Hvor kildens sprog ligger nær vor tid, er referat dog udeladt. Det gælder f.eks. 

Kancelliets Brevbøger, der i sig selv er referater. 

Herefter følger selve brevet i den mest originale form fra de foreliggende kilder. 

Supplerende tekst med forklaringer er skrevet i runde parenteser.  

Sidenummerhenvisninger til Hald lens regnskab 1541-46 er til min kildeudgave 

heraf, som blev udgivet i 2016. 

De benyttede arkivalier i Rigsarkivet eller Landsarkivet i Viborg og den benyttede 

litteratur anføres bag i bogen. Forkortelser er søgt undgået. De benyttede fremgår af liste 

sidst i bogen. Forkortelser i litteratur er søgt tilbageført til uforkortet form.  

Dokumenter fra den udgivne litteratur, f.eks. Kancelliet Brevbøger, er scannet 

og OCR-behandlet og bringes hovedsagelig i den originale skriveform, som blev 

anvendt ved litteraturens tilblivelse, idet der enkelte steder er foretaget småkorrektioner 

af praktisk karakter. Hvor der heri henvises til originale arkivalier i Geheime Archivet, 

nu Rigsarkivet, vil nuværende placering skulle opsøges på ny.  

Adelspersoner nævnes med deres adelsnavn jf. Danmarks Adelsårbog, selv om 

slægten først senere antog et sådant navn. 

Ved udarbejdelsen har historikeren dr. phil. Mikael Venge arbejde med specielt 

Christian 2.s fald, Clementsfejden og bispeborgen Spøttrup været en stor inspirations-

kilde.  

Diplomatariet tilegnes historikeren, nu afdøde dr. phil. Ole Degn, Viborg, som i 

forbindelse med vores fælles interesse for bispeborgen Halds historie foreslog at samle 

de spredte oplysninger i et diplomatarium, ligesom han har bidraget med nogle af 

synsforretningerne og oplysningerne fra de årgange af Kancelliets Brevbøger, som han 

har stået for. Arbejdet nåede desværre ikke at blive færdigt inden hans pludselige og alt 

for tidlige død i december af 2017. 

Bogen udgives med støtte fra Veluxfonden, som jeg bringer min bedste tak.  

 

 

9. september  2018                         Ole Færch 
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7. juni 1326 

 Viborg. Lørdag før Martyrerne Primus og Felicianus dag var rigets bedste mænd 

samt almuen forsamlet i Viborg for vælge en ny konge. Den 10-årige hertug Valdemar 

af Slesvig blev valgt med morbroderen grev Gert som formynder. Der blev vedtaget en 

håndfæstning, som blev beseglet af bl.a. Laurids Jonsen Panter, fordum drost, fordum 

marsk Erik (Nielsen Gyldenstjerne, Niels Bugges halvbror), samt brødrene Albert 

Albertsen Eberstein til Langtind og Ludvig Albertsen Eberstein, ejer eller kommende 

ejer af Hald. Ludvig Albertsen blev marsk og pantherre i Koldinghus og Riberhus. 

Hertug Valdemar førtes på hyldningsrejse rundt i landet og Laurids Jonsen Panter og 

Ludvig Albertsen Eberstein havde lejet sikkerhedsfolk hertil hos grev Gert. DiplDan. 

2,9, nr. 273. Festskrift til Troels Dahlerup, Valdemar Atterdag og hans mænd, s. 261. 

Ellen Jørgensen, Annales Danici medii aevi. s. 171 jf. Fruer og Vildmænd I, s. 237.  

   

7. juni 1326 

 Grev Johan den Milde af Holsten (Pløn) fik 30. oktober 1329 Ludvig Albertsen 

Eberstein arvinger til at overgive ham hovedslottet i Skåne, Helsingborg, og dertil kong 

Christoffer 2.s søn Erik, der siden 1326 havde været betroet marsken på rigets vegne. 

Dette hverv fik Ludvig Albertsen Eberstein formodentlig ifm. kroningen i Viborg. Det 

synes rimeligt at antage, at Helsingborg var marskens hovedopholdssted, ikke Hald.  

Danmarks Riges Historie, Steenstrup, Erslev, Heise m.fl., s. 263.  

 

8. juni 1326 

 Marsk Ludvig Albertsen Eberstein blev forlenet med Viborg og kontrollen med 

det derværende landsting. Det synes at være en belønning for at svigte kong Christoffer. 

Arild Huitfeldt, Danmarks Riges Krønike jf. DiplDan. 2,9, nr. 274. 

 Aar 1326 forlener Kong Valdemar (marionetkongen) Hr. Ludvig Albertsen med 

Viborg og Landstingets Forvaltning, idet han befalede dem i Viborg at staa til Regnskab 

overfor Hr. Ludvig eller hans Stedfortræder, idet han gav ham al Kronens Rettighed. 

Handlet i Vejle, Søndagen før Vitus' og Modestus' Dag. 

 

5. juli 1326 

 Roskilde. Kong Valdemar 3. forlener Ludvig Albertsen Eberstein og hans arvinger 

med Almindsyssel og Jellingsyssel, Malt og Gern herreder samt staden Ribe. 

Medbeseglet af en række biskopper og adelsmænd bl.a. drosten Laurids Jonsen Panter. 

DiplDan. 2,9, nr. 282. 

 

1. august 1326 

 Roskilde. Kong Valdemar 3. stadfæster staden Greifsvalds privilegier i Danmark. 

Medbeseglet af bl.a. marsken Ludvig Albertsen Eberstein. DiplDan. 2,9, nr. 290. 

 

15. august 1326 

 Danehof i Nyborg. Kong Valdemar 3. forlener Grev Gerhard 3. af Holsten med 

hertugdømmet Jylland som arveligt fanelen. Medbeseglet af syv nordtyske fyrster samt 

medlemmer af formynderstyret, herunder bisper, hertug Knud Porse og en række 

adelsmænd, bl.a. marsken Ludvig Albertsen Eberstein, drosten Laurids Jonsen Panter 

og Jens Uffesen. DiplDan. 2,9, nr. 295. 

 

15. august 1326 

 Nyborg. Grev Gerhard 3. af Holsten udsteder en landsret for Femern. Medbeseglet 

af bl.a. marsken Ludvig Albertsen Eberstein og drosten Laurids Jonsen Panter. DiplDan. 

2,9, nr. 302. 

 

16. august 1326 

 Nyborg. Drosten Laurids Jonsen Panter, hans slægtninge, brødrene Henrik og Ove 

Nielsen Panter, hans frænde marsk Ludvig Albertsen Eberstein samt 32 andre danske 

adelsmænd godkender på hoffets vegne kong Valdemar 3.s overdragelse af hertug-

dømmet Jylland  til grev Gerhard 3. af Holsten som arveligt fanelen. DiplDan. 2,9, nr. 

304.  
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27. august 1326 

 Marsken Ludvig Albertsen Eberstein slutter forlig med ærkebiskop Karl af Lund 

om Rønne herred (Bornholm). DiplDan. 2,9, nr. 309.  

 

1326 

 En af formynderne for barnekongen Valdemar, Jens Uffesen, fik godkendt sin ret 

til Rønne herred med hjælp fra Ludvig Albertsen Eberstein. Fruer og Vildmænd I, s. 

229. 

 

5. september 1326 

 Vordingborg. Kong Valdemar 3. tager staden Kampen under sin beskyttelse og 

stadfæster dens privilegier i Danmark, specielt på Skånemarkederne. Medbeseglet af 

grev Gerhard 3. af Holsten og Stormarn samt marsken Ludvig Albertsen Eberstein. 

DiplDan. 2,9, nr. 314.  

 

7. februar 1327 

 Avignon. Pave Johannes 22. tillod Ludvig Albertsen Eberstein og hustruen 

Elisabeth at vælge en skriftefader, som én gang, når døden var nær, kunne give dem 

syndsforladelse, som ellers kun paven kunne. DiplDan. 2,9, nr. 371.  

 

10. oktober 1327 

 Malmø. Kong Valdemar 3. tager Aahus by, som tilhører ærkebiskoppen af Lund, 

under sin beskyttelse og stadfæster dens privilegier i Danmark og fritager dens borgere 

for betaling af told, undtagen i Skanør. Medbeseglet alene af marsken Ludvig Albertsen 

Eberstein. DiplDan. 2,9, nr. 443.  

 

19. oktober 1327 

 Helsingborg. Kong Valdemar 3. overdrager Lunds ærkebiskop Vemmehøgs 

herred i Skåne i stedet for Rønne herred og by, som på hoffet i Helsingborg var blevet 

tildømt den fordum drost Uffe Nielsen Nebs arvinger. Medbeseglet af bl.a. marsken 

Ludvig Albertsen Eberstein, Laurids Jonsen Panter (drost), Peder Vendelbo, fordum 

marsk. DiplDan. 2,9, nr. 445. 

 

21. oktober 1327 

 Erik Valdemarsen bemyndiger marsken Ludvig Albertsen Eberstein, til at indløse 

Nissum i Jylland og alt hans gods i Hardsyssel, som hans fader, kong Valdemar af 

Sverige (Valdemar Birgerson, gift med Sofia, datter af Erik Plovpennig) havde pantsat 

til Peder Jakobsen. DiplDan. 2,9, nr. 446.  

 

12. november 1327 

 Slagelse. Kong Valdemar 3. tillader Sorø Klosters munke at købe og sælge læder, 

fødevarer og andre livsfornødenheder overalt i hans rige. Medbeseglet alene af  marsken 

Ludvig Albertsen Eberstein.  DiplDan. 2,9, nr. 455.  

 

6. december 1327 

 Margrete, enke efter Henrik Albertsen Eberstein, bror til Ludvig Albertsen 

Eberstein til Hald, pantsætter sine godser i Kulby til Asser Larsen for 150 mark 

sjællandsk. DiplDan. 2,9, nr. 461.  

 

1328 

 Mens kong Christoffer og hans sønner Valdemar og Otto var ude af riget forsøgte 

Christoffer hos bisper og adel at søge støtte til igen at blive konge. Gennem løfter, tilsagn 

og hemmelige forhandlinger lykkedes det at få ærkebiskop Jacob i Skåne og en stor del 

af adlen både på Sjælland, i Skåne, Lolland og Falster til at erklære sig venligt stemt for 

ham. Blandt disse var Her Albert Albertsen, Her Lodvigs brødre og andre af Her 

Lodvigs sønner og arvinger, Her Peder Nielsen Lykke, Pros Jensen, Her Anders 

Pedersen af Alnerup, Her Anders Nielsen, Her Peder Stygge, Her Kiedel Pedersen, Her 

Peder Jensen kansler, Niels Andersen, Johan Hasenberg, Henrik Pedersen, Erik Jonsen, 
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Aage Has, Her Beste Nielsen, Her Eske Brok, de herrer af Werle, som har gods her i 

Danmark og flere. Biskop Jacob Split af Ribe og biskop Svend af Aarhus sluttede sig til 

samme parti. De jyder var ikke enige. Den ene part holdt sig til de to biskopper og kong 

Christoffer, mens den anden part hellere ville have kong Valdemar, som havde givet 

nogle af dem forleninger, mens andre måske ikke kunne få noget, fordi grev Gert sad på 

alle fæster og slotte i Nørrejylland. Arild Huitfeldt, Danmarks Riges krønike, s. 441-42. 

 

1328 

 Kong Valdemar forbød nogen at befatte sig med bøder eller told af Skanør og 

Falterbo markeder, da disse var givet marsk Ludvig Albertsen Eberstein i pant.  

 Vdi samme Aar forbød hand med sit obne Breff til Skane udgiffuet / nogen at 

befatte dennem med Bøder eller Told / til Skaanøer oc Falsterbo / siden Her Lodvig 

Albretsøn Marsk haffuer fanget aff hannem Skaane / med det Marcket til Falsterbo oc 

Skanøer / oc Fiskeriet udi Pant / Actum samme tid Kiøbenhaffn / Teste Gergardo tutore 

& Avunculo. Arild Huitfeldt, Danmarks Riges krønike, s. 441. 

 

2. maj 1328 

 Jens Uffesen, Peder Grubbe og Gregers Tuesen stiller overfor kong Valdemar og 

rigsrådet krav om, at marsken Ludvig Albertsen Eberstein og hans arvinger skal betales 

for det, som han havde lovet dem i Stralsund, Greipsvald, Anklam og Denim for ”vindist 

og tadst” under ledingsfærd. Arild Huitfeldt, Danmarks Riges krønike, s. 440. 

 

Kort før 29. maj 1328 

Marsken Ludvig Albertsen Eberstein døde kort før 29. maj 1328, begravet i  

Gråbrødreklostret i Viborg, og da var Hald blandt hans besiddelser, idet gården gik i arv 

til hans børn, Margrethe og Peder Ludvigsen Eberstein. Valdemar Andersen, s. 12, 

henvisning til Biografisk Lexikon.   

Eftertiden har knyttet Ludvig Albertsen Eberstein til det såkaldte Hald I, 

Brattingborg, nogle hundrede meter øst for det nuværende Hald V. Langt snarere skal 

han knyttes til en forgænger til Niels Bugges Hald, som formodes at ligge skjult under 

det nuværende Hald III, ruinen Hald Slot ude i søen. 

 

13. august 1328 

 Kong Valdemar fritager fru Else Pedersdatter, den afdøde marsk hr. Ludvig 

Albertsen Ebersteins enke for stud, inne og tjeneste af alt hendes gods, tog hende under 

sin beskyttelse og overdrog hende alle 40 marks sager og mindre fald. Arild Huitfeldt, 

Danmarks Riges krønike, s. 441. 

 

1329 

Kong Christoffers rigsråder og adel tilråder ham at slutte forlig med hans 

halvbroder grev Johan. Ludvig Albertsen Ebersteins børn, repræsenteret ved deres 

værge, farbroderen Albert Albertsen Eberstein, har Helsingborg i pant samt hele Skåne 

undtagen Sønder Halland, som Knud Porse har i pant, og der indgås forlig med denne, 

som skulle beholde Halland, Nørre Asboherred, Samsø, Kalundborg og skulle slippe de 

herrer af Werle deres arvegods. Greve Hans skulle, hvis kan kunne komme til Skåne, 

indgå aftale med Hr. Ludvigs arvinger om Helsingborg og Skåne. Ludvig Albertsen 

Eberstein havde børnene Margrethe og Peder. Da Peder har en værge, er han under 18 

år og født efter 1311. Arild Huitfeldt, Danmarks Riges krønike, s. 444-45. 

 

28. september 1329 

 Helsingborg. Grev Gerhard 3. af Holsten og Stormarn (den kullede greve), 

morbror til den regerende, umyndige kong Valdemar 3. Eriksen, tager Hr. Albert 

Albertsen Eberstein, Fru Else Pedersdatter, enke efter marsken Ludvig Albertsen 

Eberstein og deres børn under sin beskyttelse. Han lover inden en måned at skaffe dem 

Lister og Blekinge kvit og frit, mønten i Lund, gården Vinderis, Hjerm herred, i pant for 

8.000 mark kølnsk. Hvad de oppebærer årligt skal afdrages i hovedsummen. Han vil 

betales deres gæld til hertug Knud Porse af Halland og Samsø. Ligeledes deres gæld til 

en række adelsmænd, hvilket også skal afdrages i hovedsummen, og adelsmændene 
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skulle give sig ind under grev Gert. Hr. Ludvig Albertsen Ebersteins arvinger skal 

beholde kronens gods i Thy og Mors, som de har i forlening. Hr. Albert skal beholde 

Hjerm herred og Holstebro på livstid. I slutningen af brevet kaldes grev Gert fejlagtigt 

for kong Valdemars farbror. Den nævnte Hr. Albert Albertsen Eberstein må antages at 

være bror til marsken Ludvig Albertsen Eberstein, den først kendte ejer af Hald. Se også 

nedenstående 30. oktober 1329. Arild Huitfeldt, Danmarks Riges krønike, s. 445. 

 

30. oktober 1329 

 Grev Johan af Holsten udsteder et brev til Albert Albertsen Eberstein og Fru Else, 

enke efter marsken Ludvig Albertsen Ebersteins enke, og hendes børn med stort set 

tilsvarende indhold som ovennævnte 28. september 1329 udstedt af grev Gert. Arild 

Huitfeldt, Danmarks Riges krønike, s. 445-47.  

 Nærværende samt ovenstående 28. september 1329 skal formodentlig tolkes 

således, at Ludvig Albertsen Eberstein har haft base på Helsingborg Slot. Ved 

nærværende fik grev Johan Ludvig Albertsen Eberstein arvinger til at overgive ham 

hovedslottet i Skåne, Helsingborg, og dertil kong Christoffers søn Erik, der siden 1326 

havde været betroet marsken på rigets vegne. Danmarks Riges Historie, Steenstrup, 

Erslev, Heise m.fl., s. 263.  

 

November 1329 

 Ved møde i Ringsted med den holstenske grev Johan blev vilkårene for Christoffer 

2.s tilbagevenden som Danmarks konge fastlagt. Grev Johan havde forhandlet med den 

skånske adel og enken efter den nylig afdøde Ludvig Albertsen Eberstein og fået denne 

til at overgive ham hovedslottet i Skåne, Helsingborg, samt Christoffer 2. søn Erik, der 

siden sin tilfangetagelse på Tårnborg havde været betroet marsken på rigets vegne. 

Danmarks Riges Historie, Steenstrup, Erslev, Heise m.fl., s. 264 

 

Omkring 1330 

 Et latinsk brev, at hr. Christen Knudsen har solgt hr. Niels Bugge alt sit gods i 

Rødding sogn i Salling, som han havde fået med sin hustru Kirsten. Der ses måske her 

det første spor af det senere omfattende stiftsgods i Salling. ÆA II, s. 348, Viborg Stifts 

Breve, Rødding herred, O. 40.  

 Jtem ett latins breff at her Cristenn Knudsszen haffuer . . . . her Niels Bugi alt hans 

gotz i Røding sogenn [som] hanum tilfald met hostru Kirstinn. Datum [mccc …. ]- xiij 

die assumptionis Marie virginis.  

 

10. januar 1332 

 Christoffer 2. havde angrebet grev Gert 3. af Holsten for at drive ham ud af landet 

med våbenmagt. Dette mislykkedes. 10. januar 1332 sluttede grev Gert forlig med 

kongerne Cristoffer 2. og Erik (7.) samt grev Johann 3. af Holsten, hvorved kongerne 

pantsatte ham Nørrejylland og Fyn m. m. for 100.000 mark sølv, hvilket forlig tiltrædes 

af hertug Valdemar 3. af Slesvig. Indløsningen skulle betales på én gang.  Medbeseglet 

af en række danske adelsmænd, herunder bl.a. hr. Ove Nielsen Panter, hr. Eskild Krage, 

hr. Laurids Jonsen Panter og Niels Bugge (Bucge) Her Peder Stigsen, Her Anders 

Stigsen, her Laurids Lauridsen, Timme Timmesen, Niels Andersen, Bo Falk, Peder 

Brok m.fl. som grev Gerts mænd, samt grever fra Tyskland. I aftalen tilsagde greven 

Uffe Nielsen (Ove Nielsen Panter) og Eskild Krage deres fred. Kort efter udstedtes et 

pantebrev til grev Johan på samme beløb med sikkerhed i store dele af Sjælland og 

Sydhavsøerne samt Skåne, dele af Halland og hele Blekinge. De to fætre sad nu på 

næsten hele landet. Enkelte områder var dog i andres, fortrinsvis udenlandske fyrsters, 

besiddelse. Det kom snart efter også til at gælde for Skåne, dele af Halland og Blekinge, 

som den Svenske konge lidt senere i 1332 købte panteretten til af grev Johan.  DiplDan. 

2,10, nr. 348. Festskrift til Troels Dahlerup, Valdemar Atterdag og hans mænd, s. 259. 

 

1333 

 Hr. Ludvig Albertsen Ebersteins enke Else Pedersdatter fik 1333 af den svenske 

kong Magnus stadfæstelse på sin pantebesiddelse af Blekinge og Lister. Danmarks 

Adelsaarbog. 
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7. august 1333 

Niels Bugge medbesegler sammen med bl.a. marsk Peder Vendelbo et vidne, at 

Peder Munk frafalder krav over for Ebbe Galt. Blandt udstederne nævnes Svend Friis i 

Sæby, hvilket indikerer, at det drejer sig om gods i Vendsyssel. Rep. I, 1667. 

 

Før 8. september 1335 

 Rådmændene i Randers skriver til rådet i Lübeck om et gældsforhold mellem Niels 

Bugge og Nicolaus Mønch, borger i Lübeck. DiplDan. 2,11, s. 237.  

 

13. november 1337. 

Niels Bugge og hans Hustru Ingeborg i Viborg Stift havde sammen med Anders 

Jensen (Brok) til Gammel Estrup bud til Avignon i Sydfrankrig, hvor paven på dette 

tidspunkt opholdt sig, for at opnå tilladelse til, at begge herrer og deres fruer kunne vælge 

en skriftefader, der kunne give dem syndsforladelse i deres dødsstund. Angivelsen af 

Viborg stift som opholdssted for Niels Bugge og hustruen indikerer måske, at Niels 

Bugge har en eller anden tilknytning til Hald og endvidere, at hustruen kan være datter 

af den ene af Halds ejere, Peder Ludvigsen Eberstein. DiplDan. 2,12, s. 44.  

 

1. april 1340 

 De holstenske grever Gert og Johan m.fl. havde landet i pant. De jyske herremænd 

var i strid med grev Gert. Niels Bugge var formodentlig en af grev Gerts betroede mænd, 

men tilsluttede sig formodentligt oprøret imod denne og deltog måske i Niels Ebbesens 

drab på ham 1. april 1340 i Randers. Resultatet blev et oprør mod de holstenske grever, 

som banede vej for, at Valdemar Atterdag Sankt Hans dag 1340 blev hyldet i Viborg. 

Niels Bugge og arvinger ca. 1330-88, fra Nørre Vosborg i tid og rum, s. 195. 

 

24. juni 1340 

 Valdemar Atterdag hyldes Sankt Hansdag på Viborg landsting. I hyldningen må 

utvivlsomt også Niels Bugge have deltaget. C.E.F. Reinhardt, Valdemar Atterdag og 

hans Kongegjerning, s. 95.  

 

1341 

 Niels Bugge påbegynder bygningen af Nørre Vosborg, som han formodentlig 

havde købt eller fået af grev Gert af Holsten, i hvis tjeneste han formodentlig havde 

været. Siden Saxo 1, 2015, s. 8.  Niels Bugge og arvinger ca. 1330-88, fra Nørre Vosborg 

i tid og rum, s. 195. 

 

3. januar 1341 

 Valdemar Atterdag stadfæster den svenske kong Magnus’ erhvervelse af Skåne 

Blekinge og Lister i 1332. Som garanter medbeseglede bl.a. den tyske riddere Heine 

Skarpenberg, bror til Gotskalk Skarpenberg, som blev ejer af Hald ved giftermål med 

Niels Bugges datter Elisabeth. Festskrift til Troels Dahlerup, Valdemar Atterdag og 

hans mænd, s. 264. 

 

6. januar 1341 

 Kong Valdemar udstedte i Roskilde et almindeligt amnesti- og privilegiebrev. Det 

besegledes bl.a. af Heino Skarpenberg, bror til Gotskalk Skarpenberg som blev ejer af 

Hald ved giftermål med Niels Bugges datter Elisabeth. DiplDan. 3,1, nr. 132. 

 

1342 

 Ridder Niels Bugges skiftebrev med biskop Simon i Viborg om gods i Salling. Det 

er formodentligt Niels Bugges gavebrev til bispestolen, og der kan her være et spor af 

det senere omfattende stiftsgods i Rødding herred i Salling. ÆA II, s. 348, Viborg Stifts 

Breve, Rødding herred, O. 44. 

 Her Niels Bugis skifftebreff met biscop Symenn ludindis paa gotz i Saling. Datum 

anno domini mcccxlij° in profesto gloriose virginis Marie.  
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2. august 1343 

 Niels Bugge nævnes første gang i forbindelse med Valdemar Atterdag og da som 

en af kongens betroede mænd. Forinden havde kongen i april 1343 indløst borgen Kalø 

med en fjerdedel af Jylland, bl.a. omfattende egnene omkring Viborg, hvorved Niels 

Bugge var blevet kongens direkte undersåt. Niels Bugge og arvinger ca. 1330-88, fra 

Nørre Vosborg i tid og rum, s. 195. 

 

18. november 1343 

 Valdemar Atterdag bekræfter i et brev udstedt i Varberg, at han har solgt Skåne, 

Halland og Blekinge, Lister og øen Hven til kong Magnus af Sverige .  

 Blandt medforloverne nævnes bl.a.  Niels Bugge, biskop Svend af Aarhus, biskop 

Jacob af Ribe, ridder, tidligere marsk Peder Vendelbo, Stig Andersen (Hvide), 7 andre 

adelsmænd samt brødrene Jens og Peder Lauridsen Panter, som sad inde med Tranekær 

Slot og Langeland. Danmarks Riges Breve, 3,1, s. 385. Omtalt i C.E.F. Reinhardt, 

Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning, s. 122. Festskrift til Troels Dahlerup, 

Valdemar Atterdag og hans mænd, s. 264. 

 

3. maj 1344 

 I 1344 var der bataljer mellem de holstenske grever og kongen. Den 3. maj 1344 

enes de i Sønderborg om at antage hertug Valdemar som voldgiftsdommer, og her 

fastsættes, at Niels Bugge og tre andre selv må afgøre, om de vil være omfattet af freden. 

To af disse andre vides at have været tæt knyttet til hertug Valdemar, den ene, hr. 

Henneke Limbek, var efter alt at dømme slotskommandant på Riberhus på hertugens 

vegne. Denne borg med hele Vestjylland var endnu ikke indløst af Valdemar Atterdag, 

hvorfor områdets herremænd var forpligtet til at tjene hertugen. Niels Bugges frie valg 

i denne situation tyder på, at han, skønt han, som nogle af de andre, også ejede gods i 

kongelige områder, var frit stillet til at opfatte sig primært som hertugens mand, fordi 

han ejede gods i hertugens område. Det vigtigste af dette gods må have været Vosborg. 

Niels Bugge og arvinger ca. 1330-88, fra Nørre Vosborg i tid og rum, s. 195. 

 Et forlig med Rendsborggreverne 3. maj 1344 i Sønderborg besegledes af 4 jyske 

riddere, 14 jyske væbnere og Peder Due. Desuden tog 4 herremænd forbehold, hr. Johan 

Limbek, Niels Bugge, Jacob Jensen (ellers ukendt) og Peder Lauridsen (Panter). 

Festskrift til Troels Dahlerup, Valdemar Atterdag og hans mænd, s. 265. 

 

3. maj 1344 

 Valdemar Atterdag erklærer, at have overgivet sine stridigheder med greverne 

Henrik 2., Claus og Gerhard af Holsten til voldgift under hertug Valdemar 3. af Slesvig. 

Pergament i Rigsarkivet. Medbeseglet af hr. Ove Nielsen Panter, hr. Peder Vendelbo, 

Claus Limbek, Erik Nielsen Gyldenstjerne, Ludvig Albertsen Eberstein (søn af Albert 

Albertsen Eberstein til Landting) samt forskellige tyske adelsmænd. DiplDan. nr. 43.  

 

1345 

 En vidisse, dateret 1357, som jf. ÆA II, s. 302 er 1347, men jf. nedenstående er 

1345, at Peder Ludvigsen Eberstein 1345 pantsatte Niels Bugge sine 2 parter af Hald. 

ÆA II, s. 202, Viborg Stifts Breve, Nørlyng herred, Halds gods, A. 8.    

 Jtem et gamell latins breff som er en vidisse ludindis, Per Loduiesszen pantsatte 

Niels Bugi hans ij part i Haall 1). Er oc same breff indscreffuit i Hornumherrit register.  
 1)  B: miijCxlv (selve Brevets Datum). 

 

1345 

 En latinsk vidisse, dateret 1347, men som må være 1345 jf. både foranstående og 

efterstående.  

 Jtem enn latins videsse ludindis at P[er Loduicsszen]  haffuer pantsat Niels Bugi 

two par[ter som hanum] tilhørde vdj Hald. Datum mcccxlvij re[peritur] in Nørløngherrit 

inter reliquas de b]onis Hald conitinentes. ÆA II, s. 302, Viborg Stifts Breve, Hornum 

herred, K. 95.  
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1345 

 Holstenerne afbrændte flere landsbyer på Sjælland. Danskerne tog befæstningen 

ved Næstved og ødelagde Gunderslevsholm, efter at marsken Erik Nielsen 

(Gyldenstjerne, Niels Bugges halvbror) havde ladet besætningen der hugge ned. Borgen 

Padeborg blev vundet.  Rikke Olsen, Sjællands Krønike, s. 34.  

 

6. marts 1345 

 Niels Bugge og Henrik Nielsen Panter til Asdal var rettertingsdommer i en sag 

vedrørende marsk Peder Wendelbo. Henrik Panters søster var formodentlig Niels 

Bugges mor. Rep. I, 2038.  

 

15. juni 1345 

 Latinsk brev, at Peder Ludvigsen Eberstein har pantsat (sine) 2 parter af  Hald samt 

gods i Nørlyng og Sønderlyng Herred etc. til Niels Bugge. ÆA II, s. 201, Viborg Stifts 

Breve, Nørlyng herred, Halds gods, A. 1.  

 Jth latins breff at Pedher Loduicszenn haffuer till panth saath Niels Bugy twinde 

parth vdj Hald met nogit mere gotz som lyger i Nørløngherrit, Sønderløngherrit etc. 

Vndeher datum anno domini mcccxlv die beatorum Viti et Modesti.  

 

20. november 1346 

 Et latinsk brev, medbeseglet af Valdemar Atterdag, at Peder Ludvigsen Eberstein 

har skødet Niels Bugge alt sit gods i Nørlyng, Synderlyng, Middelsom, Lysgaard, Fjends 

og Rinds herreder, som ligger til hans gård Hald. ÆA II, s. 202-203, Viborg Stifts Breve, 

Nørlyng herred, Halds gods, A. 12.  

 Jtem yth latins breff 1) ludindis at [Peder Loduicsszenn] haffuer skøts 2) her Niels 

Bugy 3) alt [hans gotz y Nør]løngherrit, Synderløngherrit, Melsom[herrit, Lysgard 

herrit], Hitzherrit, Fiendsherrit oc Rintzherrit [liggendis till hans gard] Hald. Mcccxlvj 

tercia feria proxima …. beati Clementis.  
 1)  B: vnder kong Waldemaarsz szegel.  

 2)  B: vdj kong Woldemaars neruerelsze. 

 3)  B: hans gaard Hald med. 
 

25. november 1346 

 Valdemar Atterdag stadfæster det skøde på Halds gods m.m., som Margrethe 

Ludvigsdatter har givet sin broder Peder Ludvigsen Eberstein. I udgave B står året som 

miijCxlvj, hvilket er skønnet at være det rigtige. ÆA II, s. 202, Viborg Stifts Breve, 

Nørlyng herred, Halds gods, A. 11.  

 Jtem koning Voldemarss stadfestelsse paa alt thet gotz Hald met mere, Margret 

Loduicksdatter haffuer sold oc skøt synn brodher Peder Loduickxenn. Datum mcccxlvij. 

1) feria secunda ante diem sancti Clementis 2). 
 1)  B: miijCxlvj. Med holl paa.  

 2)  In margine: admodum inueterata confirmatio Valdemari regis super literas Margret.  
 

1347 (1) 

 En latinsk vidisse, at Peder Ludvigsen Eberstein har pantsat Niels Bugge sine to 

parter i Hald. ÆA II, s.3202, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, latinske breve, K. 94.  

 Jtem enn latins videsse ludindis at P[er Loduicsszen] haffuer pantsat Niels Bugi 

two par[ter som hanum] tilhørde vdj Hald. Datum mcccxlvij re[peritur] in Nørløngherrit 

inter reliquas de b]onis Hald conitinentes. 

 

1347 (2) 

 Valdemar Atterdag fejrede sit arbejde med at samle Danmark med en pilgrimsfærd 

til Jerusalem, hvor kongen blev slået til ridder ved Kristi grav. Rejsen foregik til hest. 

Valdemar var ledsaget af flere af sine mænd, og nogle af disse modtog ridderslaget af 

den nyslåede kongelige ridder. En af dem var sikkert Niels Bugge. Rikke Olsen, 

Sjællands Krønike, s. 34.  
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1348 

 Da kong Valdemar var kommet tilbage til Danmark fra pilgrimsrejsen, fik han de 

sidste borge på Sjælland og nogle i Jylland, samt det halve af Fyn. Nykøbing på Falster 

og Stege på Møn. Fæstningen Skjoldnæs blev belejret. Pesten rasede i riget. Rikke Olsen, 

Sjællands Krønike, s. 36.  

 

18. juni 1348 

 Hertug Valdemar 3. af Jylland (dvs. Sønderjylland/Slesvig) erklærer, at Kalle 

Tuesen på hans retterting har skødet gods i Vilslev til Henrik Degn på Her Niels Bugges 

vegne. Niels Bugge omtales her første gang med titel af ridder. Original i Rigsarkivet, 

Ny kronologisk Række (943-1981); pk. 607-c. Danmarks Riges Breve, 3,3, s. 15.  

 

5. august 1348 

 Biskopperne Svend af Aarhus, Peder af Ribe, ridderne Stig Andersen Hvide, Niels 

Bugge, Claus Limbek, marsk Erik Nielsen Gyldenstjerne og væbnerne Strange Ebbesen 

og Esger Krog vidimerer hertug Valdemar 3. af Jyllands brev af 20. september 1340. 

Danmarks Riges Breve, 3,3, s. 28. 

 

1349 (1) 

 Et skøde, som Svend Friis af Stens, væbner, har givet herr Niels Bugge på gods i 

Grønning sogn. Danmarks Riges breve 3,3, nr. 237. 

 

1349 (2) 

 Danmark rammes af den sorte død. Danmarks Riges Historie, Steenstrup, Erslev, 

Heise m.fl., s. 298.  

 

1349 - 1350 

 Valdemar Atterdag blandede sig med stor succes i nordtysk politik. En af hans 

vigtigste ledsagere her var Niels Bugge, der i 1350 optrådte som medlem af et nævn, der 

afgjorde et vigtigt politisk problem her. Niels Bugge og arvinger ca. 1330-88, fra Nørre 

Vosborg i tid og rum, s. 195,197. 

 

1351 

 Greverne af Holsten undsagde kongen og riget. Borge befæstes, og der bygges 

kongelige ladegårde med stor bekostning. Kongen sendte hertug Valdemar en hær til 

undsætning og drog så ned i Tyskland, men hertugen sluttede sig til kongens fjender. 

Der opstod splid mellem kongen og Claus Limbek. Kongen tog over til Rostock og 

Stralsund og kom tilbage St. Edmunds dag. Hr. Bugge og flere andre herrer kom til 

kongen i Kalundborg for at slutte forlig, men de rejste hjem mere ilde stemte, end de var 

kommet. Da de var nået tilbage til Jylland, sluttede de sig til greverne og belejrede de 

borge, kongen havde der. Rikke Olsen, Sjællands Krønike, s. 36. 

  

1352 

 I Kalundborg mødtes kong Valdemar med bisperne Svend af Aarhus, Niels af 

Odense, Peter af Ribe, Anders af Børglum og Henrik af Roskilde samt hr. Niels Bugge 

og Claus Limbek og mange andre jyske herrer, men der fandt intet mindeværdigt sted.  

Rikke Olsen, Sjællands Krønike, s. 37. 

 

1353 

 Årsagen til striden mellem hr. kongen og greverne og de jyske herrer, der var 

blevet drøftet på forskellig måde på forskellige steder til forskellig tid, blev endelig 

ryddet af vejen ved St. Jacobs dag, og alle blev vel forligt - mente man da! Rikke Olsen, 

Sjællands Krønike, s. 38. 
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26. juli 1353. Ved Vindinge Å 

 Overenskomst mellem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Claus 

af Holsten om afslutning af deres fjendtligheder. Her omtales ”her Bugge (og) marskal 

Erik sin broder”. Det er Niels Bugge og hans halvbror Erik Nielsen Gyldenstjerne. Af 

forliget fremgår, at hr. Claus (Limbek) havde bekæmpet kongens folk særdeles aktivt, 

øjensynlig med Kalø som base.   DiplDan. 3,4, s. 28.  

 Det fremgår af forliget, at der var blevet taget fanger på begge sider, ligesom gods 

tilhørende de respektive parter var blevet besat af modparten.  

  

26. juli 1353. Ved Vindinge Å 

 Overenskomst mellem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Claus 

af Holsten om udveksling af fanger efter afslutning af deres fjendtligheder. Der nævnes 

såvel kongens fanger af Niels Bugges mænd som fanger, som Niels Bugge havde taget. 

I uddrag. Danmarks Riges Breve, 3,4, s. 28.  

 Punkt 5: 

Fremdeles, hvis kongen og hans mænd eller tjenere har taget fanger fra herr Bugge og 

fra hans broder herr Erik og fra herr Erland Kalv eller fra nogen, som de vil føre 

forhandlinger for, da skal de gives fri, og ligeledes hvis fornævnte herr Bugge og hans 

broder og herr Erland eller nogen, som de fører forhandlinger for, har taget fanger fra 

kongen eller fra hans mænd, som han vil føre forhandlinger for, da skal de ligeledes 

gives fri på samme måde. Og hvis nogle svende, som tilhører Iver Lykke, hvem herr 

Bugge fører forhandlinger for, har fået fastsat løsepenge eller har tinget herom, da skal 

kongen give afkald på den ansættelse eller tingning, som er sket, siden Haurum blev 

vundet. Og hvis Iver Lykke eller hans mænd har taget fanger fra kongen eller hans 

mænd, da skal de gives fri på samme måde.  

 Punkt 6: 

Fremdeles med hensyn til de fanger, der blev taget på Langtind, så skal de gives fri, 

såfremt de vil opfylde det der blev forhandlet med herr Bugge, således at de giver herr 

Bugge hans tilfangetagne svende fri, sådan som det blev forhandlet dengang, og yder 

dem erstatning for deres ejendom. Hvis de ikke gør det, så skal herr Bugge som forud 

fortsat have ret til at mane om opfyldelse af sine retskrav. 

 Punkt 8: 

Fremdeles med hensyn til Jakob Vitesens sone: Hvis Mosse Jonsen, som har ham som 

fange, vil være med i herr Bugges sone, så skal han give ham fri, og tage mod hans 

orfejdeløfte; vil han ikke det, så skal han ikke være med i herr Bugges sone. 

 

1354 

 Efter at Valdemar Atterdag har fået herredømme over Riberhus og dermed hele 

Vestjylland til Limfjorden blev Niels Bugge hans lensmand på Riberhus.  Siden Saxo 1, 

2015, s. 11.   

 

16. marts 1354 

 Den 16. marts 1354 optrådte kongens særlige rejsende domstol, rettertinget, i Ribe, 

og tre måneder senere gjorde domkapitlet i Ribe sig klar til at få deres kongelige 

privilegier bekræftet af en ny hersker. Niels Bugge og arvinger ca. 1330-88, fra Nørre 

Vosborg i tid og rum, s. 197.  

 

19. april 1355 

 Valdemar Atterdag holder retterting i Aalborg i overværelse af hans justitiarer  

Claus Limbek, drost, Palle Jensen, marsk, Niels Bugge, ridder, Peder Larsen og Niels 

Jensen af Keldebæk, væbnere. DiplDan. 3,4, nr. 231.  

 

19. april 1355 

 Valdemar Atterdag holder retterting i Aalborg i overværelse af hans justitiarer  

Claus Limbek, drost, Palle Jensen, marsk, Niels Bugge, ridder, samt Peder Larsen og 

Niels Jensen af Keldebæk, væbnere, og bevidner, at 10 selvejerbønder fra Vendsyssel 

har afgivet erklæring om den første bebyggelse på Skagen og om kongens forstrand. 

Danmarks Riges Breve, 3,4, s. 172.  
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28. april 1355 

 Valdemar Atterdag holder retterting i Aalborg i overværelse af hans justitiarer  

Claus Limbek, drost, Palle Jensen, marsk, Niels Bugge, ridder, Peder Larsen og Niels 

Jensen af Keldebæk, væbnere og erklærer, at gården Elkjær i Kær herred og gården 

Byrholt i Sulsted, som drosten Niels Olufsen Bild havde solgt til Erik Menved, men som 

Niels Palk og Erik Nielsen Gyldenstjerne, forhenværende marsk, uretmæssigt har siddet 

inde med i flere år, nu er tilskrevet ham. Danmarks Riges Breve, 3,4, s. 176. 

 

9. maj 1355 

 På rettertinget i Aarhus lørdag efter Lille Sankt Hansdag 1355, hvor Valdemar 

Atterdag var til stede, tildømmer rettertingsdommerne bispen Poul af Aarhus, drost 

Niels (Claus) Limbek, marsk Palle Jensen, Niels Bugge, riddere, Niels Jensen af 

Keldebæk, væbner, Valdemar Atterdag en række sogne i Galten og Houlbjerg herreder, 

som ridder Stig Andersen Hvide, Jens Ever og Svend Bonde  uretmæssigt har haft i en 

årrække. Valdemar Atterdag, Udvalg af Kilder, Ellen Jørgensen, s. 73. Danmarks Riges 

Breve, 3,4, s. 153. 

 

9. maj 1355 

 Erik Nielsen Gyldenstjerne, tidligere marsk, Niels Bugges halvbror, tilskøder i 

forbindelse med rettertinget i Aarhus ved et brev dateret lørdag efter Lille Sankt Hansdag 

1355 Valdemar Atterdag alt det gods, som han har erhvervet af bønderne i Han herred 

og Næsbo fjerding og forpligter sig til inden næste Sankt Hansdag at give besidderne af 

det bøndergods, han ikke har givet fuld pris for, skøde herpå samt tilskøde kongen sine 

rettigheder i dette gods. Kronens rettigheder var herlighedsretten, dvs. forsvaret af 

bondegodset. Medbeseglet af Erik Nielsen Gyldenstjernes søstersøn, drosten Claus 

Limbek, søstersønnen Erik Nielsen Rosenkrantz og svogeren (halvbroderen) Niels 

Bugge samt ridder Benedikt Ahlefeldt. Valdemar Atterdag, Udvalg af Kilder, Ellen 

Jørgensen, s. 72. Under skødet ses også Niels Bugges segl.  Siden Saxo 1, 2015, 

henvisning til Rigsarkivet: Ny kronologisk Række (943-1981): pk. 771-c. Rep. I, 2455. 

Regesta 2221. DiplDan 3,4, s. 153.  

 

1357-58 

Jyske stormænd gjorde deres andet oprør mod Valdemar Atterdag. Marsken Palle 

Jensen Munk sluttede sig til oprøret. Nogle af jyderne drog så under kongens og kongens 

søns og nogle andre stormænds lejde til Slagelse sammen med de herrer biskopper Niels 

af Odense og Peder af Ribe for at afvente kongens ankomst. Kongen ventede imidlertid 

helt til lillejuleaften med at komme, og så foreslog han dem nogle vilkår, som aldeles 

ikke behagede dem, og nu skiltes de fra ham mere ilde stemte, end de var kommet, men 

lejdet skulle vare otte dage længere. Kongen tog tilbage til Roskilde, og ville fejre jul 

med kongen og dronningen af Sverige i København. De kom imidlertid ikke, derfor blev 

han i Roskilde højtiden over. De nævnte herrer biskopper fejrede Herrens Fødsel på 

Tårnborg. På hjemvejen blev hr. Bugge, Uffe Stigsen og Peder Andersen dræbt i 

Middelfart. Onde tunger gav dengang kongen skylden for deres død. Rikke Olsen, 

Sjællands Krønike, s. 52-57. 

 

Før 29. december 1358 

Vidisse af 1453, at 6 mænd har set et beseglet brev udstedt af ridder Niels Bugge 

til Hald, hvorved han har skænket de fattige gods i Vatrup by, Ungstrup sogn, Lysgaard 

herred, i Vokslev i Hornum herred og i Hjerk i Salling samt i Hardsyssel. Godset blev 

sikkert givet til et kloster eller en kirkelig institution.  Brevet er udstedt før 29. december 

1358, hvor Niels Bugge blev dræbt i Middelfart. Godset i Vokslev sogn stammer sikkert 

fra Niels Bugges mor, som formodes at være af slægten Panter. Hun antages også at 

have været gift med Niels Eriksen Gyldenstjerne til Restrup og Aagaard og i dette 

ægteskab havde hun sønnen Erik Nielsen Gyldenstjerne, der 9. maj 1355 kaldes Niels 

Bugges bror, dvs. halvbror, se ovennævnte.  

Niels Bugges mor var formodentlig datter af Niels Ovesen Panter og en N.N. 

Torbernsdatter. Niels Ovesen Panters sønnesønner var Anders Jensen Panter der nævnes 

1391 i hovedgården Klæstruplund i Vokslev sogn, og her nævnes også broderen Niels 
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Jensen Panter i Klæstruplund. Niels Ovesens bror var Lage Ovesen Panter, der var Erik 

Menveds marsk og var gift med Ingefred Pedersdatter af Galløse, som var datter af 

Regitze af Gleichen og gælkeren Peder Jonsen. Regitze var datter af Ernst af Gleichen 

og Margrethe Olufsdatter Glug, som var datter af Lambert af Gleichen og Sofie af 

Orlamynde, som var datter af Sofie, Valdemar den Stores datter Sofie. Hendes bror var 

Valdemar Sejr, og efter hans jordebog fra 1231 ejede han gods i Vokslev sogn til en 

værdi af 5 mark guld.  

Når gods i Vokslev sogn optræder hos Valdemar Sejr, men ikke i linjen fra 

Valdemar den Store til Ingefred Pedersdatter af Galløse og hendes ægtefælle Lage 

Ovesen Panter, men til gengæld hos efterkommerne af Lages broder Niels Ovesen 

Panter, kunne det tyde på, at der eksisterer en linje fra deres far Ove Panter til Valdemar 

den Store, og at både godset, som Niels Bugge skænkede de fattige og Klæstruplund, 

som Anders og Niels Jensen Panter havde 1391 stammede fra Valdemar den Store. ÆA 

II, s. 245, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 94.  

Item enn vidisse aff vj menndt haffuer sieth eth breff meth henngende inzegell 

saa lydenndis, atth her Niels Bugge riddher haffuer giffu[itt] till fattigfolck thette 

effterne [gotz]: y Louertzsøsle y Winstr[up (Ungstrup) sogenn y Wertrup by], item y 

Hymmer[zøsle y Huornumherritt y Woxleff, item y Saling Hiercke, jtem y Harsøsle, 

mett mere. Anno mcdliij]. 

 

Før 29. december 1358 

 Dombrev udgivet i Aalborg 1406, at Johan Skarpenberg tildømtes Ejstrup 

Hovgård i Brøndum sogn, Hellum herred, som hans allefader Niels Bugge havde haft i 

40 år. Der ses måske her et spor af Viborg stifts gods i herredet. ÆA II, s. 283, Viborg 

Stifts Breve, Hellum herred, J. 88. 

 

Før 29. december 1358 

Et tingsvidne, at Resengård og Indtorp var her Niels Bugges rette arvegods.  Det 

ligger før 29. december 1358, hvor Niels Bugge blev dræbt. Indtorp (Intrup) ligger i 

Lyby sogn, Resengård er måske Resen i Fjends herred. ÆA II, s. 353, Viborg Stifts 

Breve,  Rødding herred, P. 25. Samme indhold i P. 27. 

[Jtem eth] vinde atthenn clage, som Matis Otusszen gorde….. i Viburg, var giordt 

met wret oc var [Resengard oc?] Indtorp her Niels Bugis rette arff gotz. [Datum 

mccc]xcvj proxima post dominicam qua cantatur oculi mej.  

 

1359. 

Orfejdebreve til kong Valdemar Atterdag i anledning af Niels Bugges drab 29. 

december 1358 i Middelfart. Sammen med Niels Bugge blev Uffe Stigsen og Peder 

Andersen (Hvide), søn af Stig Andersen (Hvide) til Bjørnsholm på Djursland dræbt. 

Danmarks Riges Breve, 3,5, nr. 269. 

1. Vordingborgske registratur (1476). 

Fremdeles er der i et hvidt skrin, mærket således ( ), mange orfejdebreve, givet kong 

Valdemar, angående herr Bugges og mange fleres død.  

2. Referat i Sjællandske Krønike. 

1359, Knud, søn af Niels Bugge, havde en tidlang kongen mistænkt for faderens død; 

men kongen rensede sig højtideligt med ed sammen med sin søn og flere riddere, at han 

aldrig på nogen måde med råd, bistand, ved sammensværgelse, med samtykke eller vilje 

havde været deltager, men tværtimod stedse vilde nære had til hans drabsmænd og elske 

denne Knud som sin søn. Hans søn Christoffer lovede ham ligeledes fast og varigt 

broderskab under edelig bekræftelse. Og han skal året igennem have fuld lejlighed til 

som mægler at føre hvem han vilde af de jyder, som var hans venner eller frænder, 

tilbage i kongens nåde; og forligets form skal affattes efter hans kendelse. 

 

25. januar 1359 

 Borgen Linau ca. 30 kilometer syd for Lübeck  havde siden 1317 været ejet af 

slægten Skarpenberg (Scharfenberg) og var en af de betydeligste i hertugdømmet 

Lauenburg. Skarpenbergerne var skiftevist i strid med Hamburg og Lübeck. I 1349 blev 

borgen indtaget og nedbrudt og borgen Nannendorf, som også tilhørte Skarpenbergerne 
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blev ødelagt. Skarpenberg-familien flygtede til Mecklenburg, men vendte snart tilbage 

til Lauenburg og Holsten og der blev sluttet fred, men ridderen Johan Skarpenberg synes 

ikke tilfredsstillet i den forbindelse. Den 25. januar 1359 indgik han en aftale med staden 

Lübeck angående ødelæggelsen af borgen og gården Nannendorf. Her underkastede 

Johan Skarpenberg og hans sønner Gotskalk og Vicko sig en udtalelse af Marquards von 

Stove og de  lübske rådmænd Hermann Wickede og Johann Pleskow. I de følgende år 

udviklede der sig bedre forhold mellem Skarpenbergerne og Lübeck og Vicko 

Skarpenberg deltog på lübsk side i det første krigstog mod Danmark og blev i 1362 

lønnet og kompenseret herfor. Under den anden krig mod Danmark forhandlede han på 

hansestædernes vegne sammen med andre sendebude med det norske kongedømme.  

Sagen viser sikkert, at Gotskalk Skarpenberg endnu ikke er kommet til Danmark, 

blevet gift med Niels Bugges datter Elisabeth og har overtaget Hald. Gotskalk 

Skarpenberg var 25. juli 1363 lensmand på Bohus, og blev da beskyldt for sørøveri. 

Hanserecesse 1,1, s. 253.  

 

1360 

 Der sluttes fred mellem Valdemar Atterdag og hans fjender. I februar mødtes man 

i Ribe, hvor Niels Bugges søn, Knud Bugge, optrådte som kongens chefforhandler, mens 

farens gamle ”medgeneral” Claus Limbek var de holstenske grevers chefforhandler.  

 Det næste møde blev imidlertid forlagt til den meget Lille ø Fænø Kalv, ret ud for 

Kolding fjord i Lillebælt. Alt tyder på, at freden med oprørerne er blevet indgået efter 

den sædvanlige formel, at erobret gods og tagne fanger skal tilbageleveres og løslades.  

I maj blev afholdt et Danehof i Kalundborg, som udmundede i den såkaldte Landefred 

den 24. maj. Her var bl.a. en række af de tidligere oprørske jyder til stede. Det blev her 

fastslået, at væbnet oprør mod kongemagten nu omsider blev indiskutabelt 

kriminaliseret: Alle, som ”anstifter plyndring og brand og foretager fængslinger, samt 

med råd eller i dåd fører udenlandske mænd ind i riget, som på nogen måde kan være 

Danmarks Rige til skade... [skal] miste fred, liv og gods.” Hermed var der altså lagt op 

til, at det ikke længere skulle være en lovlig mulighed, som hr. Stig Andersen (Hvide) 

f.eks. havde gjort, blot at opsige kongen ”huldskab og troskab”, udkæmpe en fejde mod 

ham og på et tidspunkt indgå en fredsslutning, hvorefter man i princippet var lige gode 

venner igen. Ikke desto mindre skulle Valdemar Atterdag 1367-73 opleve endnu et oprør 

af jyske stormænd i alliance med udenlandske fjender. Dette kom de fleste at disse eller 

deres arvinger imidlertid givetvis til at fortryde. Meget tyder også på, at principperne fra 

1360 blev anvendt med tilbagevirkende kraft, hvilket formodentligt gjorde, at Valdemar 

Atterdag i 1372 kunne bemægtige sig Hald. Niels Bugges søn, Knud, var naturligvis en 

af beseglerne af den såkaldte Landefred fra 1360, senere på året deltog han på kongens 

side i en vigtig aftale under Valdemar Atterdags tilbageerobring af Skåne, Halland og 

Blekinge. Det seneste bevarede dokument, hvori han er nævnt, er fra den 4. juni 1362, 

og her omtales han atter som kongens garant. Men da det handler om en tidligere indgået 

aftale, kan Knud Bugge i princippet godt have været afgået ved døden på dette tidspunkt. 

I modsat fald er det sket snart efter.  

 

25. juli 1363 

 Den norske kong Haakon pantsatte 1363 Bohus Slot til hertug Erik af Sachen-

Lauenborg, der indsatte Gotskalk Skarpenberg som lensmand. Han blev beskyldt for 

sørøveri. Da pantet blev indløst i 1365 fortsatte denne som lensmand men blev i 1366 

afløst af den norske Narve Ingvaldson. Gotskalk Skarpenberg rejste formodentligt til 

Danmark, og det kan være på den tid, han er blevet gift med Niels Bugges datter 

Elisabeth og ad den vej er kommet i besiddelse af Hald. På den tid var et nyt adelsoprør 

blandt de jyske adelsmænd mod Valdemar Atterdag under opsejling, et oprør som 

Gotskalk Skarpenberg tilsluttede sig. Omtalt i Henrik Lerdam, Danske len og lensmænd 

1370-1443, s. 129.  Hanserecesse 1,1, s. 244. 
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 Versammlung zu Stralsund und Greifswald. - 1363 September 8 und 22:  

 17. Itema nullus illorum de complicibusd Gotschalci Scharpenberg, qui inter-

fuerunt spolio facto in Kalvessunde, debent securari in civitatibus, neque bona spoliata. 

 17. Itemb bona spoliata per Godscalcum Scharpenbergh in Calvessunt prope 

Bahusen et suos complices in nulla civitatum maritimarum debent securari neque 

spoliatores eorundem. 

 17. Item lecta fuit littera dominorum Sundensium, in qua continebatur, quod 

Godscalkus Scharpenbergh, capitaneus ducis Saxonie super Bohusen, spoliavit 4 

cogghones de Campen et unum de Herderwyk, in quibus Sundenses habuerunt multa 

bona. Et concordatum est, quod hujusmodi bona in nulla civitate debeant securari, nec 

eciam hujusmodi bonorum spoliatores. 

 

29. august 1363 

 Gotskalk Skarpenberg, lensmand på Bohus Slot for hertug Erik af Sachen-

Lauenborg, skriver til staden Lübeck om deres  fordring angående noget stjålet vin. I 

brevet henvises til ødelæggelsen af Nannendorf,  i hvilken sag med staden Lübeck Johan 

Skarpenberg og hans sønner Gotskalk og Vicko 25. januar 1359 underkastede sig en 

udtalelse af Marquards von Stove og de  lübske rådmænd Hermann Wickede und Johann 

Pleskow. Hanserecesse 1,1, s. 252. 

 304. Gottschalk Scharpenberg, Hauptmann zu Bahus, an Lübeck: will Lübecks 

Forderung in Bezug auf geraubten Wein nachkommen und Hermann Wintermast in 

Freiheit setzen; bittet, ihm abseiten der Städte Kampen, Stavercn und Harderwyk 

Gerechtigkeit zu verschaffen. - [1363] August 29. 

L aus Stadtarchiv zu Lubeck, Trese; Original mit Resten des auf gedruckten Siegels. 

Gedruckt: daraus Lub. U. B. 3, Nr. 109 unter 1349. 

 

1368-1372 

 Jyske stormænd gjorde i samarbejde med grev Gerts sønner deres tredje oprør og 

fordrev Valdemar Atterdag. Han vendte tilbage lidt før slutningen af juli 1372 og var 

11. august i Næstved. I 1368-oprøret deltog foruden de gamle, Claus Limbek, Stig 

Andersen Hvide, Povl Glob og Iver Nielsen Rosenkrantz, næste generation, hr. Stigs 

nevøer Anders og Laurids Uffesen, Niels Eriksen Gyldenstierne, Niels Bugges 

svigersøn Gotskalk Skarpenberg og Lave Uffesen (Lage Ovesen Panter), søn af kongens 

betydningsfulde rådgiver i begyndelsen af 1340'erne Uffe Nielsen (Ove Nielsen Panter). 

Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning. C.E.F. Reinhardt, s. 474. Festskrift til 

Troels Dahlerup, Valdemar Atterdag og hans mænd, s. 257, 258. 

 

Foråret - ultimo 1372 

 Efter det tredje adelsoprør mod Valdemar Atterdag 1367-73 købte Valdemar 

Atterdag Hald af Gotskalk Skarpenberg. Købet fremgår også af dronning Margrethes 

gavebrev 1393. Anders Bøgh har godtgjort, at købet var et tvunget salg efter, at Gotskalk 

Skarpenberg havde deltaget i oprøret mod kongen. Arild Hvidtfeldts Danmarks Riges 

Krønike, Cronologica III, s. 93.  

 ”Aar 1393 ottende Dagen effter S. Peders et Pauli dag til Vordingborg skøtte oc 

affhende Dronning Margrete Hald Slaat oc Læn fra sig oc sine Arffuinge oc til Bisp 

Jacob oc Biscops bordet i Viborg Domkirke som hendes Fader kong Woldemar kiøbte 

aff Godskalk Skarpenberg oc hun siden videre betalde Fru Elisabeth Her Bugis 

Danmarks Adelsaarbogtter forneffnde Godskalk Skarpenberg hustru oc deris Søn 

Hennecke Skarpenberg Dog saa att til vor Frue Kircke skulle holdis en Messe for hendis 

Forældris Siele oc hendis Anniuersarium skal holdis Aarligen Dagen effter vor Frue Oc 

skal Peblinge bedis der til oc dem giffuis samme Dag en Tønde Øl oc hundrede Brød 

Oc skal der siungis vor Frue til Loff Aue regine Cælorum &c. Kong Erik haffuer stadfest 

denne Gifft Aar 1407. 
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15. marts 1374 

 Anders Ovesen (Hvide) sælger ved skøde dateret Hald 4. feria post dominicam 

letare sin gård og borg i Tordrup til Valdemar Atterdag. Omtalt i Rep. I, 3015. 

Dateringen og formuleringen er udtryk for, at kronen ejede Hald, og at Valdemar 

Atterdag personligt er tilstede.  

 Anders Ovesen (Hvide) oplader ved et brev dateret Hald sin rettighed i det pant, 

han havde på livstid af nonnerne i Randers, nemlig en læst mel af to møller i Værum 

sogn og to øre korn af en gård og to af en anden gård og fire øre korn af en gård og to 

øre af en anden gård til kong Valdemar.  

 Anders Ovesen (Hvide) pantsætter tre gårde i Væth til kong Valdemar. 

Vordingborgske registratur (1476). DiplDan. 3,9, nr. 355, 356. 

 

2. februar 1375 

 Jacob Nielssøn, på Danmarks riges vegne høvedsmand på Hald og Skivehus, 

udsteder sammen med ridderne Bo Høg og Hans Lykke samt væbnerne Michel Bugge, 

Henrich Nielsen, Niels Brage, Gotskalk Skarpenberg, Peder Bleg, Anders Jensen, Peder 

Reffue, Morten Jensen, Peder Høgholt, og Christen Stigsen og Salling Syssels 

indbyggere, foranlediget af rigets skade og rov, brand, kornets ufrugtbarhed, fjenderne 

grumhed, bratdød og Guds vrede et brev om, at kirkes friheder og rettigheder skulle 

beskyttes. Formodentlig samme som DiplDan. 4,1, nr. 183 og P. Severinsen, Viborg 

Domkirke, s. 261, men her med datoen 30. januar 1377.  Arild Hvidtfeldt, Danmarks 

Riges Krønike, Cronologica II, s. 624. 

 

1377 (1) 

 Gotskalk Skarpenberg, gift med Niels Bugges datter Elisabeth, var måske identisk 

med den Hernn von Scharpenberg, der 1377 var borghøvedsmand på Hennebjerg i 

Jylland. Rainer Demski, Adel und Lübeck, s. 249-266.  

 

1377 (2) 

 Peder Albertsen Eberstein pantsætter Kristrup birk til Jens Andersen Brok til 

Estrup for 500 mark sølv. Som hovedgård for godset nævnes gården Ørnehoved. Det 

var arvegods. Erik Ulsig, Danske adelsgodser i middelalderen, 112, henvisning til K. 

Barner, Familien Rosenkrantz’ Historie I, Dipl. s. 19f.  

 

12. september 1377 

 Kejser Karl IV pålægger efter anmodning af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg 

som formynder for sønnesønnen Albrecht en række slotshøvedsmænd i Nørre- og 

Sønderjylland under frit lejde at give møde for sig eller en hofdommer, fordi de ulovligt 

holder borgene besatte. Esben Albrechtsen har i ”Herredømmet over Sønderjylland”, s. 

28 argumenteret for, at listen er fra Valdemar Atterdags tid. (Personalhistorisk Tidsskrift 

2006:2, s. 246.) Pålægget nævner Jacob Nicolai castrum Halle, (Hald) identisk med Jep 

Nielsen nævnt 18. december 1379. DiplDan. 4,1, nr. 295.  Danske Magazin 4,5, s. 72.  

  

18. december 1379 

 Jep (Jacob) Nielsen af Hald medbesegler et brev, hvorved Jens Andersen, 

lensmand på Kalø, erkender, at have modtaget 80 mark af dronning Margrethe for gods 

på Sjælland, som han havde i pant.  Blandt udstederne nævnes rigets drost og marsk. 

Eline Gøyes jordebog, s. 317.  

 Jtem ith breff, att her Henning van Podbusk, Danmarckis rigis drost, her Effuert 

Møltick, Danmarckis riges marsk, her Yeip Oluffszøn aff Høgstrup, her Oluff 

Biørnnszøn, her Holger Gregerszøn, her Torbernn Perszøn, rider, Koortt Møltick, 

høffuitzmand paa Wordingborg, Peder Nielszon aff Skioldenes oc Jep Nielszøn aff 

Haall haffuer vdgiffuitt, liudendis, att Erick Pillemand i drotning Margretis næruerelsse 

kendis sig att haffue opboritt aff her Yenns Anndersszon, høffuitz mand paa Kalløø, 

mlxxx marck, som hand haffde hans oc hans husfrugis gods i Sielland ligenndis i pannt 

for, oc att hand giøre [de breve?], hannd ther paa haffuer, døde oc magteløsse. Datum 

Roskild syndag for sanctj Thomæ apostels dag mccclxxjx. 
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1387 

 Dronning Margrethe indløser for 600 mark lødigt sølv Hald af Timme Nicolausen 

Limbek, der havde haft Hald som pantelen. Timme Limbek var landstingshører. ÆA I, 

s. 7, Kalundborgske Registratur. 

 Item Tymme Lembecks breff met huilcket han lather drotning M. quitt fore viC 

marck lodith sølff som han Hald fore i pant haffde. Datum mccclxxx septimo.  

 

1388 

 Fru Ingeborgs skiftebrev med hendes frænder efter hendes husbond Niels Bugge. 

ÆA II, s. 348, Viborg Stifts Breve,  Rødding herred, O. 43. 

 [Jtem fru] Ingeborig skifftebreff met hindis frender [effther hindis] hosbund her 

Bug. Datum mccclxxxviij sabbato [proximo] post sanctorum Tiburcij et Valerianj.  

 

14. september 1389 

 Tingsvidne af Nørre Herred på Mors, at Fru Elene, Ridder Ebbe Strangesens Enke, 

her udsagde, at Fru Katrine, Ridder Sakse Pedersens Enke, på samme Ting havde skødet 

Rolstrup Gård til Hr. Ebbe Strangesen. På samme Ting vidnede Fru Else Buggesdatter, 

Gotskalk Skarpenbergs Enke, at hverken hun eller hendes Brødre eller Søstre i 69 Aar 

havde haft Ret til denne Gård, fordi hendes Fader gav den til Hr. Sakse Pedersen i 

Medgift med hans Hustru Fru Katrine, Hr. Bugges Søsterdatter. Rolstrup lå i det 

nuværende Nykøbing Mors og Niels Bugge havde arvet gården. Ved tilbageregning af 

69 år fra 1489 fremkommer året 1320  hvor Niels Bugge skænkede Rolstrup som 

medgift til sin søsters datter fru Katerine, gift med Sakse Pedersen. Olaf Nielsen, 

Dueholms Diplomatarium, s. 108.  

 

1391 

 Elisabeth, Niels Bugges datter, Gotskalk Skarpenbergs hustru, hendes testamente, 

udstedt med hendes søn Henning Skarpenberg og hendes søster Elses samtykke, på 

gården Middelhede og en lund i Værum i Sønderlyng herred.  Efter en vidisse af 1531, 

ÆA II, s. 221 blev Domkirken i Viborg begunstiget. Poul Stigsen Hvide til Trinderup, 

biskop Jørgen Friis’ foged, tog på Rødding herredsting en vidisse af testamentet, sikkert 

1531. ÆA II, s. 221. Endelig nævnes et skøde på samme gods 1530. ÆA II, s. 221. 

Måske var det uklart hvem der begunstigedes. I hvert fald tilhørte Middelhedegård 1488 

Gråbrødre Kloster i Viborg, og gardianen Anders Griis skødede da gården til biskop 

Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 221. Gården nævnes i Hald lens regnskab 1541-46. ÆA 

II, s. 221, Viborg Stifts Breve, Middelsom herred, D. 26. 

 [item erlig] oc velburduge qwinne frue Elizabeth [Bugisdatthers, Gottchalcks 

Skarpenbergis, testament med] hendis søn Hening Skarppenbergh [oc hendis søs?]thers 

Elsze fuldbyrdt, oc samme [testament] luder paa then gard som [kaldis Meelhee] oc en 

lund y Werum soghen y Sønderliøngherrit meeth mere, som fore testament indholler. 

Met iij hengindis indszegeller for, vnder saadant datum mccclxxxxj. 

  

6. juli 1393 

 Biskop Jakob af Viborg samt provst og kapitel sammesteds udsteder genbrev i 

anledning af, at dronning Margrethe har givet gården Hald i Nørlyng herred med 

tilliggende gods til bispebordet i Viborg på betingelse af, at gårdens bygning nedrives 

og materialerne - sten og træ - føres til domkirken, og mod opførelse af et alter i 

domkirken og afholdelse af en årstid for hendes fader, forfædre og hende selv. Det er 

materialerne fra borgen, da materialer fra ladegården næppe kunne bruges til domkirken. 

Gavebrevet er også omtalt i ÆA I, Kalundborgske Registratur, s. 27. Original på dansk 

i Rigsarkivet. DiplDan. 4,5.  

 Vi Jakob, af Guds nåde biskop i Viborg, og provst og kapitel sammesteds hilser 

alle, der hører og ser dette brev, evindeligt med Vor Herre. 

 Vi kundgør for alle, at eftersom den ærlige fyrstinde fru Margrete, af Guds nåde 

Sveriges og Norges dronning og ret arving til og fyrstinde af Danmarks rige, fra sig og 

sine arvinger og efterkommere til bispens bord i Viborg til evig besiddelse har undt og 

givet, skødet og afhændet gården Hald, som ligger i Nørlyng herred i Nørrejylland, med 

alt denne gårds tilliggende og med al den ret, som hun og hendes fader købte dertil, og 
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som hun og hendes fader har haft og har dertil, hvad det end er, intet undtaget, på det 

vilkår, at den bygning, både af sten og træ, som nu findes på fornævnte gård Hald, straks 

skal nedbrydes og skal anvendes til Vor Frue kirkes bygning i Viborg og intet andet sted, 

og på det vilkår, at biskoppen af Viborg skal lade det foretage, der følger herefter. Først 

at der nu straks skal bygges et alter i fornævnte Vor Frue kirke i Viborg, og det skal 

indvies til Vor Frue, og hver dag indtil dommens dag skal der holdes en sungen messe 

til ære for Vor Frue, og mens messen synges, skal der brændes et lys. Dette skal gøres 

til gavn og støtte for fornævnte dronning Margretes faders, hendes forfædres, hendes 

venners sjæle og hendes egen sjæl, og hvert år dagen efter Vor Frues himmelfartsdag 

skal der holdes en årstid for hendes fader, hendes forfædre og hende selv, og på den dag 

skal biskoppen beværte provsten og kannikkerne det bedste han kan med mad og øl, og 

peblingene skal gives fri den dag, og der skal gives dem en tønde øl og eet hundrede 

brød og mad dertil, og samme aften skal de synge Vor Frues lovprisning ”Vær hilset, 

himlenes dronning osv. foran Vor Frue alter i fornævnte Vor Frue kirke, og samme 

lovprisning ”Vær hilset, himlenes dronning osv. skal desuden synges hver dag efter den 

fornævnte messe, der som tidligere sagt hver dag skal synges til ære for Vor Frue. Vi 

biskop, provst og kapitel i Viborg forpligter os og vore efterkommere da med dette brev 

til urokkeligt, fast og ubrydeligt at overholde alle de fornævnte punkter og til evigt at 

fuldbyrde dem i alle henseender, som nu tidligere står skrevet. Til sikkerhed for alle 

disse fornævnte punkter har vi fornævnte biskop Jakob samt provsten og kapitlet i 

Viborg ladet vore segl hænge under dette brev, som er givet år 1393 efter Vor Herres 

fødselsår ottendedagen efter apostlene Sankt Peters og Sankt Paulus’ dag. 

 

Omkring 1393 

 Peder Andersen Munk af Hedegaard, Bislev sogn, Hornum herred, hans brev, at 

han har haft (hovedgården) Halkær med byen Skørbæk, Ejdrup sogn, Aars herred,  i len 

af biskop Jacob (Ib) i Viborg for at han skulle opbygge gården, og at den efter hans død 

skulle komme frit til bispedømmet. Udateret, men biskop Jacob Moltke tiltrådte først 

1393, og brevet er sikkert fra hans første tid.  ÆA II, s. 26, 38, Aars herred, H. *65.  

 Jtem Per Andersszen som kaldis Monck aff Hedegard vederkender seeg at haffue 

haffd Halcker aff byscop Ib, for hand skulde opbyge then sticthen tiill gode, met 

Skiørbeg, oc ether hans død komme frij till biscopdompt. Datum mccc…. sande Marie 

Magdalene. 

 

1401 (1) 

 Et brev at Ellen, Niels Bugges datter, enke efter Christen Vendelbo til Vosborg, 

Hans Podebusk, Predbjørn Podebusk og Axel Jacobsen oplader dronning Margrethe alle 

de breve, som de eller deres forældre har haft på kronens len, gods eller andet. ÆA I, 

Kalundborgske registratur, s. 3. 

 Item et breff ath Elnæ Buggesdater her Cristiern Wendelboes eftherleffwe her 

Hans van Podebusk her Prebiern Podebusk oc Axel Jacobsson the vplade alle the breffue 

som the eller theres foreldre hafft haffue aff nogre koninger eller drogninger eller ennw 

haffue paa noger kronens leen eller gotz, slott eller anneth oc mele them alle døthe at 

bliffue oc om noger breff fynnes kwnne ther the haffue hafft paa kronens leen at the 

aldrigh skulle kronen til skathe komme. Datum Randers anno mcd prime. 

 

1401 (2) 

 Et brev, at Valdemar Atterdag overdrog de ovennævnte (Ellen, Niels Bugges 

datter, enke efter Christen Vendelbo til Vosborg, Hans Podebusk, Predbjørn Podebusk 

og Axel Jacobsen) Kartrup og Kartrup fang i Aalborg len. Det drejer sig om 

hovedgården Korup i Solbjerg sogn, Hellum herred, som Christiern Pedersen Vendelbos 

far, marsken Peder Vendelbo havde ejet, åbenbart sammen med flere. ÆA I, 

Kalundborgske registratur, s. 3.  

 Item eth breff quod omnes nominati in predicts literas the wederkenne them at 

koning Woldemar antworde them Kartrop oc Kartrop fang ueth Aaleborgh i troo oc lade 

thet droningh Margrete vp igen met same breff oc kenne sigh ther engen ythermere 

rettugheth vdi ath haffue engtegen fore regenskab eller vdi andre made. Datum. Randes 

anno etc ut supra. 
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1401 (3)  

 Arvingerne efter Niels Bugge tilskøder dronning Margrethe forskelligt gods. 

Arvingerne er Niels Bugges datter Ellen, Peder Nielsen Gyldenstjerne, som må være en 

slægtning til Niels Bugges halvbroder Niels Eriksen Gyldenstjerne til Aagaard, sikkert 

dennes søn. Endvidere nævnes Elef Elefsen som en af arvingerne. Godset ligger i 

Brøndum i Hellum herred. Der er sikker tale om Ejstrup Hovgård i Brøndum sogn, 

Hellum herred, som Niels Bugge havde haft i 40 år, se Før 29. december 1358. Elef 

Elefsen og Poul Globs relationer til de øvrige arvinger kendes ikke. ÆA I, 

Kalundborgske registratur, s. 3. 

 Item eth breff at her Eleff Eleffssøn skøter drotning Margrete alt thet gotz som 

hanom tilfald paa Powel Globs weygne. Datum mcd primo. 

 Item eth anneth breff at Elena Buggesdatter skøder drotning Margrete all syn del 

oc rettigheth i Bryndom oc Bryndom by i Hemersysel met alle tilligelse 2). Datum mcd 

primo. 

 Item eth anneth skødebreff at her Per Nielsen aff Aagordh skøder drotning 

Margrete all syn deel i Bryndom gordh Bryndom by oc fang met at tilligelse. Datum ut 

supra. 

 Item alle the breffwe som forne Eleff Eleffson och Elena Buggesdatter oc her Per 

Niesson aff Aagord haffde paa thesse forscreffne gotz the ere bwnden i thet same knippe 

met skødebreffwene. 
 2) Vti Aleborg leen. 

 

27. august 1401 

 Kong Erik af Pommern, rigsrådet, og en række adelsmænd bekræfter på 

herredagen i Helsingborg de breve på gods, som dronning Margrethe havde skænket 

kirker og klostre, bl.a. på Hald, som kong Valdemar fik af sin fjende, og som dronningen 

fremdeles ”købte af arvingen om de der havde nogen ret til bedste”, det har hun givet 

Domkirken i Viborg. Endvidere bekræftes gavebrevet på Rugtved, som skænkedes til 

bispen i Børglum, ligeledes på det vilkår, at borgen skulle nedbrydes og materialerne gå 

til Børglum domkirke. Såvel Hald som Rugtved tilhørte Niels Bugge og arvedes af hans 

døtre Elisabeth, gift med Gotskalk Skarpenberg, som deltog i oprøret mod Valdemar 

Atterdag 1367-72, og Ellen, gift med Christen Vendelbo til Vosborg. Ordet ”købte” er 

formodentlig en ”alternativ sandhed”, udtryk for at ejerne er blevet tvunget til at afstå 

deres gods, måske for en symbolsk betaling. Nye Danske Magazin V, s. 4.  

 Dateret Helsingborg MCDprimo Sabatto proximo post diem beati Bartholomei 

apostoli.  

 Item Hall met thes tilliggilse, som koning Woldemar fik af sinæ fyendæ, oc  

w(?och ther gaf han peninge) til, oc fornefnde wor Frwæ oc modher oc sidhæn framdeles 

køpte af Arwingen, om the ther noghen ræt till basthe thæt hauer hwn giwit til 

Domkyrkan i Wiborg, efter thy som henne breff therom lude.  

  

14. maj 1402 

 Fru Elene Buggesdatter, Ridder Kristjern Vendelbos Enke, skøder til Fru Elene, 

Ridder Ebbe Strangesens Enke, 1 Gård i Rolstrup og stadfæster hendes andre 

Hjemmelsbreve på denne Gård. Fru Ellen, (Niels Bugges datter) giver afkald på nogen 

del af gården Rolstrup, som hendes far Niels Bugge i medgift havde skænket sin søsters 

datter Catherine, gift med Sakse Pedersen. Medbeseglet af Johan Skarpenberg, søn af 

fru Ellens søster Elisabeth og Gotskalk Skarpenberg, samt Anders Nielsen Panter til 

Asdal, hvis far Niels Ovesen Panter til Asdal var søn af Ove Nielsen Panter til Asdal, 

bror til Niels Bugges mor. Olaf Nielsen, Dueholms Diplomatarium, s. 109. 

 

1403 (1) 

 Jes Papes pantebrev til her Johan Skarpenberg på Mogenstrupgård, Grinderslev 

sogn, Salling Nørre herred, Tustrupgård i Jebjerg sogn, Salling Nørre herred, samt 

Viumgård, Hjerk sogn, Harre herred. De synes ikke at være arvegods efter Niels Bugge. 

ÆA II, s. 359, Viborg Stifts Breve, Salling Nørre herred, R. 17. 
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 Jtem Ies Pabe pantbreff till her Iahann [Skarpenberg] ludindis paa Mwnstrup gard 

y Grindesloff s[ogenn, en gard i] Tustrup enn gard i Viwm. Datum mcliij 2) domin[ica 

quasi] mode geniti. 
  2) Skrivfeil for mcdiij. 

 

1403 (2) 

 Tage Nielsens pantebrev til Johan Skarpenberg på to gårde i Vester Grønning, 

Nørre H.. ÆA II, s. 347, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 31. 

 Item Tage Nielsssens pantbreff till her Iahann 1403. Skarpennberg ludindis paa ij 

garde i Vester Grønning ligindis vtj Noreherrit. Datum mcdiij die beati Silvestri pape. 

 

1404 (1) 

 Johan Skarpenberg til Lund på Mors’ brev på hele Rødding sogn til Viborg 

domkirke. ÆA II, s. 344, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 5. 

 Jtem Jahane Skarpennbergs af Lund …….  breff ludindis paa alle Røding 

sogenn ti[ll Viborg] domkereke. Datum mcdiiij torsdag nest for …..  

 

1404 (2) 

 Biskop Lage Globs skøde til Ytte Nielsen på et møllested i Ulbjerg, Rinds herred, 

samt en tofte samme sted. ÆA II, s. 295, Brevene i Sankt Hans Kloster i Viborg, Rinds 

herred, Ø. 5. 

 Biscop Laugis skiøde till Ythe Nilszenn paa itt møllested j Wulberg med enn tofftt 

samestedtz. Mcdiiij.  

 

1404 (3) 

 Jacob Kirt overdrager Lynderupgård og hovedgården Næs (Lindenborg) til Viborg 

bispedømme. ÆA II, s. 236, Viborg Stifts Breve,  Rinds herred, F. 18. 

 Item Jacob Kiert bekiennelsse ath efftherthij biscop Laue aff Viborig haffuer wnth 

och forlennth ham Lynnderup och haffuer beplictet seg och syne efftherkomere till enn 

daglige messe for gudz legoms alter, Ther fore haffuer Jacob Kierth giffuith till 

biscopdommith Neess hoffuith guard och alth hanns guodz i samme sogenn ath haffue 

till euige tiidt. Datum mcdquarto. 

 

1404 (4) 

 Jacob Kirt til Næs (Lindenborg) skænker Viborg Domkirke hovedgården Næs, 

Øxenvad Mølle, en gård i Dollerup og mere gods i Blenstrup sogn, Hellum herred. ÆA 

II, s. 276, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 32. 

 Item Iep Kyrt tiill Neess hans gaffue breff till Viburg domkyrcke for en vgmeess 

for gutzlegoms alter ludindis paa forne Neess 2) , Øxenn vadmølle, en gard y Dollerup, 

met mere gotz 2) y Horsnis i Blenstrup sogenn. Datum millesimoquadringentesimo-

quarto inprofesto exaltationis ste crucis.  
2)  B: hans haffuidtz gaard Nesz j Hiellum herrit och altt hans guodtz hand haffuer j Nesz 

sogen. 

 

1404 (5) 

 Ytte Nielsen af Låstrup i Rinds herreds skøde på Viborg landsting til biskop Lage 

Glob i Viborg på alt hans gods i Sundstrup i Ulbjerg sogn, som ”Wandterberg till 

Skouffue haffde eyitt, och en møllested ibidem”  ÆA II, s. 244, Viborg Stifts Breve, 

Fjends herred. F.87. 

 Item Ytthe Nielszen aff Laustrup skiøde breff 8) paa all hanns guodz y Suntrup y 

Volberiig sogenn 9) till biscop Laue. Mcdiiij.  
8)  B: paa Wiiborg landzting.  

9)  B: som Wandterberg till Skouffue haffde eyitt, och en møllested ibidem. 

 

Omkring 1404 

 Vidisse af Viborg landsting, at Johan Skarpenberg solgte dronning Margrethe det 

gods, som han havde pantsat til biskop Lage Glob i Viborg. ÆA II, s. 346, Viborg Stifts 

Breve, Rødding herred. O.20. 
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 Jtem et lantzting vidisse at her Iahan [Skarpenberg] ridder skotte oc solde for 

dronning [Margrete oc) rigens raadt alle thet gotz hand haffd[e tillforne pan]thet(?) 

biscop Laue y Viburg. Datum mcdx Iohannis dag decollationis.  

 

2. februar 1404 

 Ridder Johan Skarpenberg skænker Spøttrup hovedgård og Spøttrup sø til biskop 

Lage Glob. ÆA II, s. 348, Viborg Stifts Breve,  Rødding herred, O. 41.  

 [Item her] Iahann Skarpenbergx skøde oc gaffue [breff l]udindis paa Spittrup oc 

Spittrup søø .. grifft.  Datum millesimoquadringentesimoquarto…[p]urificationis Marie. 

 

2. februar 1404 

 En vidisse af landstinget 1463, som lyder på adkomst, skødebrev og fundats, som 

hr. Johan Skarpenberg af Lund på Mors har gjort og givet 1404 på Marias renselsesdag. 

Vidissens rette datum er 1463 lørdagen efter Sankt Botulfs dag. ÆA II, s. 350, Viborg 

Stifts Breve, Rødding herred, O. 56. 

 Item en anden vidisse aff lantzting ludindis paa atkom skodebreff oc fundatz som 

her Iahann Skarpennberg aff Lund giord oc giffuit haffue. Datum sub anno incarnationis 

domini millesimo quadringentesimo quarto die purificationis Marie. Thenn rette datum 

paa forschreffne vidisse luder mcdlxiii sabbato post festum sancti Botulphi. 

 

1405 

 Jacob Kirts latinske skøde, at han har skødet og solgt biskop Lage Glob i Viborg 

Næs (Lindenborg) med mere gods i Hellum herred. ÆA II, s. 284, Viborg Stifts Breve, 

Hellum herred, J.*95.  

 Jtem Jacob Kyrtis skøde paa latinn ludindis at hann haffuer skott oc sold biscop 

Laue Neesholm met mere gotz i forne Hellumherrit. Datum mcdquinto feria 3a pasce.  

 

1406 

 Et pergamentsbrev, at hr. Jacob Kalf skødede biskop Lage Glob i Viborg alt hans 

gods i Levring. ÆA II, s. 215, Viborg Stifts breve, Lysgaard herred, C. 37.  

 Item eth gamelt rigenns breff screffuit paa perckmit  ludindis at her Jacob Kaall 

haffuer skøt biscop Laue i Viberg alle hanns gotz y Løffuering. Anno domini obscuratj 

etc.  

 

Omkring 1406 

 Ridder Erland Kalfs brev, at han skødede Vidhoved i Mønsted i Fjends herred til 

Vor Frues kirke i Viborg (domkirken). Se 1579.  

 

1406 

 Et gammelt latinsk brev, at hr. Christen Vendelbo, (fordum kongens marsk) havde 

gjort skade og overfald på Viborg stifts tjenere (fæstere) og derfor havde skøde Ejdrup 

i Aars herred til biskop Lage Glob i Viborg. 

 Jtem 3) et gammell latins breff ludindis at her Christenn Vindelbo haffuer giord 

bisco(p)dom skade paa stiethens thener oc offuerfald oc ther for haffuer skøt Eydrup tiill 

biscop Lawe met alle synn ret. Datum millesimoquadringentesimosexto vigilia 

ascensionis. ÆA II, s. 268, Viborg Stifts breve, Aars herred, H.64.  
3)  B: Folmer Jacobszen, Hans och Prebiørn aff Podebuskis skøder ald sitt guodtz j Eydrop 

sogen  til her Chresten Windelboe ridder att følge Wiborg domkircke. Anno 1406. Latin. 

 

18. januar 1406 

 Kong Eriks stadfæstelse på Spøttrup m.m. gods. Givet 1406 på den hellige jomfru 

Priscas dag. ÆA II, s. 344, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 9.  

 Item koning Ericks stadfestelsse paa Spitrup met mere gotz. Datum millesimo-

quadringentesimosexto die Prisce virginis. 
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1406 

 Biskop Lage Glob i Viborgs dom, efter hvilket Johan Skarpenberg blev tildømt 

Estrup hovedgård i Brøndum sogn, Hellum herred, som hans bedstefar Niels Bugge 

havde haft i 40 år. Da Niels Bugge blev dræbt 1358 synes ejerskabet af Estrup hovedgård 

at skulle tidsfæstes til 1318, og at Niels Bugge er kommet i besiddelse af gården ved et 

af sine ægteskaber med Ingeborg Pedersdatter Eberstein eller Ingeborg Pallesdatter Juul. 

ÆA II, s. 283, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 88.  

 [Jtem eth] dombreff vdgiffuit i Alborg 4) ludindis att her Johann Sk]arpennberg 

bleff Estrup Hougard 5) tildompt som liger y Brøndum sogenn i Helumherrit som hans 

allefadher Niels Bugi tilforne vdj xl aar haffde. Datum mcdvj feria secunda proximo 

ante ascensionis domini.  
4)  B: aff bischop Lauge och nogen flere riddere och ridder mendtzmend.  
5)  B: Estrup hoffuidgaard. 

 

1407 (1) 

 Johan Skarpenberg gav sit gods i Store Brøndum sogn, Hellum herred, til bispen i 

Viborg.  ÆA II, s. 283, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 87.  

 [Ite]m Johann Skarpennberg ridder 3) gaff alle [the  g]otz som (hand) haffuer 

ligind i Brøndum till [bispenns] bord [y] Viberg. Mcdvij die Vicencij martiris. 
 3) B: latins skøde paa.  

 

1407 (2) 

 Her Johan Skarpenberg, søn af Gotskalk Skarpenberg og Niels Bugges datter 

Elisabeth, giver dronning Margrethe kvittering for betaling af to pantebreve på hhv. 400 

og 100 mark lübsk, som han havde haft i borgen Trøjborg, som hun havde erhvervet fra 

Claus Limbek. ÆA I, Kalundborgske Registratur, s. 13. 

 

6. marts 1407 

 Rigild Puge af Alstrup (væbner) og hans hustru Sofie, ridder Niels Jacobsens datter 

af Elkær, har skødet biskop Lage Glob i Viborg deres gods i Holmgaard og Svenstrup 

samt deres gods i Højslev sogn, Fjends herred. Delvist refereret efter DiplDan. ÆA II, s. 

225, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 27.  

 [Item ath Roggie]ll Puge aff Alstrup [och hans høstru Sophie her Niels Ibszens 

[datther] aff Elkier haffue skøtt ti]ll bispen aff [Wiborig theris g]odz Holmgord [och 

Suenstru]p meth [all theris gotz i Høgsle]ff sogen och [Fiendzherritt och] haffuer 

[bispen] och theris effterkomere beplichtet them ath holle theris aartiiil meth iiij presther 

i Wiborig domkircke till euige tiidt och giffuee them xxx marck sølff etc. Mcdvij 1). 
 1)  Dette Brev haves i Diplomatariet i en Bircherod’sk Afskrift. Udstederen kaldes der Rigild. 

  

30. november 1407 

 Hr. Johan Skarpenbergs genbrev til kong Erik og dronning Margrete på Skive slot 

og len med de fire herreder i Sallingholm samt Skive birk, som han for 5.000 lybske 

mark har som et brugeligt pant. Han og hustruen Eybe må beholde lenet, indtil pantet 

bliver indløst. Slottet skal være åbne for dronningen og kongen efter behov. DiplDan. 

  

1408 (1) 

 Hr. Johan Skarpenbergs testamente, som lyder på noget gods i Mønsted i Fjends 

herred, som er givet til bygning til domkirken. ÆA II, s. 203, Viborg Stifts Breve, 

Nørlyng herred, Halds gods, A. 14. 

 Jtem her Johann Skarpenbergs testement som lyder paa nogit gotz y Mønsted y 

Fiendsherrit som er giffuit till bøgning tiill domkyrcke. Datum millesimoquadringente-

simooctauo in profesto beatorum Fabianj et Sebastianj.  

 

1408 (2) 

 Biskop Lage Glob i Viborgs bekender, at han har taget noget øde jord i Vium sogn 

og i Hjerk sogne i Harre herred i Salling og som hører til Højslev under sin hævd.  ÆA 

II, s. 246, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F.107. 

 Bisp Laugis bekiendelsze att hand haffuer anamit vnder sin heffd huad øde jord 

som laa j Witton  sogen och Hiarche sogen, som hør till Høffsløff. Mcdviij.  
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1410 (1)  

 Prior Peder Kiempe i Aalborgs skøde til biskop Lage Glob i Viborg på to gårde i 

Bonderup i Ellidshøj sogn. ÆA II, s. 306, Viborg Stifts Breve, Hornum herred. K.121. 

 Peder Kiempes prior j Olborg skiøde breff till biscop Lauge i Wiborg paa tho 

gaarde j Bunderup. Mcdx.  

 

1410 (2) 

 Prior og konventet i Vor Frue Kloster i Aalborg giver biskop Lage Glob i Viborg 

i hans livstid en gård og en øde jord i Lynderup sogn, i fæste mod at få bispens gård i 

Sønder Tranders sogn i fæste. ÆA II, s. 238, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. *80. 

 Item prior och conuentis i wor ffrus closthier y Aalborig ath haffue wnth bisoop 

Laue synn lyffs tiid enn gaardt ligginndis y Rinndt y Lynnerup sogenn for enn gaard y 

Søndher Tranes meth enn øde iord y Lynnerupsogenn ligginndis. Datum mcdx.   

 

1410 (3) 

 Lovhævd på Viborg bispedømmes gods i Hindsted herred. ÆA II, s. 341, Viborg 

Stifts Breve, Hindsted herred, N. 66.  

 Item lagheffd paa bispdoms gotz i Hinsteherrit. Datum mcdx torsdag nest for 

sancti Bartholomej. 

 

1410 (4) 

 Johan Skarpenbergs brev, at (han havde …. til … Jensen) sit gods i Næstild, 

Oddense sogn, Salling Nørre herred pantsat.  

ÆA II, s. 357, Viborg Stifts Breve, Salling Nørre  herred, R. 23. 

 Jtem Iens Skarpennberig breff lu….  Iensszen syt gotz i Nestill i Otenssogen 

…..….pantsat.Datum mcdxO die beati B…….. 

 

10. juni 1411 

 Grundet uklarhed om forholdet mellem bispedømmets og kapitlets økonomi og 

ejendomsforhold  blev der ved brev af 10. juni 1411 gjort en ny overenskomst, hvori 

Biskop Lave Glob og Kapitlet i Fællesskab beklagede, at nogle af deres Forgængere 

havde brugt de Indtægter, der tilhørte Kirken, og som vanslægtede Sønner havde ladet 

deres Moder, i hvis Skød de var opfødte, være nøgen, ligesom de havde vanæret hende 

ved verdslige Ceremonier. De havde derfor besluttet, at til Domkirkens Bygning skulde 

henlægges alle de Ejendomme, som Kapitlet besad i Viborg Bys forskellige Sogne, 

ligesom ogsaa alt Gods i Rødding herred, med Undtagelse af det i Vejby Sogn, som 

hørte til Johan Skarpenbergs (Niels Bugges Dattersøn) og hans Moders Alter i 

Domkirken, og desuden skulde til Kirken høre en Jernpande paa Læsø (til saltsydning). 

Fra dette Tidspunkt har Kirken haft sin selvstændige økonomi overfor Kapitlet. Det 

ophæver ikke, at ogsaa herefter Biskoppen kan blive ved at modtage Gods mod at 

paatage sig Forpligtelse angaaende Tjenestes Udførelse i Kirken. P. Severinsen, Viborg 

Domkirke, s. 264,henvisning til Ursin, Stiftsstaden Viborg, s. 129. 

 

1412 

 Et mageskifte, som prior Hennik i Sebberkloster og det menige konvent har gjort 

med biskop Lage Glob i Viborg om en gård i Skørbæk, Ejdrup sogn, Aars herred. ÆA 

II, s. 269, Viborg Stifts breve, Aars herred, H.70. 

 Item Heennekinus prior y Sebercloster met menig conuent haffuer giord 

mageskyfft met biscop Laue ludindis paa en gard y Skiørbeck. Millesimo-

quadringentesimoduodecimo die beati Olauj.  

 

1413 (1) 

 Viborg landstings vidisse på hr. Johan Skarpenberg af Lunds skøde på gods i 

Rødding, Nørlyng H. samt gods i Hammershøj og Ørum, Sønderlyng H., sikkert til 

bispedømmet i Viborg. ÆA II, s. 348, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 42. 

 [Item en] vidisse aff lantzting ludindis paa her Ia[hann Skar]pennbergx aff Lund 

skødebreff paa …… [R]ødding met mere gotz ligindis y vor.....  Hamershø, Ørum i 

Sønderløngherrit. [Datum mqu]adringentesimotredecimo die epiphanie domnini.  
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1413 (2)  

 Johan Skarpenberg, søn af Gotskalk Skarpenberg og Elisabeth Buggesdatter, 

datter af Niels Bugge, solgte godset Højris i Lørslev sogn på Mors til Børglum Kloster. 

ÆA III, s. 102, Børglum Klosters breve, Y. 243.  

 En skiøde, wdj huilcken her Iehann Skarpenberig skøder tiill Børlumkloster en 

gordt i Lørsieff sogen, som er Høwris. Mcdxiij. 

 

24. august 1413 

 Vi Jesper Nielsøn af Dungerby, Nis Jebsøn, Las Jebsøn, Ave Jebsøn og Pether 

Pethersøn har givet til Bispedømmet i Viborg alle de Rettigheder, vi har i Vand og 

Fiskegaarde fra Dommerby Sø¸ til Teen Krog med Dam og Damsbond, Gaarde og 

Gaardebond, for vore Sjæles Helsen og for den Gavn, vi tilforn havde af Bispens Fiskeri 

i det samme Vand. Og skal vi nyde ahalvt Fiskeri a med Bispen i vore Dage, som hans 

Brev udviser, hvilket vi har af ham og hans Kapitel. Scriptum nostris sub sig. cum sig. 

discretorum Petri Nicolai auditoris generalis placiti Vihergensis, Nicolai Jensons dicti b 

Skadeland et Petri Rige, civitatis civium Vibergensis c . Datum Vibergi die Bartholomei. 

Rep. I, 5282. [Orig. Viborg Bisps Arkiv; ÆA. II, 231, E. 75. Afskr. efter Bircherod: 

Ldipl. og RA. Topogr. Saml. p. Papir, Viborg 242 d. 
a)  Ldipl.: Selve Fiskeriet.  

b)  Den anden Afskr.: de.  
c)  Ldipl.: Vibergensium. 

 

1415 

 Et latinsk skøde, at Eline Nielsdatter, Kuwis eller Kubbis enke har skødet biskop 

Lage Glob i Viborg alt hendes gods i Harre herred i Salling. ÆA II, s. 356, Viborg Stifts 

Breve, Harre herred, Q.17. 

 Jtem eth latins skiøde breffh ath Eline Niels datter Kuwis efftherleffuerske 

vederkiendelse lyd[indis ath haffue] giiffuit biiscop Laghe alle hindis [gotz som] ligger 

vdj Harreherridt. Datum mcdxv.  

 

1418 

 En dom af Viborg landsting, at Jep Kirt i Lynderup skødede biskop Lage Glob i 

Viborg Sønder og Nørre Tvedskov, tre byggede og en øde gård i Solberg sogn, Hellum 

herred. ÆA II, s. 275, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. * 30. 

 Jtem en lantztingdom aff Viburg at Iep Kyrt y Lundorp skøtte biscop Laue 

Søndertuedskou oc Nørtuedskou oc iij bøgt garde oc en øde gard y Solberg sogenn met 

alle teris (tilligclse). Datum mcdxviij løffuerdag nest effther sti Bartolomej dagh.   

 

1419 

 Jens Thamesen, Jens Mogensen, landsdommer i Nørrejylland, Niels Mogensen, 

slotsfoged på Hald og hr. Peder Sørensen, slotsfoged på Skjern, bevidner lørdag før jul 

1419 et gavebrev på Hastrup m.m. gods til Ribe Domkirke. Danske Magazin 3, s. 269.  

 

Omkring 1420 

 I biskop Lave Glob i Viborgs sag med biskop Peder Friis i Børglum om retten til 

Læsø optrådte kannikken Jens Maar som biskop Lave Globs og Viborg kapitels 

fuldmægtig og klagede 5. august 1399 til paven over de forurettelser, som biskop Peder 

Friis havde tilføjet biskop Lage Glob. ( 2 breve af 5. august 1399, Regesta 1. række, s. 

350). Jens Maar optrådte sikkert, fordi provst Jens Nielsen var gammel, og da han døde 

år 1400 blev Jens Maar valgt til provst af kapitlet i enighed og med biskop Globs 

stadfæstelse. En anden kannik Jens Kjeldsen gjorde også krav på at blive provst. Paven 

befalede 6. juli 1401 sin kapellan og auditør magister Jeronimus Sydenberg at overdrage 

provstiet i Viborg til Jens Maarth, hvis det ved dennes proces med Niels Kjeldsen viste 

sig, at ingen af dem havde krav på embedet. Acta Pontificum II, nr. 1009. Jens Maarth, 

kannik i Viborg nævnes i Acta Pontificum II, nr. 937. Da domkirkens formue i 1411 

skulle udskilles fra kapitlets blev det biskop Lave Glob og Jens Maar, der forhandlede.  

Senere - formodentlig omkring 1420 - flyttede domprovst Jens Maar i Viborg ”for 

alderdom og mags skyld og trængsel, han havde samme tid af Hald, Viborg kapitels 

birketing fra Vorde til sin stue i Marieklosteret i Viborg.  



 

32 

 

 

 Tilsyneladende var der opstået et modsætningsforhold mellem provst Jens Maar 

og biskop Lave Glob. Trængslerne, som Jens Maar oplevede fra Hald skal formodentlig 

tages som udtryk for, at bispegodset blev administreret fra Hald og måske også som 

udtryk for, at biskop Lave Glob boede på Hald.  

 Jens Maart døde før 9. januar 1427, hvor Morten Spark (Sperling) fik lov til at 

betale annater af provstiet i Viborg. Acta Pontificum II, nr. 1520. Omtalt i Valdemar 

Andersen, s. 22 og P. Severinsen, Viborg Domkirke, s. 285. Efter Svend Aakjær, Kong 

Valdemars Jordebog, bind 2, kommentarer, s. 22, med henvisning til Diplomatarium 

Vibergense, s. 205, indvordede Hr. Jens Maard 1435 Trevad Mølle i Trevad, Vridsted 

sogn til Sct. Hans Baptiste Alter i Viborg Domkirke, men der må her være tale om en 

skrivefejl, formodentlig var det mdxxv, 1425 og ikke mdxxxv, 1435. DiplViberg. s. 36. 

 

18. juni 1420 

 Præsten hr. Peder i Spøttrup medbesegler et gældsbrev, som ridderen Niels Krabbe 

udstedte til Dueholm kloster for et lån på 100 mark lübsk, dateret Mcdxx die beatorum 

Johannis et Pauli martirum. Dueholms Diplomatarium, s. 55.  

 

1421 

 Malte Nielsen af Pandums skødebrev til biskop Lage Glob i Viborg på en gård i 

Vokslev, Hornum herred. ÆA II, s. 300, Viborg Stifts Breve, Hornum herred. K.77. 

 [Jtem Malty] Nielsszens aff Paanums skødebreff 8) paa [en gard y V]oxløff. 

Datum millesimoquadringentesimovicesimoprimo.  
 8)  B: till biscop Lauge aff Wiiborg.   

 

1422 

 Et brev, at Jens Kaas (Sparre Kaas til Tårupgård) har indgået forlig med biskop 

Lage Glob i Viborg, således at han og hans efterkommere skal have kaldsretten (jus 

patronatus) til Tårup kirke i Fjends herred og præsten skal have Dalsgård i Tårup sogn 

mod ugentlige messer. ÆA II, s. 225, Viborg Stifts Breve, Fjends herred. E.25. 

 Item ath Jes Kaass haffde forligth seg meth biscop Laue vdj saa maade, at Jes Kaas 

och hanns effterkommere skall haffue jus patronatus till Thaarup kircke, och presthenn 

schall haffue Dalsgaard i thett same sogenn, och therfore holle ij messer huer vgge etc. 

Mcdxxij.  

 

27. februar 1422 

 Feria sexta proxima post festum b. Matthiæ ap. Wibergis. Las Levenov, Væbner, 

bekjender at have annammet Klarupgaard med tilliggende Gods i Guddingholm af 

Biskop Lave i Viborg paa Livstid, og to Aar efter hans Død for hans Husfrue Inger 

Pedersdatter, mod aarlig Afgift af 10 Ørte Korn, 4 Ørte Byg og 6 Ørte Rug, med en 

Setting Skjæppe og 14 Skilling Grot, gode Landgangs Penninge, inden Midfaste hvert 

Aar, samt mod at holde Bispen fire Nætter om Vinteren med 16 Brødre med Øl og Mad 

og (lige) saa mange Heste at fodre, og om Sommeren fire Nætter med 16 Brødre med 

Øl og Mad og lige saa mange Heste at fodre med Græs, samt mod at ”forbygge” forne 

Gods og ikke forurette nærværende Godses Hestestald (?). Medbeseglet af Johannes 

Niclesøn proconsul Alburgensis og Andreas Jonsen ..... ibid. (Testrups Haandskrift om 

Klostre og Kirker i Viborg Stift s. 31; trykt i Testrups Krigsarmatur s. 267-68). 

DiplViberg. s. 344.  

 

9. oktober 1422 

 Anno 1422 købte Biskop Lage [af Viborg] af Niels Ousøn af »Drag. forstaae 

Dragxgaard« al den Rettighed, hans Hustru Fru Inger Andersdatter havde i Nes S. og i 

Blinchstrup S. samt Oxenvand Mølle hvilket han betalte Niels Ofvesøn efter sin Vilje 

og Skødets Formeldning.  Rep. I, 5981. 

 

1423 (1) 

 Hr. Niels var official for Viborg bispedømme på borgen Spøttrup. Trap Danmark, 

3. udg., 4. bind, Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers Amter.  
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1423 (2) 

 En vidisse af et byting i Salling (Skive), at Jens Bras har pantsat Nesbæk gård og 

mølle til Viborg bispedømme. ÆA II, s. 347, Viborg Stifts breve, Rødding herred, O.29. 

 Jtem en vidisse vdgiffuit aff byting i Saling ludindis at Iens Brassz haffuer pantset 

till Viberg bispdom Nesbeek gard och mølle. Datum mcdxxiij feria secunda pasce. 

 

28. oktober 1423 

 Ridder Thomas Mogensen (Seefeld) tilskøder Bisp Lave Glob i Viborg en Gaard 

i Ove Sogn i Hindsted. DiplViberg. s. 24. 

  

9. oktober 1424 

 Niels Ovesen i Dragsgaard mageskifter med biskop Lage Glob i Viborg og får en 

gård i Fræer liggende til Skørping kirke mod at afgive gården Gerholm i Bælum sogn. 

Mageskiftet findes både i Repertoriet og i Ældste Arkivregistratur II, s. 277.  

 ”Anno 1424a gjorde Bisp Lauge [af Viborg] et Mageskifte med Niels Ovesøn af 

Drag og gav Biskoppen ham en Gaard i [Freer b] Sogn som laa til et Alter i Skiørping 

Kirke, for en Gaard kaldet Gierholm i Belom Sogn. Mageskiftebrevet havde Niels 

Nielsøn af Nør Kongis lof og Niels Jensøn Skadelancl forseglet. [Sabbato post f. 

Francisci c]«. [Orig. Viborg Bisps arkiv; ÆA. II, 277. J. 42.) Udtog efter Bircherod: RA. 

Topogr. Saml. p. papir, Viborg 242 e 3 og Ldipl. sidst ved 1422. Rep. I, 5982: 
 a)  Aarstallet i ÆA, er 1422,  

 b)  Navnet, der fattes i Udtoget, er indsat efter ÆA,  

 c)  Saaledes ÆA. Om en hertil hørende Datum ved det foregaaende Brev hos Bircherod se  

 Rep. I, 5139. 

 

1425 

Fru Ide Holck til Asdal skænker Gudumlund i Fleskum herred til Viborg Kirkes 

Bispebord, idet biskop Lave Glob har forpligtet sig og sine efterkommere til en messe 

for hende og hendes forældres og venners sjæle. Rep. I, 6195.  

 

1426 

En dom af Viborg landsting, at fru Ide Holck til Asdal har skødet Gudumlund og 

alt hendes gods i Fleskum herred til biskop Lage Glob i Viborg. Ide Holck var datter af 

Lyder Holck til Støvringgård og Else Vendelbo, som var datter af Christiern Vendelbo 

og Niels Bugges datter Ellen Buggesdatter. Godset stammede formodentlig fra Niels 

Bugge. Ide Holck var gift tre gange, først med Niels Slet, så med Anders Nielsen Panter 

til Asdal og sidst med Lyder Kabel til Fuglsang. ÆA II, s. 315, Viborg Stifts Breve, 

Fleskum herred. L.89. 

Item en lantzting dom at ffrue Ydde haffuer skiødt biscop Laue Gudynglund meth 

alth hindis gotz i Fleskomherridt. Datum mcdxxvj leffuerdagenn fore trinitatis søndagh 

2).  
2)  B: en schøde, som muss haffuer beytt et hol paa, til Wiborg lendtz(ting) vd giffuitt, 

liudinchs att fru Ydde Lydelsdatther, her Lydel Cabels hustru, mett forne hindis bospundis 
fuldtmagtt haffuer ther paa landtzting schøtt och sold bischop Lauge j Wiborg til Viborg 

bischop dom Gudding lund och ald hindis guodtz j Fleschomherritt och Guddinghcrritt 

(sic). Anno 1426. 

 

7. april 1426 

 Lyder Kabel stadfæster, at hustruen fru Ide Lydersdatter Holck har skænket sit 

gods til Viborg bispedømme og giver fuldmagt til at skøde godset til bispedømmet, da 

han ikke selv kan være til sted ”for herskabs fald”, sikkert at forstå således, at han er hos 

kongen. Repertoriet I, 6244. 

   

25. oktober 1426 

Paven giver Præsten Niels Jensen fra Spøttrup i Viborg Stift Lov til at vælge en 

Skriftefader, som kan give ham Syndsforladelse i hans Dødsøjeblik. Acta Pontificum I, 

1511. 
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1429 

Et gammelt pergamentsbrev, at Mogens Jensen af Aunsbjerg til domkirken i 

Viborg har skænket Døssing og Levring i Levring sogn, Lysgaard herred, med mere 

gods mod Asmildgård, som han havde i forlening af biskop Torlof Olavson i Viborg. 

Da denne var biskop i Viborg 1438-51 må året eller bispens navn være forkert. ÆA II, 

s. 214, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C. 32. 

Jtem eth gammell perckmetz breff ludindis at Moghens Iensszen aff Awintzbeigh 

haffuer giffuit till domkircke i Viburgh Døssingh oc Løffueringh met mer gotz, som 

samme breff vduisser oc indholler, for Asmild gard met mere gots, som han haffde i 

forlening aff biscop Torloff. Vnder saadhen datum Awintsbergh anno domini 

millesimoquadringentesismo vicesimo nono ipso die beati Galli canfessoris. 

 

1432 

 Testrup var vist oprindeligt en adelig sædegård. Senere kom den under Viborg 

bispestol og 1432 skal biskop Herman Rynkeby have indrettet den til hospital, som 

biskop Torlof Olafsson 1439 indviede til Sankt Karen. Den kaldes også undertiden Sankt 

Søren i Testrup. Dette skal vist forstås således, at der blev bygget et hospital ved 

Testrupgård. Hospitalets forstander var formodentlig samtidigt Viborg stifts foged på 

gården, præst i Testrup kirke, som lå helt op ad gården og hospitalet, samt provst i 

Gislum herred. Trap, Testrup sogn.  

 

1434 

 Biskop Herman Rynkeby i Viborgs brev, at han havde forespurgt og også fundet i 

kirkens bog, at det bol, som ligger nord for Helstrup kirke i Rinds herred, og som Oluf 

Tømmermand opbyggede, og hvori Ebbe nu bor, var givet til Helstrup kirke og havde 

ligget hertil i mere en 50 år. ÆA II, s. 242, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 73. 

 Item biscop Hermnndz breff ath haffue spurd saa y kirckenns bog fundit haffue, 

ath thett boell meth synn tilliggelsse, som liggher nordhenn kerckenn y Helstrup, och 

Oluff Thømmermannd opbygde, och Ebbe nu paa boer, thett  var giffuit Helstrup kircke 

och werit ther till miere ennd lx aar. Datum mcdxxxiiij. 

 

1435 - 1437 

 En dom af Viborg landsting erhvervet af biskop Herman Rynkeby i Viborg, at Jep 

(Jacob) Kirt, som boede i Lynderup havde været på landstinget i 1435 med sin adkomst 

og lovhævd på to gårde (Nørre og Sønder Tvedskov) i Solberg sogn, som han havde haft 

upåtalt i 50 år. ÆA II, s. 275, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 31. 

 Jtem eth wintnis byrd biscop Hermann aff Viburg haffuer tagit at Iep Kyrt som 

bude y Lundorp haffuer haffd Nørtuedskou oс Søndertuedskou 1) у l aar frij oc wlast oс 

vkerd. Datum.  
 1)  B tilføjer: ij gaarde j Soelberg, och en landtzdom, att Iep Kiertt schulle weriett ther paa 

 landting mett sin rett och ein laugheffd, huilkitt schede anno 1435. 

  

1436 

 Tingsvidne af Fleskum Herred udstedt af Jens Kanne, Foged paa Aalborghus, Jes 

Eriksen af Asdal, Peder Iversen Borgmester i Aalborg, Las Luno, Jes Ovesen, Las 

Matthissen, Ove Begh, at Hr. Jens Bloch, Bisp Hermans Præst i Viborg, paa Bisp 

Hermans Vegne fik et fuldt Tingsvinde af otte Dannemænd, at Fru Idde, Hr. Lyder 

Kabels fordum Husfrue, arvet i ret Arv Gudumlund med alle sine Tilliggelser og 

Tilhørelser efter sine Børn, hvilken Gaard og Gods hun havde givet til Viborg 

Bispedom. DiplViberg. s. 346 efter Christen Sørensen Testrups Om Klostrene, s. 31. 

(Nævnes også i en kortere form i ÆA II, s. 316, L 95). 

 

1437 

 Tingsvidne af Hellum herred som biskop Herman Rynkeby i Viborg, lod tage, at 

bisperne i Viborg i mere end 50 år har haft forsvaret af det altergods i ”Skierpinge 

bierck”, dvs. Skørping” som Wulff Lembeck påtaler. ÆA II, s. 291, Viborg Stifts Breve, 

Hellum herred, J. 145. 
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 Tingswittne aff Hiellum herrittz ting som biskop Hermand haffuer laditt tage 

liudindis att bisperne vdj Wiborg vdj 50 aar och mere haffuer weritt forsuar til thett alter 

guodtz vdj Skierpinge bierck, som Wulff Lembeck paa taler. Anno 1437. 

 

1438 (1) 

 Jens Nielsen af Siem i Hellum herred, hans skøde på gården Astrup (Ejstrup 

Hovgård) i Store Brøndum sogn til bispedømmet i Viborg. ÆA II, s. 273, Viborg Stifts 

Breve, Hellum herred, J. *14.  

 Jtem Iøss Nielsszen aff Seem skiødebreff paa en gard, kaldis Astrup, ligindis i 

Brønnum sogenn, till Viberg biscopdom. Datum mcdxxxviijo feria sexta ante 

dominicam septuagesime.  

 

1438 (2) 

Et dom udstedt af Erik af Pommern, at han efter tre latinske breve har (tidligere 

havde) tildømt biskop Lage Glob Sønder og Nørre Tvedskov med to gårde i Solbjerg 

sogn. Biskop Lage Glob var da for længst død.  Efter B-udgaven er det en vidisse på 

godset, men baseret på 6 latinske breve, som biskop Torlof Olavson i Viborg havde fået 

af Erik af Pommern og rigsrådet i Vordingborg. ÆA II, s. 284, Viborg Stifts Breve, 

Hellum herred, J. 89.  

Jtem koning Ericx dombreff effther trinde latins breffue ludindis at hand haffuer 

tildompt biscop Laue 2) Sondertuedskou Nørtuedskou met twinne gard y Solberg. 

Datum mcdxxxviij fredag nest epther Philippi oc Iacobi dag 3).   
2)  1438 var Biskop Lage forlængst død.  

3)  B: En widisze paa nogne breffne (vj latins breffue) huilke biskop Torloff bethede for koning 
Erick och raaditt j Wordingborg vnder rigens segell. Anno 1438.  

 

1439 

Velbyrdige Mogens Thomsens stadfæster lovhævd af Viborg landsting på Bol-

drup til bisp Torlof i Viborg. ÆA II, s. 252, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 29. 

Jtem Mogens Tammisszens lagheffdtz stadfestels aff Viburg lantztingh 2). Datum 

mcdxxxix loffuerdag posche vge etc.  
 2)  B: paa Boldrup.  

 

1440 (1) 

Thames Roeds forlig med biskop Herman Rynkeby i Viborg, som beholder to 

gårde i Askildrup i Blenstrup sogn, Hellum herred. ÆA II, s. 274, Viborg Stifts Breve, 

Hellum herred, J. * 18. 

Jtem Tamis Rads forligelsze ……………biscop Hermand om thet soghen i saa 

made at biscop Hermand oc hanss efftherkomer skulle beholde thii ij garde y Askildorp. 

Datum mcdxxxx feria secunda infra octauas visitationis Marie.  

 

1440 (2) 

Sognevidne, at bisp Torlof Olavson i Viborg spurgte, om nogen havde hørt, at der 

var givet kære på Gudumlund, siden Niels Iversen og fru Ide Holck var for  retterting i 

Horsens, før nu Otte Nielsen og Niels Eriksen af Asdal, hendes anden mand Anders 

Nielsen Panters arvinger. ÆA II, s. 321, Viborg Stifts Breve, Fleskum  herred, L.135. 

Item eth sogne vinde 2) at biskop Torloff ludt [sp]øre wm nogen haffde hørdt ther 

haffuer werit [giffuit] last eller kere paa Gudumlund sydhen Niels Iuersszen [oc fru 

Ydde] var for konings retter ting y Horsens. Datum [anno m]cdxl pintzdag.  
2) B: att ther icke haffuer wereitt giffuitt last och klage - førre end nu Otte Nielszen och Niels 

Erichszen aff Asdall the giffue ther kiere paa.  

 

1440 (3) 

Tingsvidne, at da Peder Ludvigsen Eberstein, søn af Ludvig Albertsen Eberstein, 

ejer af Hald, solgte Gudumlund var der ikke hertil mere end to boels jord i Gudum mark 

og tre landbosæder i Gudum. ÆA II, s. 326, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 179. 

Sogen wittne att thend (tid) Peder Loduigszen affhende sig Gudding lund, wor 

they icke miere tilligelsze end ij boel jord j Gudding march, iij landboe sede j Gudding. 

Anno 1440.  
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1442 (1)  

Niels Andersen i Aalborgs skøde på jord i Aalborg til biskop Torlof Olavson i 

Viborg. ÆA II, s. 324, Viborg Stifts Breve, Fleskum  herred, L.158. 

Item Nis Andersszens i Alburg skødbreff paa nogenn iord i Alburg till biscop 

Torloff. Datum mcdxlij 4) (feria) quarta infra octaues ascensionis.  
 4)  mcdxliiij.  

 

1442 (2) 

Biskop Torlof Olavson i Viborgs mageskifte med hr. Niels Eriksen Gyldenstjerne 

af Langtind om noget gods i Romdrup, i Gudumholm m.v. ÆA II, s. 325, Viborg Stifts 

Breve, Fleskum  herred, L.166. 

Jtem biscop Torloffs mageskifft met her Niels  Ericsszen aff Langtindt ludindis 

paa gotz y Rumdrup y Gudingh holm met mere gotz. Datum mcdxlij feria 3a ante festum 

beati Georgij.  

 

1442 (3) 

Erik Nielsen Rotfeld til Bratskovs skøde til biskop Torlof Olavson i Viborg på 

Fallet og alle andre skove i Nørlyng og Lysgård herreder. ÆA II, s. 206, Asmild Klosters 

breve, A. 39. 

Jtem ith skøtbreff aff Erick Nielsszen aff Bradskou ludindis at hand haffuer skøt 

oc sold biskop Torloff Fallit met alle andre skow 2) i Nørløngherrit oc Lysgardherrit.  

Datum mcdxlij die beate Agate virginis.  

 

1442 (4) 

Viborg landstings vidisse, som biskop Torlof Olavson i Viborg tog på kongelige 

privilegier og friheder på birker under Viborg stift og Viborg kapitel med tilliggende 

gods. Se 7. januar 1442. ÆA II, s. 305, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, K. 113.  

En landztingsvidisze biscop Torlouff j Wiiborg haffuer tagitt effther nogen 

kongelig breffue liudindis paa priuelegier och friiheder paa alle the bircker som hører 

till Wiborg stigtt och capittell och theris tilliggindis gotz. Vnder Datum mcdxlij.  

 

1442 (5) 

Laurids Fees i Gultentorps skøde til biskop Torlof Olavson i Viborg på en gård i 

Gudum, Fleskum herred. Samme i ÆA II, s. 318. ÆA II, s. 313, Viborg Stifts Breve, 

Fleskum  herred, L.72. 

[Jtem e]th Lass Fett hanns skiøde breffh till biiscop  Torloff [paa en] gord i 

Gudyngh; Datum mcdxlij° manndagenn …….medfaste søndagh.  

 

1442 (6) 

Et mageskifte mellem Jens Olufsen og biskop Torlof Olavson i Viborg om 

Midstrup fang og ejendom i Levring sogn, Lysgård herred.  

Item ett mageskifte breff emellom Jens Oluszen oc biscop Torlof paa  Mistrup 

fang och eigendom. Vnder gudts aar mcdxliiij fredag for ... ÆA II, s. 211, Viborg Stifts 

Breve, Lysgaard herred, C. 4.  

 

7. januar 1442 

Landstingsvidisse udstedt af bl.a. Niels Spøttrup, provst i Fjends herred på 

forlangende af biskop Torlof i Viborg om biskoppen i Viborg og hans kapitels 

birkefrihed til Asmild, Nørholm, Viskum, Gunderup, Krejbjerg, Fur, Næs, Holmgård, 

Gudumholm og Læsøs birker. Trykt hos Testrup, Relation Om Tingene s. 32-34. Samme 

i ÆA II, 323 L 155, jfr. K 113, Diplomatarium Vibergense s. 347. 

  

30. juni 1442 

 Jeb i Spøttrup, formodentlig foged på Spøttrup, er medudsteder af et tingsvidne af 

Rødding herredsting, dateret Mcdxlij lørdag før Vor Frue visitationis, at velbyrdige fru 

Mettes foged fik et fuldt tingsvidne, at Lyder Kabel købte noget gods i Ramsing sogn af 

Nis Hvas. Dueholms Diplomatarium, s.72.  
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1443 

Jens Stigsens skøde til biskop Torlof Olavson i Viborg på en gård kaldet 

Færgeodde i Gunderup sogn. ÆA II, s. 311, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 55. 

Jtem Jes Sti]gsøns, skiødebreffh till biischop Torlof i Viborig [paa en gard, e]r øde, 

som kaldis Feriodde, i Gundrup sogenn. Datum [mcdxliij] auto festum Micaelis.  

 

1444 (1) 

 En vidisse af et mageskifte, som biskop Torlof Olavson i Viborg gjorde med Jens 

Olufsen om Midstrup fang, Levring sogn. ÆA II, s. 211, Viborg Stifts Breve, Lysgaard 

herred, C. 5. 

 Item ett widis effther ett mageskiffte s[om] biscop  Torloff oc Jens Oluszen giorde 

hu[er andre] paa Mistrup eigendom. Vnder [gudts aar] mcdxliiij vor frue.  

 

1444 (2) 

 Clemen Aslovsens mageskiftebrev til biskop Torlof Olavson i Viborg på en gård 

i Gudum sogn. ÆA II, s. 313, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L.70. 

 Jtem Clemit Aslowsøns mageskiifft breff 1) till biscop Torloff po en gord i 

Gudyngh. Datum modxliiij° jnprofesto beatj Georgij etc. 2).  
 1) B: Skøde. 

 2)  B: Findes j knip hoez Gudings breffue. 

 

1444 (3) 

 Peder Munk (Munk er fejlskrift for Monszens, dvs. Mogensen, jf. nedenstående 

1445) får ved mageskifte med biskop Torlof Olavson i Viborg en gård i Gudum  mod at 

afgive en gård i Bonderup, Ellidshøj sogn, Hornum herred. ÆA II, s. 313, Viborg Stifts 

Breve, Fleskum herred. L.70b. 

 Jtem eth Peder Muncks 3) mageskiiffte breff meth biiscop Torloff po en gord i 

Gudyngh 4); Datum mcdxliiij° jn profesto beatj Georgij.  
 3)  B: Monszens. 

 4)  B: huor mod bispen bekomer en gard j Bonderup.  

 

1445 (1) 

 Dom af Viborg landsting, at biskop Torlof Olavson i Viborg bør beholde Sønder- 

og Nørre Tvedskov med to gårde i Solberg sogn, så længe Jep Kirts lovhævd står ved 

magt. ÆA II, s. 279, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 54.  

 Jtem en dom aff Viburg lantzting at biscop Torlof bøør at nyde Søndertuedshou 

oc Nørtuedskou met ij garde i Solberg, saa lenge Iep Kyrtis laghefft stander [wiit] macht. 

Datum mcdxlv loffuer(dag) nest s[anctorum] Symonis et Jude dag.  

 

1445 (2) 

 Et tingsvidne at Peder Mogensen og Clemen Aslosen har skødet biskop Torlof 

Olavson i Viborg to gårde i Gudum, Hellum herred. ÆA II, s. 314, Viborg Stifts Breve, 

Hellum  herred, L. 80. 

 Item eth tyngs vinde effther eth Per Mogensøns oc Clemit Aslosøn haffuer skiøtt 

biscop Torloff ij garde i Gudyngh. Datum mcdxlv° manndagh nesth fore palme søndagh.  

 

1445 (3) 

 Tingsvidne, at dengang Peder Ludvigsen Eberstein afhændede hovedgården 

Gudumlund lå der ikke mere hertil end så meget ager og eng, som ligger til Gudding 

land, samt tre bol, som man kalder landbofæster. ÆA II, s. 323, Viborg Stifts Breve, 

Fleskum herred, L. 149. 

 Jtem eth tings vinde ludindis paa thenn egendom, som laa tiill Gudinglundt thenn 

tiid ther Per Loduiesszen solde oc affhende fraa seg Gudinglund 1). Datum mcdxlv 

mandag nest effther metfast søndag. 
1)  B: tha war ther icke mere tilliggersze til houid gaarden en saa mogitt agger och eng och 

leilighedt, som ligger j Gudding land, och ther til ij boel iord in Gudding marck, iij boel 

som mand kalder landboe feste. 
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9. august 1445 

Vidne af Aalborg byting, at broder Niels Mogensen i Vitskøl Kloster på klosterets 

vegne skødede biskop Torlof Olavson i Viborg og hans domkirke klostrets gård syd for 

Budolfi kirkegård, et jordsted udenfor Vestre Port samt en øde gård i Hasseris, begge 

dele i Sankt Peders Sogn,  Søndre Alstrup og Alstrups fang.  Rep. I, 7532. 

  

1446 

Tingsvidne af Fleskum herredsting, at biskop Torlof Olavson i Viborg ved sin 

kansler, kannik Jens Nielsen i Viborg, lod læse et åbent, beseglet brev, at han gav last 

og kære på hr. Otte Nielsen, som krævede en søsterdel i Gudumlund imod alle de breve, 

som han og domkirken havde derpå.  

Tings wittne att bisp Torlog wed sin cantzler her Jens Nielszen canich j Viborg 

haffuer laditt lesze paa Fleschomherritz ting itt hans obne beszeglede brel, liudindis att 

hand laste och kierde paa att her Otte Nielszen vilde haffué en søster deell j Gudding 

lund och thesz tilliggelsze mod ald rett och obne breff, som hand och hans dom kircke 

ther paa haffde. Anno 1446. ÆA II, s. 325, Viborg Stifts breve, Fleskum herred, L.167.  

 

1447 (1) 

To latinske ejendomsbreve på Gudumlund med kong Christoffers vidisse og rigets 

stadfæstelse, som biskop Torlof Olavson i Viborg havde ladet kopiere.  

Item twende latins eydoms breffue paa Gudynglundh 4) meth konning 

Christophers vidisse och medt rigens stadfestilse breffh vnder gudz aar miijcxlvijo 1) 

dominica prima septuagesime. ÆA II, s. 314, Viborg Stifts Breve, Fleskum  herred, L.88. 
 4)  B: som biskop Torloff j Wiborg haffde laditt aff copie 

 1)  B har rigtigere 1447. 

 

1447 (2) 

 Viborg kapitels vidisse på fire latinske breve på Gudumlund, udstedt i nærværelse 

af biskop Torlof Olavson i Viborg og prioren i Korsbrødrenes gård i Viborg. ÆA II, s. 

315, Viborg Stifts Breve, Fleskum  herred, L.90. 

 Item en vidisse 3) paa iiij latins breffue som lyder po Gudynglund vdj en vidisse 

biscop Toluffs i priers i korsbrodergardz neruerelse. Datum mcccxlvij 4) dominica 

prima septuagesime.   
 3)  B: aff Wiborg capittell.  
 4)  B: 1446.  

 

1447 (3) 

 Brødrene Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm, Stygge Nielsen, Niels Nielsen 

og Ludvig Nielsens vidisse af et ”opladelsesbrev”, udstedt på Kalø, til biskop Torlof 

Olavson i Viborg på Gudumlund. ÆA II, s. 315, Viborg Stifts Breve, Fleskum  herred, 

L.92. 

 [Item] Otte Nielsøns i Biørnholm Tym Nielssøns [Styge] Nielsøn Niels Nielsøns 

och Loduig Nielsøns brødre [theris v]idisse aff eth opladelse breff till biscop Torlog [paa 

G]udynglundh. Datum Kalløø mcdxlvij° 6) feria ……...  
 6)  B: 1448.  

 

1447 (4) 

 Brødrene, ridderne Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm, Stygge Nielsen, Niels 

Nielsen og Ludvig Nielsens ”opladelsesbrev” på deres pant og rettighed i Gudumlund 

til biskop Torlof Olavsson i Viborg. ÆA II, s. 315, Viborg Stifts Breve, Fleskum  herred, 

L.93. 

 [Item he]r Otte Nielsøns affh Biørnholm 7) meth  synn [brødre] opladelse breffh 

paa 8 ) Gudynglundh 9). Datum [mcd]xlvij° feria 2a pasce.  
 7)  B: her Otte Nielszen, her Timme Nielszen, her Styge Nielszen, her Niels Nielszen, her  

 Loduig Nielszen.  
 8)  B: thieris pant och rettighed vdj.  

 9)  B: (till) bischop Torloff. 
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1447 (5)  

 Væbneren Mogens Thomsens skøde på Boldrup fang i Stenild sogn, Gislum 

herred til biskop Torlof Olavson i Viborg og Viborg bispedømme. ÆA II, s. 252, Viborg 

Stifts Breve, Gislum herred, G. 28.  

 Jtem Mogenns Tamisssens aff vapenn skiødbreff till biscop Torloff oc Viburg 

bispdom paa Boldrup fang 1) rettighet oc eygendom. Datum millesimoquadringen-

tesimoquadragesimoseptimo.  
 1)  B: j Steenwedele sogen. 

 

1447 (6) 

 Tingsvidne af Gislum herred, at velbyrdige mand Mogens Thomsen skødede sit 

arvegods Boldrup by og fang til biskop Torlof Olavson i Viborg. ÆA II, s. 252, Viborg 

Stifts Breve, Gislum herred, G. 30. 

 Jtem eth audit wintine aff Gislumherrttztingh ludindis at velburdug mend Mogens 

Thamisszen paa forne ting skot biscop Torlof synn rette arffgotz Boldrup oc Boldrups 

fangh met alle bøienn. Datum mcdxlvij sabbato proximo post festum sancti Micaelis.  

 

1447 (7) 

 Et tingsvidne, at Kirsten og Maren Madsdatters værge Bonde Pedersen på deres 

vegne havde skødet Jep Kirt Sønder og Nørre Tvedskov med to gårde i Solberg sogn, at 

Jep Kirt havde gjort lovlig lovhævd herpå, og at Palle Andersen i 1443 havde stævnet 

biskop Lage Glob i Viborg for kongen, og da blev alle hans beviser meldt døde og 

magtesløse. ÆA II, s. 277, Viborg Stifts breve, Hellum herred, J.38. 

Item tingxuintne ath Bunde Persszen paa Kierstinn Matisdatters oc Maren 

Matisdatters teris vegne, oc var theris laguerie, skøt Iep Kyrt Søndertuedskou oc 

Nørtuedskou, ij garde y Solberg, Item ludindis framdels 1) paa then lagheffd som Iep 

Kyrt giorde paa forne gotz. Datum mcdxlvij feria 3a infra octaues assumptionis.  
1)  B: att Jep Kiertt giorde lougligen laugheffd paa  same guodtz, och att Pallj Andersen  

haffde steffnd bischop Lauge for koningen, och tha bleff alle hans beuiszning melte døde 

och machteløsz. Anno 1443.  

 

3. juni 1447 

Tingsvidne fra Nørlyng Herred, at Vorde Birketing havde fra gammel Tid været 

Viborg Domkapitels Frihedsting og ligget ved Vorde Kirke, indtil Provst Jens for 

Alderdoms og Mags Skyld og for Trængsler fra Hald havde flyttet det til sin Stue i 

Marieklosteret i Viborg. Medbeseglet af Ebbe Winther, foged i bispegården i Viborg. 

DiplViberg., s. 36. 

 

1448 

 Væbner Niels Munk til Ballebos skøde på to søsterdel i Sønder og Nørre Tvedskov 

med to gårde i Solberg sogn til biskop Torlof Olavson. ÆA II, s. 273, Viborg Stifts Breve, 

Hellum herred, J. 16.  

 Jtem Niels Monck aff Ballybo vepner skødebreff paa ij systerdell i 

Søndertuedskou, Nørtuedskou met ij garde y Solbergh till biscop Torloff. Mcdxlviij die 

beati Valentinj martinis.   

 

25. januar 1449 

En vidisse af Rødding ting ..... som lyder på hr. Johan Skarpenbergs skøde og 

fundats på Spøttrup. Givet 1449 Sankt Paulus’ omvendelsesdag. ÆA II, s. 349, Viborg 

Stifts Breve, Rødding herred, O. 55. 

[Item enn] vidisse som er tagen tiill Røding ting ..... ludindis paa her Iahann 

Skarpenbergs [skøde oc fu]ndatz paa Spittrup. Datum mcdxlix sancti [Paulii] 

conuersionis. 

1450 

Dom af Viborg landsting, at Strandmøllen tilhører Viborg domkirke og 

bispedømme. ÆA II, s. 218, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C. 61. 

En landstingsdom paa  Strands m[ølle?] att thend  hører Wiiborg kirke till. Nogitt 

reffuitt. Anno mcdl.  
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1452 (1) 

Væbner Niels Michelsen og hans hustru Maren (Pallesdatter)s skøde på deres gods 

i Solberg sogn i Hellum herred til biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 274, 

Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 22.  

Jtem Nis Michelsszen oc hanss hostru Maren skødebreff paa alle teris gotz som 

thii hagde y Solbergh sogenn tiill biscop Knud. [Datum] mcdlij 3) tisdag nest for sancte 

Katerine dag.  
 3)  B har ved en Skrivefejl 1402.  

 

1452 (2) 

Væbner Niels Michelsen og hans hustru Maren Pallesdatters gavebrev på seks 

gårde, et bol m.v. i Solberg sogn i Hellum herred til bispedømmet i Viborg. ÆA II, s. 

275, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 26.  

Jtem Nis Michelsszens aff vapenn oc 3) Maren Palisdatter theris gaffbreff ludindis 

(paa) sex garde oc eth boell met mere i Solberg sogenn i Helumherrit till Viberg 

bispdom. Datum mcdlij sabbato ante festum sancti Seuerinj.  
 3)  B tilføjer: hans hotrus, fru.  

 

1452 (3) 

Et tingsvidne hvorledes Mogens Thomsen skødede Boldrup og Boldrup fang med 

sit tilliggende til biskop Torlof Olavson i Viborg.  

Jtem eth tingx wintne ludindis hwreledis at 3) Boldrop oc Boldrups fangh er 

komenn till biscopdomme met synn tillegelsze. Datum mcdlij then loffuerdag nest 

effther helmisdag etc. ÆA II, s. 251, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 20.  
 3)  B: Mons Thomeszen skiøthe bisp Torloff. 

 

1452 (4) 

 Sognepræsten Peder Odtz i Aars og hans medbrødre tilkendegiver, at de har lejet 

en kirken (domkirken) tilhørende gård i Øster Oustrup med en tilliggende mølle af 

biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 270, Aars herred, H. 78. 

Peder Odtz sogne prest j Aarss och hans medbrødre thieris bekendelsze, att the 

haffuer leyed aff biskop Knud en kircke gaard Øster Oustrup mett en mølle mett ald 

sin tilliggelsze. Anno 1452.  

 

1452 (5) 

Et tingsvidne af Hellum herredsting, at (væbner) Niels Michelsen og hans hustru 

Maren (Pallesdatter) har skødet deres gods i Solberg sogn til biskop Knud Mikkelsen i 

Viborg. ÆA II, s. 286, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 114. 

Item tingx vinde aff Hellumherritzting at Nis Nichelssens oc hostru  Maren haffuer 

skøt biskop Knud allt theris gots y Solberg. Datum mcdlij thenn tisdag nest for ste 

Katerine dag. 

 

1452 (6) 

Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs kærebrev til Viborg landsting angående at 

nogen havde ophugget hans ålegård, som ligger til Gudum(lund). ÆA II, s. 314, Viborg 

Stifts Breve, Fleskum herred, L. 86. 

Jtem biscop Knud kiere breff till landzting …… vphug hans olgord som lygger til 

Gudy[ng]  Mcdlijo.  

 

1452 (7) 

En dom mellem biskop Knud Mikkelsen i Viborg og Jon Viffertsen Viffert til 

Torstedlund angående to gårde hhv. Klarup og Romdrup, som blev tildømt bispe-

dømmet. ÆA II, s. 327, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 187. 

En dom emellom bisp Knud aff Wiiborg och  Jonn Wiffertszen paa tho garde j 

Klarup och en gard j Romdrou, huilche garde bleff bisp dommit tildømptt. Mcdlij.  

 

1452-78  (1) 

Christian 1. tillader, at biskop Knud Mikkelsen i Viborg må nyde friheden af 

Storvorde birk. ÆA II, s. 317, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L.106. 
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Item eth konning Christierens tilladelse breffh at bisp Knud moo nyde thend frijhet 

vdj Vorde bierck. Datum etc. 3).   
3)  B: kong Christierns priuilegj, bischops thiener j Gudding holm under thend same bierch 

rett att vere, som capittell j Viborg thieris thiener er. Anno 1455. - Jfr. L. 168, 169.  

 

1452-78  (2) 

Et synsmænds vidne om hr. Jens … som biskop Knud Mikkelsen i Viborg gav 

kære på. ÆA II, s. 342, Viborg Stifts Breve, Hindsted herred, N.73. 

Jtem sionsmendtz vinde wm her Iens ……..kyll som biscop Knud gaff kiere op 

……. fredag sancti Iohannis baptiste dag.  

 

1453 (1) 

En dom af Viborg landsting, at Axel og Per Tuesen har tilskødet Viborg bispe-

dømme en gård i Romdrup, to bol i Klarup samt en gård i og et øde byggested i 

Oppelstrup. ÆA II, s. 325, Viborg Stifts breve, Fleskum herred, L.165.  

Item en lanntztingh dom at Axell Tusøn oc Per Tw[søn]  haffuer skotth till Viborig 

bispedom en gard  [i Rumdro?], two boll i Klarup, enn  gord i Oppelstrupp, jte[m ett øde 

bygge] ibidem. Datum mcdliijo løffuerdagenn … sanncte Thammes dagh.  

 

1453 (2) 

Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs lovhævd på Lille Durup gård med  tilliggende. 

ÆA II, s. 257, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 76. 

Item biscop Knudtz laghøfft paa Lydell [Du]rups gardsted met alle syne 

tille[gelssze]. Datum mcdliij fredag nest effther ……… dag.  

 

1453 (3) 

 Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs lovhævd på Trommelholt med tilliggende. ÆA 

II, s. 278, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 47.  

 Jtem biscop Knutz lagheffdt paa Trewmmelholt 2) [met a]le synn tillegelsze. 

Datum mcdliij 3) tisdag [nest effther helig korss dag exaltationis.  
 2)  B: Tronmelholtt.  
 3)  B: 1450. 

 

1453 (4) 

 Et tingsvidne af Hellum herred, at velbyrdige mand Morten Svan var indenfor alle 

fire tingstokke og lovligt tilskødede Trommelholt med tilliggende til biskop Knud 

Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 281, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 69.  

 Item tinge winntne aff Helumherritzting at velburdug mend Morthen Sua[n war] 

indhen alle iiij stock paa forne [ting oc] loglig skøt biscop Knudt Tr[omelholtt] met synn 

tillegels. Datum mcdl[iij tisdag] nest for sti Cecilij dagh.  

 

1453 (5) 

 Et tingsvidne (af Fleskum herred), at hæderlige mand Morten Svan og hans hustru 

Mette tilskødede en gård i Dall sogn til biskop Knud Mikkelsen i Viborg mod en gård 

kaldet Ejstrup hovedgård (i Brøndum sogn, Hellum herred). ÆA II, s. 324, Viborg Stifts 

Breve, Fleskum herred, L. 157. 

 Jtem eth tings vinde at hederlig mend Morthen Suann oc hanss hostru Mette 

Morthens giorde biscop Knud skøde paa en hanss garde y Daall sogenn 2). Datum 

mcdliij mandag nest effther sancte Katarine dag.  
 2)  B: for j gaard kaldis Estrup houid gaard. 

 

1453 (6) 

 Et mageskifte som biskop Knud Mikkelsen i Viborg gjorde med Jens Thomsen 

Seefeld til Dalsgaard om to tofter. ÆA II, s. 338, Viborg Stifts Breve, Hindsted herred, 

N.26. 

 Jtem mageskifft mellum biscop Knudt og Iess Thamisszen [aff] Dalsgard paa  

twinde tofft. Datum mcdliij die beati ….. ÆA II, s. 338, Viborg Stifts Breve, Hindsted 

herred, N.26. 
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1454 (1)  

 Et tingsvidne om fiskeriet ved Ovegård, Ove sogn, som biskop Knud Mikkelsen i 

Viborg lod tage. ÆA II, s. 336, Viborg Stifts Breve, Hindsted herred, N. 9. 

 Jtem ett tings vinde paa fiskeri viid Owegard som biscop Knud ludt tage. Datum 

mcdliiij torsdag nest for sancti Laurencij dag.   

 

1454 (2) 

 Bonden Jens Tøgersen i Mammens pantebrev på tre agre i Mammen mark til 

biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 219, Viborg Stifts Breve, Middelsom 

herred, D. 6. 

 Jtem Iøss Tøgersszens bunde i M[amen pantbreff] till  biscop Knud paa iij a[gger 

paa Mamen marck]. Datum mcdliiij feria quinta p……  

 

1454 (3) 

 Søren Pedersen i Mammens pantebrev på en tofte til bisp Knud Mikkelsen i 

Viborg. ÆA II, s. 219, Viborg Stifts Breve, Middelsom herred, D. 7. 

 Item Seuerin Persszens pantbreff, bunde i Mamenn, paa  en toffth som biscop 

Knudt panttith till sticthet. Datum anno mcdliiij quarta feria post festum Bartolomej.  

 

1454 (4) 

 Et vidne udstedt af landsdommeren og flere andre, at biskop Knud Mikkelsen i 

Viborg lod læse et velbeseglet og velbevaret brev, at Seltaris var købt for 40 løde mark 

i rent sølv til Viborg bispedømme og var lovligt skødet på Rinds herredsting og at brevet 

var 70 år gammelt. (fra 1374). ÆA II, s. 240, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 56. 

Item lanndzdommer mett flere theris wintne att biscop Knud lodt lesse eth 

welbesegleth breff vdhen all wonneke, at Seltariiss vor kiøfft for xl lødig marck i purt 

sølff till Wiborig biscopdom 1) huilcket breff tha war lxx aar gammell. Datum mcdliiij.  
 1)  B: och loulig skiød till Rinds herrittz ting. 

 

Omkring 1454 

En dom af Viborg landsting, at Poul Nielsen har skødet biskop Knud Mikkelsen i 

Viborg al den rettighed hans hustru havde i et byggested i Dommerby (Dungerby), 

Fjends herred. ÆA II, s. 223, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 10. 

Item landztinngs dom [att Pouell?] Nielszen haffuer [skøt biscop?] Knud all then 

[rettighed?] hanns høstru [haffde y thet byggested y?] Dungerby.  

 

1455 (1) 

Erik Birck i Torups pantebrev på 5 løde mark danske penge i Torup og Torup mark 

i Vranum sogn, Lysgaard herred til biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 242, 

Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 70. 

Item Erich Birck i Thorups pannthe breff paa v løde marck dannske penninge till 

biscop Knud for Thorup och Thorup marck i Wrandum sogenn y Lyussegordherrit. 

Mcdlv.  

 

1455 (2) 

Bolde Ofufsdatters kontrakt med biskop Knud Mikkelsen i Viborg om Nesbæk 

mølle, tre gårde i Øster Grønning m.v., som Johan Skarpenberg havde pant i fra hendes 

far Oluf Hat. ÆA II, s. 344, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 4.  

Jtem Bolde Olusdatter hindis contractis breff met biscop Kn[ud] wm thet gotz som 

her Iahann Skarpennberiig haffde i pant aff hindis fader Oluf Hat paa [Nesbeck?] mølle, 

iij garde i Øster Groning met mere gotz. Datum mcdliv sabbato ante festum Olauj.  

 

1455 (3) 

Peder Nielsens pantebrev på Saustrup gård (Oddense sogn, Hindborg herred) og 

den ret, der hører hertil i Molberg, til biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 348, 

Viborg Stifts Breve, Rødding  herred, O. 39.  

Item Per Nielsszens pantbreff tiil biscop Knud paa Saustrups gards tillegelsse oc 

rettighet som hun haffuer i Molberg. Datum mcdlv sancti Ketilli dag.  
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1455 (4) 

Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs skøde på tre gårde, han på bispedømmets vegne 

gav Jens Olufsen af Bustrup. ÆA II, s. 351, Viborg Stifts Breve, Hindborg herred, P. 9. 

Jtem biskop Knudz skøde ludindis paa  thu garde som hand haffuer skot fraa 

bispdomp oc tiill Ies Olusszen aff Bustrup. Datum mcdlv thenn mandag nest for sancti 

Georgij dag.  

 

1456 (1) 

 Tingsvidne af Harre herred, at biskop Knud Mikkelsen i Viborg stod indenfor 

tingstokkene, og sagde, at hvis nogen kunne bevise, at bispedømmets gods i Tøndering 

sogn var givet bispedømmet mod løfter om messer, da skulle messerne holdes. ÆA II, 

s. 355, Viborg Stifts Breve, Harre herred, Q. 11. 

 [Jtem eth] tings vinde at biscop Knud stoid indenn herritztingit [och till] bøød om 

thet bisdoms gotz i Tønneringh at kunde [nogen t]het beuise ath er komenn till for en 

mesze ath holdhe, tha [skulle s]amme tienniste opholdis. Datum mcdlvj° torsdagen 

[nesth] fore Gregorij dagh.  

 

1456 (2) 

 Christiern 1.s gavebrev til biskop Knud Mikkelsen i Viborg på frihed for skat af 

hans gård og jord i Aalborg. ÆA II, s. 321, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L.*138. 

 [Item] gammell koning Cristens gaffuebreff 6) som 1456. [luder om] thenn friihet 

hand haffuer wnt tiill [bisc]ops gard 7) i Alburg. Datum mcdxcvj 8) in ………vincula.  
 6)  B: til bisp Knud.  

 7)  bischops bygning och jord.  
 8)  B: 1450. (kan ikke være rigtigt, da Knud Mikkelsen først blev bisp i 1452). 

 

1456 (3) 

 Et mageskiftebrev på den gård i Slumstrup, Aars sogn og herred, som abbedissen 

i Mariager Kloster har givet biskop Knud Mikkelsen i Viborg mod biskoppens herlighed 

af Hornbæk kirke. ÆA II, s. 378, Registratur over Sankt Hans Klosters breve, Aars og 

Hindsted herreder, N. 9. 

 Ett magskiffte breff paa thennd gard j Slimstrup j Aarszsogenn och Aarszherritt 

som abbediszenn j Mariagger haffuer magskifftt med bisp Knnd j Wiiborg for biscops 

herlighedt aff Huornbeck kircke. Datum mcdlvj.  

 

1456 (4) 

 Ejler Iversen i Ovegård, præst og provst i Hindsted herred, Viborgbispens official 

i herredet, hans lovhævd på Ovegård. ÆA II, s. 341, Viborg Stifts Breve, Hindsted 

herred, N. 62.  

 Item her Eylerds lagheffdt paa  Offuegardz egendom. Datum [mc]dlvj torsdag 

nest for Andree. 

 

6. februar 1456 

 Biskop Knud erholdt Tingsvidne fra Asmild Klosters Birketing fra Tingfogeden 

Ebbe samme Steds og fra Hr. Jens Truelsen Præst, Hr. Otte Lavridsen Præst, Jens 

Pedersen, Jens Gundersen og Jes Blok ibidem, hvilke kundgjorde, at den Fredag efter 

Kyndelmisse samme Aar paa Asmild Birketing var skikket Hr. Gregers paa Bisp Knuds 

Vegne, som æsked, fik og fremledde et fuldt Tingsvinde til at udsige, hvad dem vitterligt 

var om det Gods, som ligger i Asmild Sogn, om nogen havde hørt, at forne Gods og 

Sogn har ligget under andre end de Bisper af Viborg og Klosterfruerne i Asmild, item 

om nogen havde hørt og spurgt, at der var gjort paa Tinge eller anden Steds lovlig Last 

og Kjære paa forne Gods og Bispgaarden i Viborg. Da blev der opledt otte beskedne 

Dannemænd, Las Aagesen, Jes Gundesen, Jes Myrk, Lars N., Jes Stephansen og Jens 

Jensen, hvilke udginge og beraadde dem og komme ind igjen og endrægtelig sandede 

paa deres Sjæl og Sanden, at de havde aldrig hørt eller spurgt andet, end at Asmild Sogn 

jo er og haver været et fuldt Birketing udi 100 Aar og mere, og hører alt Viborg 

Bispedom til med Asmild Kloster, og ingen andre i forne Aar har haft Del i forne Sogn, 

og synderlig i de forne to Gaarde, og Bispegaarden ej heller nogen Ejendom. 

DiplViberg., s. 349.  
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1457 

 Fru Maren Nielsdatter, Jens Olufsens hustru i Bustrups skøde og gavebrev på to 

gård i Mønsted, et møllested her og en ålekiste, endnu en gård her kaldet Møllegård og 

mere gods i samme by, som biskop Erik Kaas i Viborg siden har tilskiftet sig ved 

magelæg med Mariager Kloster. Erik Kaas blev først biskop i 1509. Der må menes 

biskop Knud Mikkelsen.  

 Item frue Marine Nielsdatther, Jes Olszens hustru i Bustrup, skiøde 3) breff paa 4) 

thett gods i Mønnsted till Mariagher, som biscop Erick Kaass haffuer siidhen mageskifft 

meth Mariagher som forskreffuit staar 5). Mcdlvij. ÆA II, s. 224, Viborg Stifts Breve, 

Fjends herred, E. 18. 
3)  B: och gaffe. 
4)  B: paa en gard j Mynster (rimeligviis Skrivfejl for Mynsted) i Fientzherrit, item en gard 

jbidem, jtem ett møllested och en aalekiiste och en gard ibidem, jtem end en gard kaldis 

Møllegard, med mere gots j samme by.  
5)  E. 13 (Mageskifte mellem Mariager Kloster og bispen i Viborg). 

 

1457 eller 1467  

 Morten Svan og hans hustru Mette Mortensdatters skøde på Estrup hovedgård i 

Brøndum sogn, Hellum herred til biskop Knud Mikkelsen i Viborg. Gården havde 

ægteparret fået ved mageskifte med biskoppen i 1453, se ovenstående. ÆA II, s. 274, 

Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. *20.  

 Jtem Morthenn Swann met hanss hostrus Mette Morthensdatter skødebreff paa 

Estrup houff gard ligindis vdj Bronnum sogenn i Hellumherrít tiill biscop Knud. Datum 

mcdxcvij feria За post Seuerinj confessoris.  

 

1458 (1) 

 Morten Furbos lovhævd på den gård i Almind, som Juul iboede, samt alt andet 

gods, som Viborg bispedømme fik sammen med Hald. ÆA II, s. 202, Viborg Stifts 

Breve, Nørlyng herred, Halds gods, A. 9.  

 Jtem her Morthen Furbois lagheffdt paa then gard i Almindt som Iwll i bode meth 

alt andit gotz som kam till Viberg biscopdom meth Hald. Datum mcdlviij mandag nest 

for hellemisdagh 1).  
 1)  Foruden dette Brev anfører B endnu: Morthen Furboes laugheffdt paa en gard j Almind.  

 Mcdlviij. 

 

1458 (2) 

 Tingsvidne af Krejbjerg birk, at Krejbjerggård med tilliggende, som er Norsgård 

m.m. har ligget uantastet til Viborg bispedømme. ÆA II, s. 344, Viborg Stifts Breve, 

Rødding herred, O. 7. 

 Jtem ett tings vinde aff Kreibierg bie[rck att Krei]berg met alle syne tillegelssze 

som er …...Norsgard met mere haffuer werit vlast [oc vkert till bispdomit y ...] ar. Datum 

mcdlviij fredag nest e ....1).  

  

1458 (3) 

 Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs lovhævd på hele Krejberg sogn samt mere gods. 

ÆA II, s. 346, Viborg Stifts Breve, Rødding herred. O.22. 

 Jtem biscop Knuds laghefft ludindis paa alle Kreyberg sogen met mere gotz. 

Datum mcdlviij thenn loffuerdag for alle helgens dag.  

 

1458 (4) 

 Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs lovhævd på Krejbjerg birk, Andrup, Gendrup 

og hele Krejbjerg fang. ÆA II, s. 349, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 54. 

 [Item biscop Knuds i Viburg laghefft paa Kregberg [bierck, Andru]p (?), Gendrup, 

Nørsgard oc alle Kreiberg [fanng? D]atum mcdlviij thenn mandag nest for …..... dag.  

 

1458 (5) 

 Keld Pedersen i Roum og hans hustru har pantsat biskop Knud Mikkelsen i Viborg 

en eng som kaldes Møllekær i Ulbjerg sogn, Rinds herred, for 6 mark i hansestædernes 

penge og 6 mark dansk, og pantet skulle ikke kunne indløses i 20 år. ÆA II, s. 241, 

Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 64. 
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 Item Kield Persszen i Rowm och hanns høstrw haffuer panntsat biscop Knudt enn 

enng i Vollum 6) sogenn, som kallis Møllekrog 7), for vj march steder penninge och vj 

march dannske, icke aff løssis y xx aar. Mcdlviij.  
 6)  B: Wulberg.  

 7)  B: Møllekier. 

 

1459 (1) 

 Præstevidne, som biskop Knud Mikkelsen i Viborg tog på noget gods i Smidie i 

Bælum sogn, Hellum herred. ÆA II, s. 291, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 144. 

 Ett presteuinde som biskop Knud haffde tagitt paa nogit guodtz j Smidie. Anno 

1459.  

 

1459 (2) 

 Tingsvidne at bispegården i Fyrkilde i Ravnkilde sogn, Aars herred tilhører 

bispedømmet i Viborg. ÆA II, s. 270, Aars herred, H. 79. (do. i ÆA II, s. 339, N. 43). 

 Tings wittne paa  Bispgaard j Førckild j Raffnkielde sogen, att thett hør til bisp 

dommitt. Anno 1459 3). 

  

1460 (1) 

 Kannik Christiern Pedersen i Viborgs skøde på alt hans gods i Dommerby til 

biskop Knud Mikkelsen i Viborg.  

 Item her Cristiernn Perszens canickis 1) opladelssze paa thett guodz y Dunngerby 

till biscopenn. Mcdlx. ÆA II, s. 227, Viborg Stifts Breve, Fjends herred. E.37. 
 1)  B: j Viborg skøder altt hans guodtz som hand haffuer j. 

 

1460 (2) 

 Viborg landstings dom, givet hr. Ejler Iversen, bispen af Viborgs official i 

Hindsted herred, at den lovhævd, som Ies Pedersen i Ove havde taget på gods, som han 

aldrig fik i hænde, blev dømt magtesløs. ÆA II, s. 343, Viborg Stifts Breve, Hindsted 

herred herred, N. 77.  

 Jtem her Eylerds clauebreff tiill landzting modt [thenn lag]heffdt som Ies Persszen 

y Offue giorde paa [gotz so]m hand aldrig finge y heft oc bleff [them e]pter samme claue 

dompt magteløs. [Datum mcd]lx sabbato trinitatis. 

 

1460 (3) 

 Tingsvidne, at sandemændene havde indsvoret noget jord til biskoppen i Viborgs 

gård i Vraa i Balling sogn. ÆA II, s. 345, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 38.  

 Jtem tingx vinde at sandmenn haffuer (indsuorit) tiill biskops gard i Vraa nogit 

iordt. Datum mcdlx thenn louerdag nest for helige torsdag. 

 

1461 (1) 

 Vidne af provst Hartvig, kantor og borgmester i Viborg, at fru Ingerd Mogens-

datter havde vidnet, at den gård i Sundstrup, Ulbjerg sogn, som Jes Eriksen påbor 

tilhører Viborg bispedømme.  ÆA II, s. 235, Viborg Stifts Breve, Rinds herred. F. *8. 

 Item vintne aff proust Hartuig cantor och borgemesther [i] Viboriig ath frue 

Ingierd [M]ogensdatter wannth at then [g]ard, som Jes Ericszen bode [vdj i S]undstrup 

och ith boell syn……  st hører till biscopidomm]ith. Mcdlxj. 

 

1461 (2) 

 Esben Troelsen brev, at han har et gårdsted i Søkbæk, Ullits sogn, liggende til 

Ullits kirke, i leje af biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 271, Aars herred, H. 

86. 

 Espen Trogelszens bekendelsze breff att haffue en gaardssted j Syckebech 

liggindis till Vlles kircke j leye aff biskop Knud j Wiborg. Anno 1461.  

 

1461 (3) 

 Et tingsvidne at Niels Michelsen af Solberg og hans hustru lovligt lovbød og siden 

skødede biskop Knud Mikkelsen i Viborg alt deres arvegods i Solberg sogn. ÆA II, s. 

286, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 108. 
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 Jtem tingvinde at Nis 2) aff Solberig (oc) hans  hostru 3) haffuer sold oc skøt 

biskup Knud alle theris gotz 4) i Solberg soghenn. Datum mcdlxprimo octaua epiphanie 

dni.  
 2)  Nes Mickelszen.  

 3)  B: louglig laugbød - och siden skøtte.  

 4)  B: arffueguodtz.  

 

1461 (4) 

 En dom af Viborg landsting, at nogle gode mænd havde givet biskop Knud 

Mikkelsen i Viborg indførsel i Peder Hvas til Komdrups to gårde i Klarup, en gård i 

Romdrup, en bygget gård i Oppelstrup og et byggested samme sted, alt i Fleskum herred. 

ÆA II, s. 319, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L.*122. 

 Jtem et dombreff aff Viborg lantzting ludindis at nogenn godemenn haffde 

indførdt biscop Knud i Per Huassis gotz, som var ij garde y Clarap 2) met mere gotz. 

Datum mcdlxj in die sancti Clementis.  
 2)  B: fortsætter: j gaard j Romdrop, j bøgitt gord j Oppestrup och ett bøgested ibidem.  

 

1461 (5) 

 Tingsvidne, at fire biskopper efter hverandre havde give last og kære på 

bispegården i Fyrkilde i Ravnkilde sogn, at den blev bortskiftet fra bispedømmet, mod 

gods i Ove sogn, som bispedømmet ikke havde fået. ÆA II, s. 270, Aars herred, H. 82. 

 Tinge wittne att iiij bisper aff Wiborg effther huer andre haffuer giffuitt last och 

kiere paa thend bisp gaard som er j Raffnkielde sogen j Førkild liggindis, alt hun haffuer 

weritt hen skiifftt fra bisp dommitt for guodtz liggindis j Ouffue, och haffuer biispdomitt 

ey fangitt wederleg ther for. 1461. 

 

1462 (1) 

 Vidne af Viborg landsting, at biskop Knud Mikkelsen i Viborg af kannikken 

Christen Pedersen i Viborg havde fået det gods i Dommerby og Jegstrup (Estrup), som 

havde til hørt Niels Beenuaben, og at Las Dann gjorde lovhævd herpå. ÆA II, s. 227, 

Viborg Stifts Breve, Fjends herred. E.38. 

 Jtem landztinngs wintne ath biscop Knudt haffuer hagd [thett guodz y] Dunngerby 

och [Estrup, som var Nis] Beenuabens, [aff her Christern Perszens 2) och Las?]  Dann 

[giorde ther lagheffd?] paa. Mcdlxij.  
 2)  B: canick j Wiborig. 

 

1462 (2) 

 Lars Maltesens af Gunderstedgårds skøde til Viborg bispedømme på en gård i 

Vokslev. ÆA II, s. 304, Viborg Stifts Breve, Hornum herred. K.104. 

 Jtem Lass Maltisszens skødbreff (aff Gundeztedz) paa enn gard i Voxløff till 

bispdompt. Datum mcdlxij paa sancti Thomis affthen. 

 

1463 (1) 

 Vogn Jensen af Bonderup (Lerkenfeld), Gislum herred vedstår at have Durup 

kirkes øde byggested i leje af biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 259, Viborg 

Stifts Breve, Gislum herred, G. 84. 

 Wogen Jenszen aff Bunderup bekiender sig aff biscop Knud j leye att haffue jtt 

øde Durup kirckes bygested. Anno etc. mcdlxiij.  

 

1463 (2) 

 Anne Torbensdatter, priorinde i Sebber Kloster, bekendtgør, at hun på det menige 

klosterkonvents vegne har udlejet byggestedet Vester Hedegård i Ejdrup sogn, Aars 

herred til biskop Knud Mikkelsen i Viborg, som skal yde landgilde heraf.  ÆA II, s. 271, 

Aars herred, H. 88. 

 Anne Torbensdatter priorisz j Seber closter paa menig conuentz vegne kundgiør 

att haffue hen leyed til biskop Knud ett bøggested, som kaldis Wester hede gaard j Edrup 

sogen j Aarszherritt mett sit tilliggindis guodtz for landgilde. Anno 1463. 
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1463 (3) 

 Biskop Jens af Aarhus og fleres vidne, at de har set en dom af Viborg landsting, at 

biskop Knud Mikkelsen i Viborg havde fået indførsel i Peder Hvas til Komdrups to 

gårde i Klarup, en gård i Romdrup, m.v. i Fleskum herred. Se 1461. ÆA II, s. 320, Viborg 

Stifts Breve, Fleskum herred, L.*131. 

 Jtem biscop Ienssis aff Arts met f ……. vinde ludindis atthii haffde syt for then 

……… aff Viberg lantz(ting) ludindis at biscop Knud …… nogenn garde fraa Peder 

Huass, ij garde y [Clarup, en] gard y Rumdro met meere gotz. Mcdlxiij effther thenn 

søndag quasi modo geniti.  

 

1463 (4) 

 Peder Hvas af Komdrups forlig med biskop Knud Mikkelsen i Viborg om gods i 

Klarup. ÆA II, s. 324, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 164. 

 Jtem Per Huassis 7) forligelsse [met biscop] Knud wm 8) gotz y Clarup. Datum 

[mcdlxiij feria] sexta infra octauas ascensionis.  
 7)  B: aff Komdrup. 
 8)  B: om. 

 

1463 (5) 

 Mageskiftebrev mellem biskop Knud Mikkelsen i Viborg og Peder Hvas af 

Komdrup om Axel Axelsens gods. ÆA II, s. 326, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, 

L. 173. 

 Skiffte breff mellum bisp Knud och Per Huasz om Axel Axelszens guodz. Anno 

1463.  

 

16. april 1463 

 Hr. Johan Bjørnsen, official for Viborg bispedømme på Spøttrup, hans lovhævd 

på Spøttrup og Spøttrup sø. ÆA II, s. 345, Viborg Stifts Breve, Rødding  herred, O. 10. 

 Jtem her Iahann Biornsszens vinde paa Spittrup oc Spittrup sø. Datum mcdlxiij 

louerdag for quasi modo geniti.  

 

30. april 1463 (1) 

 Lovhævd på Spøttrupgård og Vadum mølle i.h.t Johan Skarpenbergs breve. ÆA 

II, s. 344, Viborg Stifts Breve, Rødding  herred, O. 2. 

 Jtem enn laghefft paa Spitrup gard, Vademøll, met alle rettighet som her Iahann 

Skarpennbergx breffue vduisser. Datum medlxiij løffuerdag nest for sancte Valburgis.  

 

30. april 1463 (2) 

 Hr. Jens Lauridsen, formodentlig official, dvs. foged, for Viborg bispedømme på  

Spøttrup, hans lovhævd på Spøttrup og Spøttrup fang og søen hen til Vadum. Dato 

formodentlig Valborg dag. ÆA II, s. 345, Viborg Stifts Breve, Rødding  herred, O. 18. 

 Jtem her Jens Laurisszens laghefft paa Spotr[up oc] alle Spotrups fang oc alle 

thenn sø tiilt Va[dum]. Datum mcdlxiij thenn louerdag nest for va…..  

 

18. juni 1463 

 En dom af Viborg landsting i.h.t. biskop Knud Mikkelsen i Viborgs lovhævd på 

Spøttrup og Spøttrup sø.  

 Jtem enn lantztingdom epter biscop Knutz laghefft ludindis paa Spittrup oc 

Spittrup søø met nogenn frihet. Datum mcdlxiij louerdag nest epter Botulphi dag. ÆA 

II, s. 344, Viborg Stifts Breve, Rødding  herred. 

 

1464 (1) 

 Christiern 1.s tilladelse til, at biskop Knud Mikkelsen i Viborg må købe noget gods 

i Ungstrup sogn af borger Hans Thomsen i Viborg. ÆA II, s. 215, Viborg Stifts Breve, 

Lysgaard herred, C. 33. 

 Jtem gammell koning Christierns tilladelsz[e at biscop Knud maa købe nogit] gotz 

i Lyusgardt herrit aff Hans T[hamisszen borger i Viborg i] Vngstrup sogenn. Datum 

mcdlx[iiiij].  
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1464 (2) 

 Christiern 1.s brev, at biskop Knud Mikkelsen i Viborg må indløse tre gårde i 

Vadum i Lihme sogn, Rødding herred, af Karen Krabbe, datter af Niels Krabbe (til 

Østergård). ÆA II, s. 347, Viborg Stifts Breve, Rødding  herred, O. 30. 

 Item gamell koning Christenns magtebreff at biscop Knudt moo indløsse aff fru 

Karenn her Niels Krabbis datter iij garde ligindis i Vayom i Lyme sogenn. Datum 

mcdlxiiij inprofesto beati Petrj apostoli.  

 

1464 (3) 

 Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs mageskiftebrev på en ager og et stykke jord, 

som støder op til førnævnte (tre agre, som klosteret og Viborg kapitel strides om) ager 

tilhørende Sankt Hans Kloster i Viborg og kaldes Rosen ager. ÆA II, s. 389, Registratur 

over Sankt Hans Klosters breve, Viborg, V. 7. 

 Biscop Knudz magskiffthe breff paa enn agger och enn støcke jord som skiuder 

østenn nest till forne closters agger som kaldis Rosen agger. Mcdlxiiij. 

 

16. august 1464 

 Et mageskifte mellem prior Jens Nielsen i Sankt Hans Klostrer i Viborg og biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg om 3 agre nord for biskoppens ladegård. Biskoppens ladegård 

i Viborg lå sikkert på den såkaldte Biskoptofte vest for byen.  

 Jtem ith mageskiffth som giord (er) mellum her Jens Nielszen prier i sancti Hans 

closther i Vibergh oc biscop Knud ibidem ludindis paa iij agher nordhen wiit biscopens 

ladegard. Datum millesimoquadringentesimosexagesimoquarto 1) infra octauas 

assumptionis Marie. ÆA II, s. 206, Asmild Klosters breve, A. 42. 
 1)  B: mcdlxv.  

 

1465 (1) 

 Borger Hans Thomsen i Viborgs skøde på hans arvegods i Ungstrup og Elsborg 

sogn efter faderen Tames Vill til hr. Niels Madsen på vegne af biskop Knud Mikkelsen 

i Viborg. ÆA II, s. 212, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C. 9. 

 Jtem eth skøde som Hanss Thamisszen borger i Vibergh giorde her Niels 

Matisszen paa biscop Knudz vegenn paa alth hanss gotz i Lysgardherrit i Vngstrup oc 

Elsborgh soghen som hand arffuit effther hens fader Thamis Vill. Mcdlxv.  

 

1465 (2) 

 Christen Strangesens overdrager biskop Knud Mikkelsen i Viborg alle de 

pantebreve, som han havde af borger Hans Thomsen i Viborg på gods i Torning og 

Elsborg sogne. ÆA II, s. 217, Viborg Stifts Breve,  breve, Lysgaard herred, C.51. 

 Item Cristenn Strongisszens vpladelsee breff tiill  biscop Knud paa  alle thii 

pantbreffue, som hand haffuer aff Hanss Tamisszen borger y Viburgh paa  thet gotz y 

Tornum oc Elsborg sogenn. Datum mcdlxv inprofesto Marcij euangeliste.  

 

1465 (3) 

 Sognevidne, at Viborg Domkirke har tre løkker jord i Arendrup mark, Fjellerad, 

Gunderup sogn. ÆA II, s.312, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 67. 

 Item eth sogne vinde at Viborig domkircke haffuer iij løckier j Arendrup mark i 

Gundrup sogenn 3). Datum mcdlxv° medfaste søndagh. 

 3) B: som øde er, och ligger j Fielrous marck.  

 

8. juni 1465 

 Ejler Iversen, provst i Ovegård beretter på Viborg landsting, at Jens Pedersen i 

Ove på Hindsted herredsting gjorde lovhævd på jord, som ligger til Viborg bispedømme. 

Rep. II, 1909.  

 

1466 (1) 

 Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs kærebrev af Viborg landsting, at Lars Brød 

gjorde ham hinder på gods, han købte af borger Hans Thomsen i Viborg. ÆA II, s. 213, 

Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C.21. 
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 Jtem biscop Knutz kierebreff aff lantzting, Laass Brød giorde hanum hinder paa 

thet gotz, hand køffte aff Hanss Thamisszen. Datum anno mcdlxvj Viberg snapsting.  

 

1466 (2) 

 Viborg landstings dom som biskop Knud Mikkelsen i Viborg fik på noget gods i 

Solberg. ÆA II, s. 290, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 140. 

 Landstings dom biskop Knud forhuerffuede paa noitt guodtz j Hiellom herritt j 

Soelberg. Anno 1466.  

 

1466 (3) 

 Tingsvidne af Gislum herred, at Laurids Skadeland og May Øland var inden alle 

fire tingstokke og med træ og tørv skødede tre gårde i Durup og en gård i Vester Nørager, 

Durup sogn, til hr. Jens Nielsen og hr. Jens Brun på vegne af Viborg bispedømme. ÆA 

II, s. 257, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 72. 

 Jtem tingxuintne at Laass Skaland oc May Ølandt war indhen alle iiij stocke paa 

Gislomherritzting oc skøt meth træ oc torff her Iens Nielsen oc her Niels Brwnn paa 

Viberg biscopdoms vegne 4) alt theris gotz i Durup soghen bøgt oc øde. Datum mcdlxvj 

then løffuerdag for dominicam inuocanit. 
 4)  B: thre garde j Durup, jtem en gard j Wester Nøragger etc. 

 

1466 (4) 

 Et mageskifte som Laurids Skadeland har gjort med biskoppen (Knud Mikkelsen 

i Viborg) om en gård i Vester Nørager, Durup sogn. ÆA II, s. 257, Viborg Stifts Breve, 

Gislum herred, G. 73. 

 Jtem en magskigt Lass Skaland haffuer giord met biscop paa en gard Wester 

Nørager. Datum mcdlxvj feria quinta post festum sancte Katerine virginis. 

 

1466 (5) 

 Dom af Viborg landsting, at en lovhævd på Viborg bispedømmes gods i Klarup er 

magtesløst. ÆA II, s. 324, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 160. 

 Jtem eth landztingdom ludindis paa enn laghefft giord paa biscopdoms gotz y 

Clarup oc er dømpt macteløss. Datum mcdlxvj thenn loffuerdag nest for metfast søndag.  

 

12. april 1466 

 Michel Jensen, biskoppen i Viborgs official, medbesegler en dom om hvorvidt 

sandemænd bør sværge om markskel. Rep. II, 2052.  

 

21. august 1466 

 Tingsvidne af Hindsted herred, at Ejler Iversen, præst og provst i Hindsted herred  

gjorde lovhævd på jord (som ligger til Viborg bispedømme). Rep. II, 2139.  

 

14. september 1466 

 Sognevidne udstedt af 12 dannemænd, heriblandt Simon Pedersen, kapellan i 

Ovegård, at Ejler Iversen, provst i Hindsted herred fik vidne om jord, der i mere end 60 

vintre havde ligget ukæret til Ovegård, som ligger til Viborg bispedømme. Rep. II, 2148.  

 

1467 (1) 

 Sandemænds tog at toften mellem Lars og Søren Hofmann i Grydsted, Vokslev 

sogn, indsvoredes til bispen. ÆA II, s. 295, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. *33. 

 Jtem sandmentz toff ludindis paa then tofft  som liger mellum Lass Hoffman oc 

Seurin Hoffman i Grydsted marck then sore thii ind til biscopdompt. Datum mcdlxvij 

thenn mandag nest for iull.  

 

1467 (2) 

 Mageskifte mellem biskop Knud Mikkelsen i Viborg og Viborg mænd om 

Katballe i Lysgaard sogn. ÆA II, s. 213, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C.*16.  

  Jtem eth mageskifft mellum biscop Knud oc Viberg mend wm Katballe. Datum 

mcdlxvij paa sancti Chetilli adest. affthen.  
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1467 (3) 

 Kantor Peder Jensen i Viborg samt flere kannikker og rådmænd i Viborgs dom, at 

de havde tildømt biskop Knud Mikkelsen i Viborg et byggested i Jegstrup (Estrup) i 

Dommerby, som Poul Nielsen i Dalsgaard var gået i retten med. ÆA II, s. 224, Viborg 

Stifts Breve, Fjends herred, E. 14. 

 Item ath 2) capitell borgemester meth flere y Wiboriig haffde dømpt biscop Knud 

ith byggestod y Estrup y Dwngerby sogenn till som Pouell Nielszen y Dalsgaard haffde 

giffuith seg i rette meth. Datum mcdlxiij.  
 2)  B: her Peder Jenssen, cantor i Wiborig - medt flere bode aff canicker oc raadmendt. 

 

1467 (4) 

 Et forlig mellem biskop Knud Mikkelsen i Viborg og Poul Nielsen i Dalsgaard, at 

de overgav deres sag om et byggested i Jegstrup (Estrup) i Dommerby til voldgift. ÆA 

II, s. 227, Viborg Stifts Breve, Fjends herred. E.42. 

 Item ith forligelsse breff om biscop Knud och Pouell 3) wdj Dalsgaard ath thij 

voldgaff  theris sag om ith byggested wdj Estrup. Mcdlxvij.  
 3)  B: Pouel Nielszen. 

 

1467 (5) 

 Et tingsvidne at biskoppen i Viborg havde del i Dommerby sogns mark fra Starup 

enge til Snogebæk samt et øde gårdsted i Jegstrup. ÆA II, s. 224, Viborg Stifts Breve, 

Fjends herred. E.17. 

 Item ith tinngs wintine ath biscop aff Viboriig haffuer dield j all Dungerbyes 

sognne marck fraa Starup ennge och till Snøgebeek och enn ødegordz eye i Estrup. 

Mcdlxvij.  

 

1467 (6) 

 Anders Bechs bekender, at Søgaard i Bonderup, Ellidshøj sogn, tilhører bispe-

dømmet i Viborg, og at hans arvinger ikke har nogen rettigheder i gården eller søen. ÆA 

II, s. 296, Viborg Stifts Breve, Hornum herred. K.39. 

 Jtem Anders Bechs kendelsbreff at S[øgard y Bunderup hør till] bispdompt oc 

hanss arffuinge eng[en rett att haffue?] i then heller sø. Datum mcdlxvij d …… 

 

1467 (7) 

 Tingsvidne, at bispedømmet i Viborgs gård, Søgaard i Bonderup, Ellidshøj sogn, 

aldrig har givet leding. ÆA II, s. 297, Viborg Stifts Breve, Hornum herred. K.48. 

 Jtem eth tingx vinde at Siøgard haffuer aldrig giffuit skat eller leding till 

Alburghuss 8). Datum mcdlxvij in crastino Andree apostoli. 
 8) B: och en eng ther samestedz. 

 

1468 (1) 

 Anders Bechs brev, at han og hans arvinger ingen rettighed har til Aasiggård, men 

at den tilhører bispedømmet i Viborg.  ÆA II, s. 299, Viborg Stifts Breve, Hornum 

herred. K.61. 

 [Jtem Anders] Beck]  1) kender seg oc syne ariffuinge engenn [rettighet att haff]ue 

till Aasigegard 2) eller hindis tillegels 3) [Datum mcd]lxviij feria sexta post dominicam 

cantate. 
 2)  B: Aasig gardsted.  
 3)  B: men thend hører bispdom till.  
 

1468 (2) 

 Mageskifte mellem biskop Knud Mikkelsen Aarus i Viborg og kapitlet i Viborg, 

der afgav Smollerupgård i Fjends Herred mod en gård i Bartum og en i Skals. ÆA II, s. 

229, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 54. 

 Item ith mageskyffte ath biscop Knud schulle haffue Smuldrup  gaard och capitell 

schulle haltue igien enn gaard Bartum och enn andhenn wdj Skals tilt ewindelig 

eyendom. Mcdlxviij.  
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1468 (3) 

 Sandemænds brev at Nørregaard i Vester Børsting mark, Vroue sogn, hører til Igsø 

kirke, Fly sogn, ligeledes at Jegstrup (Ejstrup) i Dommerby sogn, som  biskop Knud 

Mikkelsen i Viborg og Poul Nielsen i Dalsgaard trættes om, hører til Bienwabens gods 

og hører til den gård i Dommerby, som biskop Knud Mikkelsen havde i være. ÆA II, s. 

230, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 70. 

 Sandmendtz breff paa en gaards sted kaldis Nørregaard j Borsting marck, att thet 

hører till Vlsøe kircke, jtem paa Estrup j Domerbye sogen, som bisp Knud och Pouel j 

Dals gaard haffde trette om, thett soer the til Bienwabens guodz, och att thett hører til 

thend gaard j Domerbye, som forne bisp Knud j were haffde. Anno 1468.  

 

1468 (4) 

 Et tingsvidne af Harre herredsting, at Jep Puel, Christiern Grøn, Nis Grøn og unge 

Christiern Grøn overdrog  Jens Grøn deres ret i det gods, som Pape satte i pant til Johan 

Skarpenberg. Jes Pape pantsatte 1403 Mogenstrup til Johan Skarpenberg. ÆA II, s. 355, 

Viborg Stifts Breve, Harre  herred, Q. 15. 

 Item eth tings vinde affh Harreherritzting at Jep Puel, Christiernn Grønn, Nis 

Grønn oc unge Christiernn Grøun (gaffue eth) vpladelsze breff tiill Jøøs Grøn paa the 

gotz oc gorde som Pabe satthe her Johan Skarppenberg i pant. Datum mcdlxviij° 

torsdagenn nest for hellemyssze.  

 

1468 (5) 

 Jens Grøns skøde til biskop Knud Mikkelsen i Viborg på Tustrupgård i Jebjerg 

sogn, Salling Nørre herred, og gården Groveholm, Brøndum sogn, Hindborg herred. ÆA 

II, s. 357, Viborg Stifts Breve, Salling Nørre  herred, R. 5. 

 Jtem et skødbreff som Iøs Grøn haffu[er skøt biscop] Knud i Viburg ij garde, (enn) 

i Tustrup i Eybe[rg sogenn som] kaldis Tustrup gard oc enn i Groue i Bro[num sogen 

kaldis] Groholm. Datum mcdlxviij sabbato quatu[or temporum.  

 

1468 (6) 

 Tingsvidne af Salling Nørre herred, at Jens …. af Hegelund gjorde biskop Knud 

Mikkelsen i Viborg et fuldt skøde på Tustrupgård i Jebjerg sogn, Salling Nørre herred, 

og på gården Groveholm, Brøndum sogn, Hindborg herred. ÆA II, s. 358, Viborg Stifts 

Breve, Salling Nørre  herred, R. 12. 

 [Item tinge vinde] aff Noreherritzting ludindis at  Iøs .... [aff H]egelund gorde 

biscop Knud fult skøde oc egenn[dom paa ij] garde enn ligindis i Tustrup enn i Growe 

i [Brøndum sog]enn. Mcdlxviij thenn søndag nest for ....... ag.  

 

1469? 

 Jens Grøn, Christiern Grøn og Nis Grøn mageskifter Mogenstrupgård, Grinderslev 

sogn, Salling Nørre herred, Viumgård, Hjerk sogn, Harre herred, Groveholm, Brøndum 

sogn, Hindborg herred, samt Tustrupgård i Jebjerg sogn, Salling Nørre herred , til biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg og stadfæster (væbner) Jep Pusils (af Hegelund) skøde. ÆA 

II, s. 358, Viborg Stifts Breve, Salling Nørre  herred, R. 8. 

 Jtem Iøs Grønn, Cristenn Grønn, Nis Gr[ønn] . . . . . . mageskifft met biscop Knut 

ludi[ndis paa Mogenstrup gard] Wium gard Graholm oc thenn gard  i [Tustrup oc theris 

stad]festelsse paa Iep Pusilss skøde. Datum ……..  

  

1469 (1) 

 Dom af Viborg landsting, at væbner Jep Pusil af Hegelund på landstinget har 

skødet en broderdel i fire gårde i Salling,  Mogenstrupgård, Grinderslev sogn, Salling 

Nørre herred, Viumgård, Hjerk sogn, Harre herred, en i Brøndum sogn, Hindborg herred 

(Groveholm), og Tustrupgård, Jebjerg sogn, Salling Nørre herred til bispens official 

Michel Jensen på vegne af bisp Knud Mikkelsen i Viborg. Bispen havde tidligere købt 

parter i Mogenstrup af Jens, Christen og Nis Grøn. ÆA II, s. 358, Viborg Stifts Breve, 

Salling Nørre  herred, R. 10. 

 



 

52 

 

 

 Item ett landstingdom at Iep Pusill aff Hegelund vepner haffuer skøt paa landsting 

her Michel Iensszen officials paa biscop Knuds vegne i Viburg enn broderdell i fyre 

garde i Saling, enn som heder Mogenstrup gard, enn andenn i Tustrup [enn] i Hiercke, 

enn i Brøndum sogenn. Datum mcdlxix thenn [lø]ffuerdag nest epter Ketilli dag.  

 

1469 (2) 

 Anders Beck i Støvrings skøde på et møllested vest for Støvring bæk, Buderup 

sogn, Hornum herred, til biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 300, Viborg Stifts 

Breve, Hornum herred. K.71. 

 Item Anders Beck i Støuering  skødebreff 2) paa et mølstedt 3) vestenn vitt 

Støueringbeck. Datum mcdlxix die sanctorum innocentium.  
 2)  B: till bisp Knud j Wiiborg.  
 3)  B: j Støffring.  

 

1469 (3) 

 Vidne af Viborg landsting, at (væbner) Jep Pusil (af Hegelund) på Viborg 

landsting har skødet en broderdel i fire gårde i Salling, Mogenstrupgård, Grinderslev 

sogn, Salling Nørre herred, Viumgård, Hjerk sogn, Harre herred, Groveholm i Brøndum 

sogn, Hindborg herred, samt Tustrupgård i Jebjerg sogn, Salling Nørre herred til biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 354, Viborg Stifts Breve, Harre  herred, Q. 7. 

 Jtem eth tings winde aff lantz tingh at Jep [Puszell] haffuer skiødt oc sold en broder 

dell vdj [Mogenstrupgardj, then andenn gord i Hierck sogenn i Vyum, [then tredie vdj] 

Tustrup i Noreherrit i Gryndersløff sogenn [then fierde i Hønborg] herrit i Brøndom 

sogenn som hede  Grøu[holm] …….. leffuerdagenn nesth effther sancte Ma……  

 

1469 (4) 

 Væbner Jep Pusils skøde til biskop Knud Mikkelsen i Viborg på gods i Salling, 

nemlig Mogenstrupgård, Grinderslev sogn, Salling Nørre herred, Tustrupgård i Jebjerg 

sogn, Salling Nørre herred, Viumgård, Hjerk sogn, Harre herred, samt Groveholm i 

Brøndum sogn, Hindborg herred. ÆA II, s. 357, Viborg Stifts Breve, Salling Nørre  

herred, R. 2. 

 Jtem eth Iep Pulsels vepners skiøde breff till biscop Knudh paa gotz i Sallyng som 

er først en gord i Mogenstrup gardt och en gord i Twestrup i Jeberig soigenn, jtem enn 

gord i Harreherrit i Vywm vdj Hierck sogenn, jtem en gord i Brønumsogenn som kaldis 

Groholm i Hønborigherrit. Datum mcdlxix feria qu .…. proxima post dominicam 

quasimodogenitj.  

 

1469 (5) 

 Christian 1.s privilegium til biskop Knud Mikkelsen i Viborg, at ingen må sætte 

bundgarn eller ruser fra ”Selte bæk og Astrup land”. Formodentlig Selde/Aasted, Salling 

Nørre og Harre herreder. ÆA II, s. 236, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 17. 

 Item konning Cristiernn haffuer wnth biscop Knud preuilegier, ath inghen schall 

setthe bunndhe garnn eller ruser fraa Selte bech och Astrup lanndt. Datum mcdlxnono. 

 

1469 (6) 

 Sandemænds tov på Fyrkilde biskopgård, Ravnkilde sogn, Aars herred, som blev 

indsvoret til Viborg Domkirke. ÆA II, s. 262, Aars herred, H. 17. 

 Item sandmentz tog paa 4) Fy[rckyld biscop gard] y Rawenkeld soghen bleff 

indsuorne tiill Viberg domkyrcke. Datum mcdlxix tisdag nest effther war frue dag 

conceptionis. 

 

23. januar 1469 

 Et tingsvidne, at Jens Brasen var ved sin fulde bevidsthed og red med 4 heste, da 

han skødede Nesbæk gård til Hr. Niels på Spøttrup. ÆA II, s. 346, Viborg Stifts Breve, 

Rødding herred, O. 25. 

 Item ett tingx vinde ludindis at Iens Brasszenn war [wit] synn fulduidt oc send oc 

reedt met iiij heste [then] tiid (hand) skotte Nesbeck gard till her Niels i Spitrup. [Datum] 

mcdlxix mandag nest for Pauli conuersionis. 
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1470 (1) 

 En latinsk vidisse af biskop Knud Mikkelsen i Viborgs brev om Fjeldsøe kirkes 

jord på Ettrup mark, Fjelsø sogn, som han for årlig skyld havde udlejet til Gert Madsen, 

hvilket var en tredjedel af marken. ÆA II, s. 246, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 

100.  

 En latins widisze effther jtt bisp Knudz breff om  Fieldsø  kircke jord, hand haffde 

leyitt Gert Matzen paa Ebdrup marck, som er thend thredie deel paa forne marck for 

aarlig schylde. Anno mcdlxx.  

 

1470 (2) 

 Tingsvidne af Fleskum herredsting om et skøde, som Niels Jonsen Viffert til 

Torstedlund gjorde biskop Knud Mikkelsen i Viborg, eller hr. Michel Vognsen,  måske 

bispens official, på Neringbro Mølle. Møllen lå i Nøvling sogn ved Østerå, som løb ind 

til Aalborg. ÆA II, s. 310, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 48. 

 Item eth tings vinde vdgiffuit aff Fleskomherritztingh poo thet skiøde som Nis 

Jonszøn giorde her Mickel Vogensøn 4) poo Neringbromølle. Datum mcdlxx 

mandagenn nesth fore sanctj Benedictj.  
 4)  B: biscop Knud y Viborg.  

 

15. juli 1470 

 Et tingsvidne om skødebrev på Sørup, som kom til Viborg bispedømme sammen 

med Hald. ÆA II, s. 212, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C.7. 

 Item tings wintne paa skødebreff paa Siørup som kam til biscopdom met Hald. 

Datum mcdlxx mandag nest effther sancti Kelds dagh.  

 

1472 

 Et tingsvidne af Viborg landsting, at biskop Knud Mikkelsen i Viborg lod læse 

kongens brev med tilladelse til at måtte købe (borger i Viborg) Hans Thomsens gods i 

Lysgaard herred. ÆA II, s. 213, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C.19. 

 Jtem eth tingx wintne aff lantzting ludindis at biscop Knud (lod lese) ko. mats breff 

paa  lantzting at motte købe Hanss Thamisszen[s gots] i Lysgardherrit. Datum mcdlxxij 

die……   

 

1473 (1) 

 Et gammelt Christian 1.s stadfæstelsesbrev på alle de pante- og købebreve som 

biskop Knud Mikkelsen i Viborg har på gods i Torning og Elsborg sogne. ÆA II, s. 216, 

Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C. 43. 

 Item gammell koning Christens stadfestels breff paa alle thii pantte breffue oc 

kiøbe breffue, som biscop Knud i Viborg haffuer paa nogit gotz i Lyusgardherrit i 

Torning soghen oc Elsborig soghen. Datum mcdlxxiij dominica infra octauas 

ascensionis Marie etc.  

 

1473 (2) 

 Dom af Viborg landsting om gods i Torning og Elsborg sogne, efter hvilken biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg og hans efterfølgere som bisper skal nyde og beholde dette 

gods, fri for arbejde, skat, gæsteri, ranstov og leding til kronen. ÆA II, s. 218, Viborg 

Stifts Breve, Lysgaard herred, C. 57.  

 Landztingsdom paa nogitt gotz j Turnum sogen och Elffsborg sogen j Liuszgard 

herritt, saa att biscop Knud och hans efftherkomere schall thett forne gotz nyde och be-

holde frij for arbeyde, skatt, gesterij, raanstoff och leding etc. Anno mcdlxxiij.  

 

18. marts 1473 

 Tingsvidne af Hindsted herred medudstedt af hr. Ejler, præst. (Viborgbispens 

official i herredet). Rep. II,  3205.  

 

27. marts 1473 

 Tingsvidne af Hindsted herred medudstedt af Ejler Iversen af Ovegård, provst. 

Rep. II, 3205.  
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28. marts 1473 

 Tingsvidne af Hindsted herred medudstedt af Ejler Iversen, sognepræst i Vive. 

Rep. II, nr. 3214.  

 

13. maj 1473 

 Tingsvidne af Hindsted herred medudstedt af Ejler Iversen af Ove. Rep. II,  3248.  

 

1474 

 Peder Michelsen og søskende Jep Michelsen og May Michelsdatters stadfæstelse 

af det mageskifte, som Jep Mogensen i Gistrup og Christen Olsen i Fjellerad gjorde med 

biskop Knud Mikkelsen i Viborg på en gård i Solberg sogn, som Jep Mogensen i Gistrup 

gav biskoppen. ÆA II, s. 274, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 19.  

 Jtem Per Michelsszens met hanss syskind Iep Michelsszen oc May Michelsdatter 

stadfestels breff paa 2) then gard у Solbergh som Iep Mogennszen i Giistrup gaff biscop 

Knud y Viberg. Datum mcdlxxiiij dominica proxima ante festum natiuitatis.  
 2)  B: paa theth mageschiffte breff Jep Mogenszen j Giedstrup och Chresten Olszen j  
  Fielleroe guorde mett biskop Knud j Wiborg paa j gaard j Soelberg.  

 

1475 (1) 

 Anders Torbernsen og hans hustrus brev, at de ingen rettighed har i gården i 

Solberg, som de har i fæste. Se ovennævnte 1474. ÆA II, s. 274, Viborg Stifts Breve, 

Hellum herred, J. 17.  

 Jtem Anders Tørbernsszen met synn hostru [ve]derkendels breff 1) ludindis at thii 

haff[uer] enghen rettighet till thenn gard i Sol[bergh. Datum] mcdlxxv die beati 

Laurencij.  
 1)  B: att haffue j laan och leye aff biskop Knud j Viborg. 

 

1475 (2) 

 Et sognevidne af Ulbjerg (kirkegård), at kirkeværgen og sognemændene i biskop 

Lage Glob i Viborgs tid gav Ulbjerg kirkes (gård?) til bispedømmet mod at de skulle 

være fri for alle ydelser til bispen. ÆA II, s. 240, Viborg Stifts Breve, Rinds herred. F.55. 

 Item sognne vintne aff Wlberiig ath kircke verge och alle sognne menndt wnth och 

gaff till [bisco]pdommit fraa Wlberig kirc …... vdj bisp Laues tiidt mett [saa sk]iell ath 

samme kircke schul[le were?] frij for all biscop tønnge. [Datum] mcdlxxv 3).  
3) B: Jtt sogne wintne att thend kircke gard j Wldberg haffuer wertt sted aff jngen anden 

 end aff kirckeuerge i Widbierig. Anno mcdlxxv. 

 

1475 (3) 

 Et tingsvidne af Storvorde birketing, at Lars Thomsen på tre ting havde gjort 

lovhævd på godset i Gudumholm, specielt på Kildegaard. ÆA II, s. 286, Viborg Stifts 

Breve, Hellum herred, J. 107. 

 Jtem laghefft paa Keelgard i Gudingholm. Datum mcdlxxv thenn fredag nest epter 

Petri et Paul 1).  
 1)  B: Tinge witne paa Waarde byrck ting att Lass Tomiszen haffuer tilboditt iij ting paa 

 bisp Knudtz wegne laugheff paa thett guodts paa Gudingholm och sønderlig paa  Kielde 

 gaard j Gudding sogen och hindis tilligelsze. Anno 1475.  

 

1475 (4) 

 Et tingsvidne, at Jes Nielsen skødede al den del og rettighed, han havde i ”den” 

bondegård i Solberg, til hæderlige mand hr. Gregers i Næs (Lindenborg) på biskop Knud 

Mikkelsen i Viborgs vegne. ÆA II, s. 277, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 43.  

 Item tingxuintne at Iess Nielszen skøt oc affhende 6) alle thenn dell oc rettighet 

hand haffde i then bundegard i Solberg 7) till biscop Knud. Datum mcdlxxv then tisdag 

nest effther ascensionis dni.  
 6)  B: hederlig mend her Gregersz j Nesz paa  biskops Knudtz wegne. 

 7)  B: och Solberg Sogen, enemerke eller fellig etc. 
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1475 (1) 

 Maren Mortensdatter, Nis Furbos enke, hendes pantebrev til biskop Knud 

Mikkelsen i Viborg på en gård i Vindblæs, Slet herred. ÆA II, s. 333, Viborg Stifts Breve, 

Slet herred, M. 44. 

 Item Marenn Mortensdatters 1) pantbreff ludindis paa enn gard y i Vindbless tiill 

biscop Knudt. Datum mcdlxxv in profesto sancti Siluestri confessoris.  
 1)  B: Nis Furboes efftherleffuer. 

 

1475 (2) 

 Mads Pedersens pantebrev til biskop Knud Mikkelsen i Viborg på en gård i Ove. 

ÆA II, s. 343, Viborg Stifts Breve, Hindsted herred, N. 83. 

 Item Matis Persszesis pantbreff tiill biskop Knud paa enn gard som liger y Offue. 

Datum mcdlxxv feria quarta [infra] octauas ascensionis domini.  

 

1475 (3) 

 12 mænds vidne og dom af Hellum herred, at de tildømte biskoppen i Viborg den 

gård i Solberg. ÆA II, s. 278, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 50. 

 Jtem xij mentz dom 5) aff Helumherritzting som haffuer dømpt biscop then gard. 

tiill y Solberg. Datum mcdlxxv tisdag nest effther ascensionis domini. 
 5)  B: tings wittne och dom. 

 

1476 

 Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs brev på noget gods, som han havde fået ved 

mageskifte med Sankt Hans Kloster i Viborg. ÆA II, s. 390, Registratur over Sankt Hans 

Klosters breve, Viborg, V. 14. 

 Ett biscop Knudz magskiffthe breff paa nogitt gotzs hannd haffuer magskifftt till 

sanctj Hanns closter. Datum mcdlxxvj.  

 

21. september 1476 (1) 

 Tingsvidne af Hindsted herred, medudstedt af hr. Ejler, bispens official i 

Ovegaard. Rep. II,  5938.  

  

21. september 1476 (2) 

 Tingsvidne af Hindsted herred, medudstedt af hr. Ejler Iversen af Ovegaard, provst 

i Hindsted herred. Rep. II,  5939.  

 

1477 (1) 

 Tingsvidne (af Aars herredsting) at præsten Jens Jonsen i Aars på vegne af bispen 

i Viborg var gået i retten mod marsk Ludvig Munk til Nørlund og Østrup angående en 

biskopgård i Fyrkilde, Ravnkilde sogn, Aars herred. ÆA II, s. 268, Viborg Stifts breve, 

Aars herred, H.66. 

 Tings wittne att her Jens Joenszen j Aarsz paa bispens wegne j Wiborg haffuer 

boditt sig j rette med Loduig Marsz om en biskops gaard j Førckild. Anno 1477.  

  

1477 (2) 

 Simon Mikkelsen Spend til Østergaard og Kvistgaards opladelsesbrev til biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg på en gård i Foulom, Tjele sogn, Sønderlyng herred. ÆA II, 

s. 210, Viborg Stifts breve, Sønderlyng herred, B.18. 

 Item Symen Spends 5) [opladelsze till biscop] Knud paa en gard i 

Søn[derløngherrit i Føylum. Datum mcdlxxvij].  
 5)  B: Suendtz.  

 

1477 (3) 

 Et tingsvidne om det skøde på ”den” bondegård i Solberg som Jes Nielsen i 

Lyngby inden alle fire tingstokke gjorde hr. Gregers Andersen (på Næs, nu Lindenborg) 

på biskop Knud Mikkelsen i Viborgs vegne. ÆA II, s. 288, Viborg Stifts Breve, Hellum 

herred, J. 127. 
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 Jtem ett tings vinde paa thet skøde som Iøss Nielsszen y Liøngbøi giorde her 

Gregers Andersszen paa biscop Knutz vegne paa thenn gard 1) y Solberg 2). Datum 

mcdlxxvij° tisdag infra octauas corporis Cristi.   
 1)  B: bunde gaard.  

 2)  B: thett gick och fuor inden alle fire stocke vdj alle maade som thett beszeglitt skøde 

 vduiszer.  
 

1477 (4) 

 Johan Langs (Lange Jon) mageskifte med biskop Knud Mikkelsen i Viborg om et 

øde byggested i Bonderup, Ellidshøj sogn, Hornum herred. ÆA II, s. 297, Viborg Stifts 

Breve, Hornum herred, K. 50. 

 Item Johann Langx mageskiift met biscop Knud  paa eth øde bøgestedt 

Syndergardt i Bwndrup. Datum mcdlxxvij sabbato ante trinitatis.  

 

1477 (5) 

 Dom af Viborg landsting om Fyrkilde biskopgård i Ravnkilde sogn, Aars herred. 

ÆA II, s. 262, Aars herred, H. 17. 

 Jtem lantztingdom met mange beuisninger paa Førckyld biscopgard y Rauenkeld 

soghen. Datum mcdtxxvij løffuerdag nest for Gertrudis. 

 

Ca. 1478 

 Biskop Knud Mikkelsen i Viborgs mageskifte med Lange Jons hustru om en gård 

i Bonderup i Ellidshøj sogn, Hornum herred. Se 1477. Mageskiftet er udateret, men da 

det indgås med lange Jons hustru, må han selv formodes død. ÆA II, s. 297, Viborg Stifts 

Breve, Hornum herred, K. 44. 

 Jtem biscop Knudz mageskiift met Lange Iogens 4) hostru paa enn gard i 

Bonderup. Datum nullum.  
 4)  B: Long Jons.  

 

1478 (1) 

 Et forlig mellem Niels Michelsen i Viskumgård, Viskum sogn, og biskop Knud 

Mikkelsen i Viborg om ulovlig skovhugst i Viskum skov. Niels Michelsen var 

biskoppens fæster, men havde kun ret til at hugge bygningstømmer og brændsel til 

gården. ÆA II, s. 209, Viborg Stifts breve, Sønderlyng herred, B.12. 

 Item eth forligels breff mellum Niels Michelssen 2) oc biscop Knud for vloglig 

skouhugh i Viskum skou 3). Datum mcdlxxviij feria quinta ante dominicam iudica.  
 2)  B: i Wiscomgard.  
 3)  B: att hand schulle (ey) hugge j Wiscomschouff vden till gardz byging och jldebrand.  

 

1478 (2) 

 Vidne af Viborg landsting, at Anders Michelsen, borger i Viborg, skødede biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg al den ret han havde på ”det” gods i Dommerby på sin hustrus 

vegne. ÆA II, s. 230, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 60. 

 Ett landstings wittne att Anders Mickelsen, borger j Viborg, haffuer skøtt bischop 

Knud aff Wiborg ald hans rettighed, som hand paa hans hostrus (wegne) haffde till thett 

guodtz vdj Domerby Sogen. Anno 1478.  

   

1478 (3) 

 Dom af Viborg landsting, at hr. Jens Madsen tilstod, at han ikke gjorde lovhævd 

på Lille Vejle å (Skals å, gennem Skals sogn med udløb i Hjarbæk Fjord) imod biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 243, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 75. 

 Item landztings dom ath her Jenns Matszen sielff tillstodt, att hand icke giorde then 

lagheffd emoed biscop Knudt paa lidell Vedell aa. Mcdlxxviij.  

 

1478 (4) 

 Maren (Mortensdatter), (Nis) Furbos enkes skøde på Bratshave (Brådshave)  

Oudrup sogn, til biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 331, Viborg Stifts Breve, 

Slet herred, M. 34. 
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 Item Marenn Furbøiss) skødebreff 4) paa Bra[sz haffue 1). Datum] mcdlxxviij 

dominica ante festum sancti ……….  
 1)  B: j Oudrup sogen. 

 

1478 (5) 

 May Jonsdatters skøde på Søndergård i Ellidshøj sogn, Hornum herred, til biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg. Teksten angiver fejlagtigt 1488.  

 Jtem May Jogensdatter hindis skødebreff 8) paa Søndergard i Bunderup. Datum 

mcdlxxxviij 9) die sancti Theodorj. ÆA II, s. 298, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, 

K. 57. 
 8)  B: till bisp Knud. 

 9) B: 1478. Jj første szegel er aff forne breff. 

 

14. juni 1478 

 Sognevidne af Ove kirkegård, Hindsted herred, medudstedt af Ejler Iversen, præst 

og provst i Ovegård. (Viborgbispens official i herredet). Rep. II,  4224.  

 

23. juli 1478 

 Tingsvidne af Hindsted herred, medudstedt af Ejler Iversen af Ovegård,  provst. 

Rep. II,  4255.  

 

27. oktober 1478 

 Tingsvidne, at Anne, lange Jons enke og May Jonsdatter, deres datter, oplod 

biskop Knud Mikkelsen i Viborg Søndergård i Ellidshøj sogn. ÆA II, s. 293, Viborg 

Stifts Breve, Hornum herred, K. 9 

 Jtem Iahann Iogens, Laue Ions efftherleffuer oc May Iogensdatter skødebreff paa 

en gard i Bwmdrup. Datum mcdlxxviij vigilia Simonis et Iude etc.  4). 
 4)  B: tings wintne at Anne Jons, Lang Jons efftherleffuer, och May Jons dather the oplod 

 biscop Knud aff Wiiborg Syndergard i Bundrup. Mcdlxxvij. 

 

13. april eller 10. august 1479 

 Tingsvidne af Hindsted herred, medudstedt af Ejler Iversen, provst i Hindsted 

herred. Rep. II,  4598.  

 

14. oktober 1479 

 Tingsvidne af Hornum herredsting, medudstedt af Peder Poulsen, Viborg bisps 

official i herredet. Rep. II,  4501.  

 

1480 (1) 

 Biskop Niels Glob i Viborgs brev, at Niels Griis har skødet en gård i Næsborg, 

Slet herred, til Bislev kirke, Hornum herred mod en fredagsmesse for hans sjæl. ÆA II, 

s. 328, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 1. 

 Niels Griissis skødbreff paa enn gard y Nesborg tiill helige korss alter i Bisloff 

kyrcke for enn fredags meess. Datum mcdlxxx feria quinta pasce l).  
 1)  B: bisp Nilszis breff att Nils Griisz haffuer giffuitt en gard j Bisleff till Bisleff kircke 

 med saa skiell, att huer fredag schall holdis en meeze for hans siell. Mcdlxxx. 

 

1480 (2) 

 En lovhævd, som biskop Niels Glob i Viborg lod tage på gods tilhørende Ove 

kirke i Hindsted herred. Udateret, formodentlig 1480. ÆA II, s. 336, Viborg Stifts Breve, 

Hindsted herred, N. 4.  

 Jtem enn laghefft paa Owe kiercke [gotz] som biscop Niels Glob lud giøre. 

D(ominica?) …….   xx thenn torsdag nest for sancti Ketilli . . .  

 

11. maj 1480 

 Tingsvidne af Hindsted herred, anno domini 1480 in die ascensionis domini, at hr. 

Ejler Iversen, provst i Ovegård, gjorde lovhævd på Volstrup gård og mølle, et øde 

byggested samt to holme ved Stenild bro, Rørbæk sogn, Hindsted herred, på vegne af 

Viborg Domkirke og bispedømme. Aage Brask, Volstrup, s. 12.  
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 Alle Mænd dette Brev ser eller høre læse, hilse vi Simon Jessen, Foged paa 

Hindsted Herreds Ting, Mads Thomsen, Sti Nielsen i Kjeldstrup, Mads Mortensen i 

Hovtved, Jes Bertelsen, Jes Persen, Jes Mikkelsen i Røkkendal, Mikkel Pedersen i Ove 

og Kjeld Nielsen sammesteds, evindelig med Gud. Kundgør vi med dette vort aabne 

Brev anno domini 1480 in die ascensionis domini da var skikket for os og for flere gode 

Mænd, som da Hindsted Herredsting søgte, at hæderlig Mand Hr. Eiler Iversen, Provst 

i Ovegaard, æskede og fik et fuldt Tingsvidne af 8 uvildige gode Dannemænd, som var 

Nis Jensen, Mikkel Jensen, Christen Pedersen, Kjeld Nielsen, Jes Block, Bord Bertelsen, 

Jes Persen og Anders Thomsen, hvilke fornævnte 8 Dannemænd vandt paa deres rette 

Tro, Sjæl og Sandhed, at de hørte og saa samme Dag inden alle 4 Stokke, at Hr. Eilers 

Lovhøringe, som var Jes Bertelsen og Jes Mikkelsen, kundgjorde og tilstod, at de 

nærværende hos var, saa og hørte, at fornævnte Hr. Eiler ”vordhe” lovlig med Lovhævd 

Volstrup Gaard og Volstrup Mølle, med Dam og Dams Bundflodssted og Støving, 

liggende sønder ved Aaen, først østen omkring den Holm, som ligger til Døstrup Eng, 

og Bækken og til Midtstrøm og saa, til Anders Jensens Eng vidtager, og saa til de 4 Sten, 

een standende sønden og østen fra Anders Jensens Eng, en anden standende vesten og 

norden op i Heden fra de 2 smaa Røgelle og til den tredie Sten, som stander vesten til 

de 3 Høje, og saa til den 4 Sten, som stander sønden ved de 3 Høje, item vordhe og 

fornævnte Hr. Eiler med Lovhævd samme Tid et øde Byggested, som ligger sønden ved 

Bækken, og saa Bækken ned til Midtstrøm, til Aaen vidtager, og 2 Holme, som ligger 

ved Stenild Bro, een norden og een sønden, som Sandemænd tilsvor, og saa Aaen og til 

Midtstrøm, til Døstrup Eng vidtager, og vorde de dette fornævnte Gods med Agre og 

Eng, Fægang og Fiskevand, og hvad det helst er eller nævnes kan, for Volstrup Endels 

til Vor Frue Kirke i Viborg, og var hans Lovhævd lovlig thilbøden i 3 samfulde Ting og 

tilfundet af Fogden og menige Herredsmænd, saa som Loven udviser, at saa er ganget 

og forenn, som forskrevet staar, det vidne vi med vores Indsegl hængende neden for 

dette Brev. Datis anno die edt (I) loco qbs ut supra”. 

 

20. maj 1480 

 Et brev dateret aftenen før Pinsedag mxdlxxx, at Malte Nielsen til Pandum havde 

pantsat en gård i Blære sogn til  biskop Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 261, Aars 

herred. H. 7. 

 Jtem eth pantbreff Malty Nielszenn haffuer sath biscop Glob en gard till pant y 

Blersogenn. Datum mcdlxxx vigilia pentecostes.  

 

7. juli 1480 

 Tingsvidne af Storvorde birk, at  Laurids Andersen i Romdrup på vegne af biskop 

Niels Glob i Viborg gjorde lovhævd på bispedømmets gods i Romdrup sogn, Fleskum 

herred, nemlig Laurids Andersens gård i Romdrup, som yder skyld til Romdrup kirke, 

en ager mellem Bjerget og Nørre Velle til Romdrupgård, som Morten Andersen påbor, 

en ager samme sted, som lå til bispedømmets gård på Luseholm, som nu er lagt til 

præstegården. Ligeledes indvordede han alle de gårde i Romdrup, som kirken og 

bispedømmet har i være. DiplViberg., s. 69, i uddrag. 

 

17. august 1480 

 Hr. Ejler, provst i Ovegårds tingsvidne af Hindsted herred. DiplViberg. s. 71. 

 

1481 (1) 

 Tingsvidne af Storvorde birk, at Styrsholm og Koppesholm ligger til Viborg stifts 

gård i Gudumlund. ÆA II, s. 313, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred. L.76. 

 [Jtem eth ti]ngs vinde om Styrsholm och Coppisholm ligger [til bispdo]ms 

gordstedh i Gudyngh. Mcdlxxxj° fredagenn  [Mat]hie apostolj dagh.   

 

1481 (2) 

 Biskop Niels Globs brev (fra Malte Nielsen) på Langdal og Keldal samt et 

møllested ved Keldal.  Jf. det foranstående H.4. ÆA II, s. 261, Aars herred. H. 5. 

 Jtem biscop Nielssis opladelssze breff paa paa forne ij gorde met thet møllested 

till Viberg stygt. Datum mcdlxxxj feria 3a post dominicam jubilate. 
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1481-1513 

 Vidisse af kong Hans’ brev, at to gårde i Sønder og Nørre Knudstrup, Torning 

sogn, Lysgaard herred, tilhører Viborg bispedømme. RA, Hald lens regnskab, 

kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 22. juni 1612, breve,  110. 

 Wiidissze effter kongh Hanszis breff och stadfestelsze, thou gaarde, en i Sønder 

Knudstrup och en i Nør Knudstrup, att verre induartt thill bischops dom. 

 

1482 (1) 

 Et vidne som hr. Morten Sparre, ærkedegn Michel Spend, kantor Mogens Buri i 

Viborg med flere har udstedt om det skøde, som Jens Kruse havde givet biskop Lage 

Glob på en gård og et øde bol i Horsens, en gård i Askildrup m.v., Blenstrup sogn. ÆA 

II, s. 278, Viborg Stifts breve, Hellum herred, J. *45. 

 Item eth wintne som her Morthen Sparre, Mickel Spendt archidegenn, Moghens 

Bwri cantor i Viburg, met flere haffue vdgiffuit ludindis paa thet skødebreff som Iens 

Kruss haffde skøt hederlig fadher biscop Laue, huilcke skøde ther lyder ar fraa aar som 

ther i forne wintne efftherfølger, først wm gard oc øde boell i Hornis, en gard i Asendrup 

met mere. Datum mcdlxxxij feria secunda post epiphanie.  

 

1482 (2) 

 Peder Poulsen, Viborgbispens official i Hornum herred, hans lovhævd på Vor Frue 

Kloster i Aalborgs gård, Toldal i Aastrup i Veggerby sogn. ÆA II, s. 296, Viborg Stifts 

Breve, Hornum herred, K. 38.  

 Jtem her Per Pouelsszens lagheffdt paa Told[al i] Vegerbøi sogenn. Datum 

mcdlxxxij mandag …sancti Michels dag (B:en gamell muszedt lauheffd paa wor frues 

gaard j Aastrup at huer thredie deell offuer all Aastrup marck hører till samme gard, jtem 

en eng liggindis neden for dalen). 

 

1482 (3) 

 Væbner Jep Pusil af Hegelunds skøde til biskop Niels Glob på  Viumgård, Hjerk 

sogn i Harre herred. Se 1469. ÆA II, s. 354, Viborg Stifts Breve, Harre  herred, Q. 4 

 Jtem Jep Puszels skiøde breff till bisp Glob paa enn [gard i] Vium i Harreherrit. 

Datum mcdlxxxij° quarta dominicam letare.  

 

27. september 1483 

 Lovhævd som Hr. Palle Thomesen, præst i Gunderup, provst i Fleskum herred, 

lod opkræve på Gunderup og Torup kirker samt Viborg bispedømmes gods i Gunderup 

og Torup sogne. DiplViberg., s. 77. 

 

1484 (1) 

 Gertrud Iversdatter Lange, hr. Niels Christensens Munk (Vinranke) efterleverske 

af Kjølbygård i Slet herred, giver biskop Niels Glob i Viborg pant i to gårde i Rostrup 

sogn samt Barsbøl i Ove sogn, Hindsted herred, for 100 rinske gylden samt 4 mark lybsk 

”i gode danske penge”! Gårdene fulgte med, da biskop Jørgen Friis i 1536 forlenede sin 

bror Christian Friis med Ovegård. Rep. II,  5575.  

 

1484 (2) 

 Gertrud Iversdatter Lange, hr. Niels Christensens (Munk med Vinranke) 

efterleverske af Kjølbygård i Slet herred, giver biskop Niels Glob i Viborg brev, at han 

af biskop Ejler Madsen Bølle i Aarhus må indløse hr. Anders Nielsen Banner til 

Kokkedals pant i to gårde i Rostrup sogn, Hindsted herred, hvoraf den ene hedder 

Barsbøl. ÆA II, s. 336, Viborg Stifts Breve, Hindsted herred.  

 Jtem Gertrud, her Niels Cristensszens …… ludindis at hwnn haffuer wnt bisc[op 

Niels Glob att] indlesse thet pant aff biscop [Eylerd], her Anders Nielsszen aff Kockedall 

i [pant satte], som er ij gard i Rostrup, enn som h[eder Bassibøll]. Datum medlxxxiiij 

die apostolorum.  
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1484 (3) 

 Malte Nielsen til Pandums skøde på en gård i Buderup, Hornum herred, til biskop 

Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 330, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 22.  

 Jtem Malty Nielszens skødbreff paa en [gard y  Borup] 3). Datum mcdocto-

agesimoquarto dominica post festum p .... [ationis) Marie.  
 3)  B: till bisp Nils Glob.  

 

1485 (1) 

 Dom af Viborg landsting vedr. Linderumgård, på begæring af bl.a. Jon Viffertsen 

(Viffert) til Torstedlund, udstedt af bl.a. Jens Christensen, kannik og bispens official i 

Viborg. Kong Hans og biskop Niels Glob i Viborg afsagde 1486 . Rep. II, 5813, 6010. 

 

1485 (2) 

 Malte Nielsen til Pandums skøde på en gård i Pandum, Vokslev sogn, til biskop 

Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 295, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 25.  

 Item Malty Nielsszens skødbreff 2) paa enn gard y Paanwm. Datum mcdlxxxv 

feria 2a ante festum natiuitalis Cristi.  
 2)  B: til bisp Nils Glob i Wiiborg. 

 

1485 (3) 

 Malte Nielsen til Pandums brev, at  biskop Niels Glob i Viborg må indløse to gård 

i Pandum by, Vokslev sogn, Hornum herred, af Griis i Hersom, Rinds herred. ÆA II, s. 

295, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 26.  

 Item Malty Nielsszens møndig at biscop Niels moo indlesse ij garde i Paanwm aff 

Griis y Hersom. Datum millesimoquadringentesimooctoagesimoquinto octaua sancti 

Martinj.  

 
1486 (1) 

 Biskop Niels Glob i Viborgs brev til Niels Andersen og hans ægtebørn på gård og 

gods i alheden i Årestrup, som de må beholde i 300 år, hvorefter det skal komme tilbage 

til bispedømme. ÆA II, s. 218, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C.58. 

 Bisp Nilszis breff giffuitt Nils Anderszen, hans echtebreff  l) och arffuinge paa 

gard och gotz Arestrup j alhieede j Liuszgardherritt med andett øde bygested j forne 

Arestrup marck alt beholde j sambfelde iijC aar och siden att komme till Wiiborg 

biscopdom. Anne mclxxxvj.   
 1)  sic. Echtebørn. 

 

1486 (2) 

 Et skøde lydendes at Michel Lauridsen i Strandbygård, Strandby sogn, Gislum 

herred, har solgt en gård i Gøttrup, Farsø sogn til biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 

254, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. G.46. 

 Jtem eth skiødebreff ludindis at Michel Laurisszen y Strandbygard haffuer sold oc 

skøt biscop Glob en gard y Gøttrup. Datum millesimoquadringentesimooctoage-

simosexto die beati Nicolai. 

 

1486 (3) 

 Her Simon Borchs tog på Viborg bispedømmes vegne lovhævd på Andberg 

gårdsted som et enemærke i Durup sogn, Gislum herred. ÆA II, s. 257, Viborg Stifts 

Breve, Gislum herred, G. 73. 

 Item her Symenn Borckcis lagheffd paa Andberg gardsted y Durup soghen till 

biscopdoms enedell alle fyre weghne till marckmode. Datum mcdlxxxvj loffuerdag nest 

for iull. 

 

29. marts 1486 

 Oluf Pedersen Glob nævnes i en sag mellem Jep Friis, biskop i Vendelbo Stift og 

fru Margrethe i ”Syndbierck” på den ene side og Niels Krabbe på den anden side om 

brug af Vejerslev mark på Mors. Oluf Glob medvirker utvivlsomt som official forViborg 

bispedømme på Spøttrup. Han var bror til Niels Glob, som var biskop i Viborg 1478-

1498. Rep. II,  5845. (RA. Niels Krabbes Arkiv.)  
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1487 (1) 

 Prior Malte Nielsen i Sebber Klosters skøde til biskop Niels Glob i Viborg på en 

gård i Blære, Aars herred. ÆA II, s. 261, Aars herred. H. 8. 

 Jtem Malty Nielsszens 7) skødebreff paa en gard y Blere. Millesimoquadrin-

gentesimooctogesimoseptimo apostolorum Philippi et Jacobj.  
 7) B: prior j Seber closter, skøde breff til biskop Niels aff Wiborg. 

 

1487 (2) 

 Malte Nielsen i Sebber Klosters skøde til biskop Niels Glob i Viborg på en gård i 

Pandum, Vokslev sogn. ÆA II, s. 295, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 29.  

 Item Malty Nielsszens skødbrøff  3) paa enn gardt y [P]anwm. Datum mcdlxxxvij 

4) dominica letare.  
 3) B: tiil bisp Nils Glob i Wiiborg. 

 4) B: mcdlxxxvj.  

 

16. februar 1487 

 Et forlig om arv medbeseglet af bl.a. biskop Niels Glob i Viborg, Jens Knudsen, 

præst og prior i Vor Frue Kloster i Aalborg og Palne Tammesen, sognepræst i Gunderup, 

bispens official i Fleskum herred. Rep. II,  6034.  

 

22. februar 1487 

 Tingsvidne af Hindsted herred, medudstedt af Ejler Iversen i Ovegård, præst og 

provst i Hindsted herred. Rep. II,  6037.  

 

5. juli 1488 

 Niels Krabbe af Østerbol sælger ved skøde dateret Spøttrup sabbato post 

visitacionis Marie to gårde i Nittrup i Balling sogn, Rødding herred, og en i Vester 

Grønning, Salling Nørre herred, til Oluf Pedersen Glob til Vellumgård, der sikkert foged 

på Spøttrup. Mikael Venge, Spøttrup, henvisning til Rep. II,  6298. 

 

1488 (1) 

 Christiern Grøn i Torsgaards skøde på en gård i Torum, Harre herred til bisp Niels 

Glob i Viborg. ÆA II, s. 354, Viborg Stifts Breve, Harre  herred, Q. 2. 

 Ithem Crestiern Grøns vdj Torsgard skøde breff pa en gord vdj Tornum 2) tyl 

biskop Niels Glob. Datum mcdlxxx octauo feria 3a post dominicam septuagesimam.  
 2) Sic. Bør rettes til Torum.  

 

1488 (2) 

 Gråbrødre Kloster i Viborg ved gardianen Anders Griis skøder gården Middelhede 

til biskop Niels Glob i Viborg. Gården  blev 1391 af Niels Bugges datter Elisabeth, 

Gotskalk Skarpenbergs hustru, testamenteret til Domkirken i Viborg. Gården er 

utvivlsomt den gård i Middelhede, der nævnes i Hald lens regnskab 1541-46.  ÆA II, s. 

221, Viborg Stifts Breve, Middelsom herred, D. 28. 

 Item gardiann oc brodher Anders Griis custos y graa brødhre oc menige conuentis 

skødebreff paa forne Meelhee till biscop Niels Glob. Datum mcdlxxxviijo feria quarta 

ante festum Micaelis. 

 

1488 (3) 

 Malte Nielsens skøde til biskop Niels Glob i Viborg på to gårdsbol i Pandum med 

en mølle og Øster Pandum mark, Vokslev sogn, Hornum herred. 

 Jtem Malty Nielsszens skødebreff  7) ludher paa ij garde bolle i Paanum met en 

mølle oc Øster Panwm marck. Datum mcdlxxxviij octaua corporis Cristi. ÆA II, s. 293, 

Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 11. 
 7) B: till bisp Nils Glob. 

1488 (4) 

 Anders Mogensen i Moutrup på Mors, samtykke til, at datteren fru Anne i Sø 

(Sejerslev sogn, Mors Nørre herred) har solgt en gård i Lånum, Smollerup sogn, til 

biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 228, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 49. 
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 Item Andhers Mogenszenn y Morrup 6) y Morss samtycke till thenn gaard som 

frue Anne i Siøø hanns datther haffuer soldt biscop Glob liggindis i Lannon. 

Mcd1xxxviij.   
 6)  B: Matrup j Mors. 

 

1488 (5) 

 Et brev på det gods i Tørning len, som biskop Niels Glob i Viborg købte og som 

biskop Niels Friis bortskiftede for Hedegaard. Da Niels Friis blev biskop 1498 synes 

året forkert. ÆA II, s. 269, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, H. 68. 

 Jtem eth breff ludindis paa thet gotz i Tørning leen som biscop Glob køffthe oc 

biskop Friis bortskiffte for Hethegard. Datum millesimoquadringentesimo-

octogesimooctauo sabbato ante dominicam misericordiam domini.  

 

1488 (6) 

 Jens Nielsen Munk (Vinranke) af (Lille) Restrups pantebrev på 30 mark dansk i 

Bjergegård i Låstrup, til biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 242, Viborg Stifts Breve, 

Rinds herred. F.66. 

 Item ith panntte breff som Jenns Nielsen aff Reystrup haffuer panth sath biscop 

Glob enn gaard kalles Berig[gaa]rdl 1) for treetiuge ……. march dannske penninge. 

[Anno mcd]lxxxviij.  
 1)  B: Biergegard j Laastrup. 

 

1488 (7) 

 Niels Nielsen Munks (Vinranke) pantebrev på to gårde i Gundestrup, Aars sogn 

og herred, til bisp Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 264, Aars herred. H. 32. 

 Jtem Niels Nielsssens pantbreff 5) paa ij garde y Gonderstedt 6) y Arssogenn. 

Datum mcdlxxxviijo secunda feria proximo septuagesime etc. 
 5) B: giffuitt bisp Niels j Viborg och mett wilckor pants satt. 

 6) B rigtigere: Gunderstrup. 

 

1488 (8) 

 Tingsvidne om en dom, som blev læst på Aars herredsting, at biskop Niels Glob i 

Viborg havde berettet, at sandemændene i Aars herred havde gjort tov mellem 

Ravnkilde kirkes gård og Skårup mark, Ravnkilde sogn, den tid bispen var fraværende 

i rigets tjeneste, og at hr. Tidik Svan tog lovhævd på denne mark på vegne af biskop 

Knud Mikkelsen i Viborg. ÆA II, s. 270, Aars herred, H. 84. 

 Ett tings wittne paa  ett dom breff lest till Aarsz herrittz ting att bisp Glob haffde 

berett att sandemend j Aarszherritt haffuer giordt ett toug emellum Auffuerbell kircke 

gaard marck och Skorrup marck, thett stund bispen war vdj rigens thienste, och giorde 

her Tiderich Suan rett laugheffd ther paa same marck paa bisp Knuds wegne. Anno 

1488.  

 

1488 (9) 

 Tingsvidne af Aars herred, at Dyric Svans lovhævd på Ravnkildes kirkes gård blev 

kendt magtesløst. ÆA II, s. 262, Aars herred, H. 16. 

 Jtem tingxwintine aff Arsherritz tingh paa Rawennkeld kyrckegard, ludindis at 

Dyric Suanis togh bleff dempt macteløss. Datum mcdlxxxviij tisdag nest dither 

Gertrudis. 

 

1489 (1) 

 En lovhævd på Hald og Hald sø. Fremlagt vedhæftet en dom, se 30. oktober 1532. 

ÆA II, s. 201. Viborg Stifts Breve, Nørlyng herred, Halds gods, A. 2. 

 Jtem laghæffdt paa Hald oc Haldz søe vndher datum mcdlxxxix.  
1.  Anders Jepsen, herredsfoged til Nørlyng herred, havde 1489 udstedt brev  (lovhævd), at Knud 

Nielsen på biskop Niels Globs og stiftets vegne gjorde lovhævd på Hald slot, gods og tilliggelse, 

skov, mark osv. samt fiskevand. 

2.  Kong Hans’ stadfæstelse af ovennævnte brev dateret lørdag efter Guds Legemes dag 1489.  
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1489 (2) 

 Malte Nielsens skøde på alt hans gods i Pandum by med møllen til biskop Niels 

Glob i Viborg. ÆA II, s. 292, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 1.  

 Jtem Malti Nielsszens skødebreff 3) liudindid paa Panum bøj mett møllenn. 

Datum mcdlxxxix domini reminiscere etc. 
3) B: till bisp Niels Glob aff Wiborg paa altt hans gotz j Pandom och Pandom mølle. Med jtt 

holl paa.  

 

1489 (3) 

 Priorinde Maren Lauridsdatters forlening af et øde byggested i Lyngby til præsten 

hr. Jens Rask i Lyngby, vedhængt biskop Niels Glob i Viborgs stadfæstelse. ÆA II, s. 

305, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 111.  

 Søster Maren Lauritzdotther priorisis forleenings att hun haffuer vnd her Jens Rask 

j Liungby itt øde bygisted j forne Liungby. Anno etc. mcdlxxxix. Och findis ther hosz 

hengindis bisp Nilsis stadfestelsze breff.  

 

1489 (4) 

 Biskop Niels Glob i Viborgs skøde på førnævnte gods (her Poul Laxmans skøde 

på tre gårde i Krarup i Hem sogn, to gård i Bolstrup (Tolstrup i Dølby sogn), gården 

Spittrup i Bjergager sogn i Hads herred) til Vor Frue Kirke (domkirken) i Viborg og 

bispedømmet. ÆA II, s. 351, Viborg Stifts Breve, Hindborg herred, P.4. 

 Jtem biscop Niels Glob skødbreff paa fore gotz [till var] frwe oc biscops bord i 

Viburg. Datum millesimo [quadringentesimo] octogesimo nono dominica proxima post 

octauas vis[itationis Marie].  

 

1489 (5) 

 Ridder Poul Laxmands skøde til bispedømmet i Viborg på Hagen Mølle og en 

gård i Mogenstrup, Grinderslev sogn, Salling Nørre herred. ÆA II, s. 358, Viborg Stifts 

Breve, Salling Nørre  herred, R. 11. 

 [Item] Pouell Lagxmann ridder skødebreff paa Hagen [mølle oc] thenn gard i 

Mogenstrup till biscopdompt. [Datum mcd]lxxxix octaua visitationis beate Marie 

virginis. 

 

1490 (1) 

 Bekræftelse, at biskop Niels Glob i Viborg har indløst Fallit med alle andre skove 

i Nørlyng og Lysgaard herreder fra borgmestre og råd i Viborg.  ÆA II, s. 208, Viborg 

Stifts Breve, Nørlyng herred, A. 51.  

 Wederkendelsze att Sønderfalditt er borgemesters och raad j Wiborg aff bisp Niels 

Glob affløst. Anno 1490. 

  

1490 (2) 

 Tyge Jensen Seefeld til Dalsgaard vedstår at have lånt 30 mark af biskop Niels 

Glob og overdrager stiftet den gård i Tostrup by og sogn, med de pantebreve heri, som 

han havde af Jes Bertelsen i Skovbo, formodentlig  af slægten Hørby. ÆA II, s. 243, 

Viborg Stifts Breve, Rinds herred. F.78. 

 Item Thyge Iennsszen y Dalsgaard bekienndelsse ath haffue lonth aff biscop Glob 

xxx marck, for huilcket hannd oplader hanum till stycktet then gaard j Tostrup bye och 

sogenn meth thee ij pannte breffue, som hand haffde aff Jes Bertelsszen y Skouboed paa 

forne gaardt. Datum mcd1xxxx.  

 

1491 (1) 

 Lars Bras’ kvittering på sin farbrors vegne til biskop Niels Glob i Viborg for de 

penge, der resterede for forne gård (Strandbygård, Strandby sogn jf. G. 46.). ÆA II, s. 

254, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. G.47. 

 Jtem Lass Brassis vederkendclsze at haffue opborne aff biscop Glob thii peninge, 

som egenstud for forne gard, paa synn faderbrodhers vegne. Datum millesimo qua-

dringentesimo nonagesimo primo feria sexta proxima festo Scolastice virginis.  
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1491 (2) 

 Niels Nielsen Munks (Vinranke) af Kølbygårds pantebrev på to gårde i Grynderup 

til biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 256, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. G. 63. 

 Item Niels Nielsszen aff Kiølbøj gard hanns pantbreff 2) paa ij garde y Grønderup. 

Datum millesimoquadringentesimononagesimoprimo feria quarta post festum conuer-

sionis Pauli etc.  
 2)  B: (til) bisp Nils Glob j Wiborg. 

 

1491 (3) 

 Et sognevidne, at biskop Niels Glob i Viborg var i kongens forfald, da der blev 

gjort markskel mellem Østrup og Mejlstrup i Vognsild sogn, Gislum herred. ÆA II, s. 

259, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. G. 92. 

 Ett sogenuintne att bisp Nils Glob war j kongens forfald ther marckeskiell bleff 

giortt emellom Østrup och Melstrup. Ao mcdlxxxxj.  

 

1491 (4) 

 Niels Nielsen Munk (Vinranke) af Kølbygårds skøde til biskop Niels Glob i 

Viborg på gården Baltrup i …. i Hyllebjerg sogn. ÆA II, s. 264, Aars herred. H. 30. 

 Jtem Niels Nielszens y Kølbøi gard skødebreff 3) paa en gard, som kaldis Baltrup, 

i ……arde y Høllebergh met eth ødeboll ibidem. Datum m[illesimoqua]-

dringentesimononagesimo primo dominica.  
 3)  B: till biscop Nils Glob.  

 

1491 (5) 

 Niels Nielsen Munk (Vinranke) af Kølbygårds skøde til biskop Niels Glob i 

Viborg på  en gård, et åbyggested i Gatten samt en tofte i Flejsbjerg sogn, Aars herred. 

ÆA II, s. 329, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 13. 

 [Jte]m Niels Nielsszens aff Kølbøi gard skødebreff  till [biscop N]iels Glob paa  

ij garde oc enn tofft 3) ligindis [y Gatten] y Flesborg sogenn 4). Datum mcdxcprimo 

ante festum beati Gregorij.  
 3)  B: thend gard och jtt aabygested.  
 4)  B: j Slettherritt.  

 

1491 (6) 

 Ejler Iversen i Ovegård, præst og provst i Hindsted herred, Viborgbispens official  

i herredet, hans lovhævd på Ovegård og kirkens ejendom. ÆA II, s. 340, Viborg Stifts 

Breve, Hindsted herred, N. 56.  

 Item her Eylerdt Iuersszeus laghefft paa Off[ue gard?) oc kyrckens egendom. 

Datum mcdxci …… for Dyonisij. 

 

29. december 1491 

 Væbner Palle Kirt sælger to gårde i Skovstrup, Fleskum herred, til biskop Niels 

Glob i Viborg. Skødet er dateret Krejbjerggård og medbesegles af bl.a. Iver Eriksen i 

Krejbjerggård og Oluf Pedersen Glob i Spøttrup. DiplViberg. s. 94. 

 

1492 (1) 

 Gyde Ibsdatter i Bigums skøde på to gårde i Sønder Lem, Lem sogn, den ene 

kaldet Abildgaard, til biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 345, Viborg Stifts Breve, 

Rødding herred, O. 11.  

 Jtem ett Gyde Ibsdatters 1) i Bigum skodbreff paa ij garde till biscop Glob y 

Sønderleem, thenn ienne som kallis Abildgard oc enn andenn ibidem. Datum mcdxc paa 

thet andit feria 3a proxima post dominicam quasi modo geniti.  
 1)  Ibsdatter eller Iensdatter. 

 

1492 (2) 

 Biskop Niels Glob i Viborgs brev på en gård i Snæbum, Onsild herred, som han 

indløste af Oluf Friis. ÆA II, s. 252, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 34.  

 Jtem biscop Globs eygendom paa en gard y Snebom som hand indlesthe aff Oluff 

Friitz. Datum mcdxcij octaue epifanie.  
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1492 (3) 

 Niels Krabbe til Østergaards skøde til biskop Niels Glob i Viborg på (det) gods i 

Øster Børsted og det øde byggested Rørgaard. Det er sikkert Øster Børsting, Smollerup 

sogn, Fjends herred. ÆA II, s. 246, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F.108. 

 Nils Krabbis skiøde giffuitt bisp Nils Glob paa  thett gotz j Østerre Børsted och jtt 

øde bygsted Rørgardt. Anno mcdxcij.  

 

1492 (4) 

 Jens Jensen i Skovgaard i Skodborg herreds skøde på to gårde i Store Brøndum, 

Hellum herred, til biskop Niels Glob i Viborg.  

 Jtem Jøss Iensszen i Skougard y Skotborgh herrit skødebreff 4) først paa en gard i 

Store Brønnum, en andenn ibidem. Datum mcdxcij feria sexta ante dominicam letare. 

ÆA II, s. 272, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 4. 
 4)  B: til bischop Niels Glob. 

 

1492 (5) 

 Poul Jensen og Jens Poulsen i Røjdrup, Jens Poulsen i Haals, skøde til biskop Niels 

Glob i Viborg på deres ret i det bol og den gård i Store Brøndum, som Jens Jensen i 

Skovgaard i Skodborg herred tilskødede biskoppen sin del af. Se foranstående 1492. ÆA 

II, s. 272, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 7. 

 Jtem Pouell Iensszen i Rogdrup, Jøss Pouelszen ibidem oc Iens Pouelsszen i Halss 

skødebreff paa eth boell eller gard ligindis i Store Brønnum met alle theris rettighet som 

thii haffde y thii ij gorde ibidem som Iens lensszen i Skougard solde forne biscop Niels 

Fris 6) Datummillesimoquadringentesimononagesimosecundo die beati Mathej euange-

liste.  
 6) B har rigtigere Glob. 

 

1492 (6) 

 Mads Jonsen Vifferts pantebrev på en gård i Nibe til biskop Niels Glob i Viborg. 

ÆA II, s. 300, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 73.  

 Jtem Matis Jørgennsszens pantbreff paa een gard y Nybe tiill biscop Glob. 

Mcdxcij die beate Dorothee.  

 

1492 (7) 

 Niels Nielsen Munk (Vinranke) af Kølbygårds skøde til biskop Niels Glob i 

Viborg på hovedgården Kølbygård med tre ålegårde i Limfjorden samt fire gårde i 

Kølby, Farstrup sogn, Slet herred. ÆA II, s. 329, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 17.  

 Item Niels Nielsszens 7) skødbreff 8) paa Kølbøigard 9) met iij algarde vdj 

fiurdenn, kend oc vkend, feliig oc enmerck 1), met mere gotz. Datum millesimo-

quadringentesimononagesimosecundo sabbato in profesto beati Martini confessoris 2).   
7)  B: j Kiølbygard. 

8)  B: (til) bisp Nils Glob. 
9) B: hans hoffuitgard Kølbygard. 

1)  B tilføjer: jtem en gard j Kølby, jtem en gard ibidem, jtem en gard ibidem, end en  
  gardz (eie) ibidem, med miere gots  

2)  B: thet breff war jlde edt aff mus. 

 

1492 (8) 

 Niels Nielsen Munks (Vinranke) af Kølbygårds skøde til biskop Niels Glob i 

Viborg på 2 gårde, den ene på Brårupholm, kaldes Øster Brårup, Oudrup sogn, Slet 

herred, den anden i Mejlstrup, måske i Vognsild sogn, Gislum herred. ÆA II, s. 333, 

Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 45.  

 Jtem Niels Nielsssens 2) skiødbreff tiill biscop Niels Glob 3) paa ij garde thenn 

enne paa Holm kaldis Øster Broderup oc thenn andhen ligindis y Meyldrop. Datum 

mcdxcij feria 3a post dominicam palmarum.  
 2)  B: j Kølbygard. 

 3)  B: paa  thuende gaarde paa Østerbrørup march och en gard j Nilstrup.  
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1492 (9) 

 Niels Nielsen Munks (Vinranke) af Kølbygårds skøde til biskop Niels Glob i 

Viborg på fuld del i hovedgården Krastrups fang med ildebrændsel og fægang til godset 

i Kølby (som han også havde solgt til bispen). ÆA II, s. 335, Viborg Stifts Breve, Slet 

herred, M. 61.  

 Nils Nilszens j Kølbygard skiøde till bisp Nils  Glob, att hand schall haffue fuld 

lod, deel och fellig j all Kragstrup fang med jldebrand och feegang till thett gotz j Kolby. 

Datum mcdxcij.  

 

9. december 1492 

 Kong Hans pantsætter Mors Nørre og Mors Sønder herreder til biskop Niels Glob 

i Viborg for 3.100 mark dansk og 1.600 rhinske gylden, for hvilket beløb biskoppen 

havde indløst dem af fru Dorte, ridder Mogens Ebbesens enke. Rep. II,  7267.  

 

1493 (1) 

 Niels Maltesen i Gundersteds pantebrev på en gård i Horsens, Blenstrup sogn til 

biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 275, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 24.  

 Jtem eth pantbreff som Niels Maltisszen i Gundersted gard haffuer giord biscop 

Glob paa en gard som liger i Horsnis y Helumherrit. Datum mcdxciij 2) feria 3a post 

festum Martinj confessoris.  
 2)  B: 1494.  

 

1493 (2) 

 Tyge Jensen Seefeld til Dalsgaard bekender, at biskop Niels Glob i Viborg har 

betalt ham for gården i Farstrup, som han fik af Niels Nielsen Munk (Vinranke), 

Kølbygård. ÆA II, s. 292, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 154. 

 Tygge Jonszens aff Dalgaardlz breff huor vdj hand bekender sig att haffue 

oppeboritt fyllist och fuld werd aff bisp Niels Glob j Wiborg for thend gaard vdj 

Farstrup, som hand fick aff Niels Nielszen. Anno 1493.  

 

1493 (3) 

 Dom af Viborg landsting lydende på Aastrup mark m.v., sikkert i Veggerby sogn, 

Hornum herred og ikke Aars herred, som hr. Gregers Jensen, (official) på Halkær 

indvordede med lovhævd. ÆA II, s. 262, Aars herred, H. *14. 

 Jtem lantztingdom ludindis paa alth teth gotz, som her Gregers Iensszen aff 

Halkier induarde met laghefft, ludindis paa Aastrup marck met mere etc. Datum mcdxc 

paa thet thredie loffuerdag post ascensionis domini. 

 

15. december 1493 

 Skøde fra Claus Jensen (Skeel) i Vong, Henrik Stampe i Nørholm og væbner 

Mogens Stampe i Kællingbjerg til biskop Niels Glob i Viborg på  en gård i Ove, som 

deres mor, fru Ingerd i Kællingbjerg havde pantsat Jon Viffertsen til Torstedlund. 

Udstedt på Pandum i Vokslev sogn, Hornum herred, som bispedømmet ejede. 

DiplViberg. s. 101. 

 

1494 (1) 

 Sofie Mortensdatter i Refsnæs i Hellum herred har skødet biskop Niels Glob i 

Viborg en gård i Ovenskov, Lovns sogn, Gislum herred. ÆA II, s. 250, Viborg Stifts 

Breve, Gislum herred. G.18. 

 Item Sophia Morthensdotter y Reffsness y Hellumherrit haffuer skot biscop Glob 

en gard legindis i Awenskou y Lwens sogenn y Gislumherrit. Datum mcdlxxxxiiij die 

Laurencij martiris.  

 

1494 (2) 

 Thames Roeds skøde til biskop Niels Glob i Viborg på et bol i Store Brøndum. 

ÆA II, s. 273, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 12.  

 Jtem Thamis Rods skotbreff paa eth boell i Store Bronnwm till biscop Glob met 

alle hindis tillegelsze. Datum mcdxciiij 5) sabbato trinitatis.  
 5) B: 1595 (sic).  
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1494 (3) 

 Peder Pedersen, som kaldes Jude, hans skøde til biskop Niels Glob i Viborg på en 

gård i Troelstrup i Skals sogn, som Jens Svendsen påbor, årlig skyld 4 ørte korn, samt 

et bol, årlig skyld 1 skilling grot. ÆA II, s. 234, Viborg Stifts Breve, Rinds herred. F.1. 

 Item Per Persszenn som kallis Per Jude 2) skiøde breff till biscop Glob paa enn 

gaard i Skals, som Jes Suentszen wdj boer och skyller iiij ørte kornn, och ith boell som 

skyller j skilling grot. Mcdxciiij.  
 2)  B: i Trolstrup.  

 

1494 (4) 

 Anne Gundesdatter i Tulstrup i Hvam sogn, Rinds herred, skøde til hendes 

”svoger”, Peder Jude, formodentlig hendes svigersøn på en gård og et bol i Skals, og 

hendes samtykke på det skøde, som Peder Jude har givet biskop Niels Glob i Viborg 

herpå. ÆA II, s. 235, Viborg Stifts Breve, Rinds herred. F.9. 

 Item høstrw Anne Gundiszdatters i Tulstrup skiøde breff till hennes suager Per 

Iude paa enn gaard och ith boell y Skals, och samtycker thet skiøde, som hannd haffuer 

giord biscop Glob ther paa. Datum mcdxciiij.  

 

1494 (5) 

 Niels Maltesen i Gunderstedgårds pantebrev til biskop Niels Glob i Viborg på en 

gård i Hellum med Søndergårds gårdsted.  ÆA II, s. 279, Viborg Stifts Breve, Hellum 

herred, J. 53. 

 Jtem Niels Maltisszens i Gunderstegard pantbreff  ludindis paa en gard i Helum 

met Søndergorts gordsted tiill biscop Niels Glob. Datum millesimoquadringentesimo-

nonagesimoquarto feria quarta post dominicam quasi modo geniti.  

 

1494 (6) 

 Mageskifte mellem Christen Nielsen i Dall, Fleskum herred, og biskop Niels Glob 

i Viborg om en gård i Ferslev. ÆA II, s. 308, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 25. 

 Item eth mageskift breff mellum Cristenn Nielsszen  i Dall oc biscop Glob paa enn 

gard i Fersløf. Datum mcdxciiij feria 3a post dominicam quasi modo geniti.  

 

1495 (1) 

 Jep Munk af Skibstedgårds pantebrev til biskop Niels Glob i Viborg på to gårde 

liggende på Gudumholm i Gudum by, Fleskum herred. ÆA II, s. 313, Viborg Stifts 

Breve, Fleskum  herred, L.*78. 

 Jtem eth Iep Munch pante breff aff Skibstedgardt til biscop Niels Glob paa ij gorde 

lyggendis po Gudyngholm i Gudyngby. Datum mcdlxxxxv jn crastino beate Marie 

Magdalene.  

 

1495 (2) 

 Malte (Gundesen) Munk (Vinranke-Munk) i Rodsteds følge- og pantebrev på den 

gård i Krogstrup, Hornum sogn, Aars herred, som han havde pantsat til og blev indløst 

af biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, s. 280, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 65.  

 Jtem Malti 6) Monekis i Radsted følge breff oc pantbreff paa then gard i 

Krøgxstrup 7) som han 8) antuorde biscop Glob. Mcdxcvo feria 2a ante festum 

conuersionis sti Pauli.   
 6)  B: Niels.  

 7)  B: Krogstrup. 

 8)  B: indløste aff bischop Niels Glob, som hand haffde j pantt aff hanum.  

 

1495 (3) 

 Lars Bratze i Maygårds (måske i Højslev sogn, Fjends herred) skøde til biskop 

Niels Glob i Viborg på en gård i Gøttrup i Farsø sogn, Gislum herred, som kongen havde 

indløst af (Jens) Knogmoss. ÆA II, s. 254, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. G.49. 

 Jtem Lass Brass i Maygard hanss skiøde paa  en gard y Gottrup tiill biscop Niels 

Glob, som hanss nade indleste aff Knogmoss. Datum millesimoquadringentesimonon-

agesimoquinto die epiphanie.  
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1495 (4) 

 Fru Kirstine Christensdatter Tårnskytte, Jon Viffertsen Vifferts enke, hendes 

skøde til biskop Niels Glob i Viborg på en gård i Skivum sogn. ÆA II, s. 263, Aars 

herred. H. 24. 

 [Jtem fru Kirst]ine Cristensdotter Jowenn Vifferdsszens [efftherlenersche haffuer] 

skøt biscop Niels Glob en hindis gard ligindis i Skyum y Arsherrit. Datum mcdxcv 

proximo post festum Nerej et Achillej.  

 

1495 (5) 

 Forlig mellem Peder Brockenhuus og Peder Poulsen, Viborgbispen Niels Globs 

official i Hornum herred, om Aastrup mark, som skulle udlægges til forte og fælled. ÆA 

II, s. 305, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 115.  

 Ett forliigelsze emellom Per Brockenhusz och her Peder Pouelszen biscopens 

official om en eyendom i Ostrup marck som schulle wdleggis till forthe och fellitt. 

Mcdlxxxxv. 

 

12. maj 1495 

 Samfrændeskifte afholdt på Spøttrup efter Jon Viffertsen Viffert til Torstedlund 

mellem enken Kirsten Christensdatter Tårnskytte, Niels Eskildsen Høeg i Filshave, 

Markvard Juul i Bækmark på deres hustruers vegne, Mogens Jonsen Viffert) på egne 

vegne og Mads Joensen Viffert om alt arve-, købe-, pante- og møllegods, hus og jord og 

bopenninge, som Jon Viffertsen havde efterladt. Medbeseglet af flere gode mænd, 

biskop Niels Glob i Viborg, Las Viffertsen [i] Rebstrup, Oluf Persen (Glob) i Spøttrup, 

(foged på Spøttrup), Niels Krabbe i Tanderup og Nis Saale i Intrup Lyby sogn. Datum 

in Spittrop die Nerei et Achillei. Rep. II  7897. 

 

26. maj eller 28. august 1495 

 Hr. Jørgen Eriksen Rosenkrantz, kongens hofsinde, fik pantebrev på kronens 

herred Middelsom og 2 gårde i Vrå i Nørlyng herred for 216 rhinske gylden og 300 mark 

dansk, at beholde på livstid uingenløst på samme måde, som hans afgangne fader havde 

det i pant. Ipso die Augustini 1495. RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 

1, s. 68r.  

 

1496 (1) 

 Revsersal om sandemændsbrev mellem Hvam og Restrup mark, Rinds herred, 

som Mogens Pedersen i Lynderup tog, og Niels Jensen udtog af Viborg Stifts brevkiste 

i 1574. ÆA, s. 247, Viborg Stifts Breve, Rinds herred. F. 117. 

 Niels Jenszens reuersall mett egen hand vnderschreffuitt paa ett sandmendtz breff 

emellum Huam og Restrup marck vdj Rindtzherritt, som Mogens Perszen j Lynderup 

forhuerffuitt anno mcdscsexto, som hand vdtog anno 1574. 

 

1496 (2) 

 Bertel, Jens, Christen og Niels Kaas’ mageskiftebrev til biskop Niels Glob i 

Viborg på Sønder Fallit. ÆA II, Asmild Klosters breve, s. 207, A. *45. 

 Jtem Bertill Koissis, Jens Koissis, Cristen Koiss, oc Niels Koissis vpladis oc 

magtige breff tiill biscop Niels Glob at mo egenn lesse aff thii Viburgh mendt Sønder 

Fallit. Datum mcd.xlvj 1) die asumptionis beate Marie. 
 1)  B har rigtigere 1496. 

 

1496 (3) 

 Niels Kaas’ og Bertel Kaas’ skøde på Sønder Fallit ”med pantebrev af borgmester 

og råd i Viborg og læsning derpå” af biskop Niels Glob i Viborg. ÆA II, Asmild Klosters 

breve, s. 207, A. 40. 

 Jtem Niels Kossis oc Bertil Kossis skøde breff paa tiill  Sønder Fallit, anno domini  

mcdnonagesimosexto etc., meth pantbreff aff borgmester oc raad i Viberg oc lesning 

ther oppo aff biskop Glob.  
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1496 (4) 

 Priorinde Ingeborg Mogensdatter i Ørslev Klosters mageskifte med biskop Niels 

Glob om kirkens gård i Højslev mod en gård i Lånum og et bol i Smollerup. ÆA II, s. 

246, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 103.  

 En magskiffthe, Jngeborg Mounsdotther priorisz j Østerleff closter giorde med 

bisp Nils Glob om kircke garde j Høgsleff for en gard j Lanum och jtt boell Smolrup. 

Mcdlxxxxvj.  

 

1496 (5) 

 Væbner Lars Bratze i Maygårds skøde til biskop Niels Glob i Viborg på alt hans 

gods i Gøttrup i Farsø sogn, Gislum herred. ÆA II, s. 254, Viborg Stifts Breve, Gislum 

herred. G.50. 

 Jtem Las Brassis 1) y Maygardt 2) skøde breff 3) paa alt hanss gotz i Gøttrup y 

Farsø sogenn 4) met en andhen gard. Datum millesimo quadringen-tesimo nonagesimo 

sexto die beati Jacobi apostoli.  
 1)  B: Bratze. 
 2)  B: webner. 

 3)  giffuitt bisp Nils Glob. 

 

1496 (6) 

 Roskildekannik Peder Dideriksens opladelsesbrev til biskop Niels Glob i Viborg 

… og 100 mark for en gård i Grydsted og to bol i Vokslev. ÆA II, s. 298, Viborg Stifts 

Breve, Hornum herred, K. 54.  

 Item her Per Dyricsszens 5) vederkende[lsbreff paa] ….. oc c marck for enn gard 

i Grysted  6) [oc ii boll y]  Voxløff. Datum mcdnonagesimo sexto prox……  
 5)  B: Peder Dirichszen canick j Roskilde opladelsze breff till bisp Nils Glob j Wiiborg. 

 6) B: Giested. - Grysted er vist det rigtige.  
 

13. marts 1496 

 Erik Ottesen Rosenkrantz, ridder, fik brev, at dersom han overlever forne (se 26. 

maj eller 28. august 1495) Jørgen Eriksen, da må beholde ad vitam Middelsom herred 

for samme sum, som det pantebrev Jørgen Eriksen har derpå. Horsens, søndag letare 

1496. Herredet beholdt Erik Rosenkrantz’ søn Christoffer Rosenkrantz, selv om kronen 

ved inddragelse af bispegodset 1536 også fik gods i herredet. RA, Danske Kancelli, 

Registre over alle lande, nr. 1, s. 68r.  

 

1497 (1) 

 Predbjørn Podebusk til Vosborg har Rinds Herred i forlening af kronen (måske 

kun en del). Han var anden gang gift med Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz, datter af Erik 

Ottesen Rosenkrantz til Skjern. (Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, s. 46).  

 

1497 (2) 

 Et brev udstedt af Laurids Andersen til biskop Niels Glob i Viborg, da han fik 

priordømmet i Sebber Kloster. Efter DiplViberg. s. 356 fik Lauritz Andersen prior-

dømmet efter Palli Pallisen. ÆA II, s. 334, Aars herred, M. 58.  

 Lauritz Anderszens breff giffuitt bisp Nils Glob aff Wiiborg thend tiid hand 

anamitt prior domitt j Seber closter. Mcdxcvij.  

 

1497 (3) 

 Niels Maltesen i Gunderstedsgårds skøde til biskop Niels Glob i Viborg på en gård 

i Horsens, Blenstrup sogn, en gård i Hellum Sønderskov med et øde bygge, Hellum 

herred, samt to del i en gård i Djørup, Bislev sogn, Hornum herred. ÆA II, s. 285, Viborg 

Stifts Breve, Hellum herred, J. 101. 

 Jtem Niels Maltiisszens skødebreff  2)  ludindis paa en gard i Horsnes, en gard y 

Hellum Sønderskou met eth øde bøge, en gard y Blere oc ij dell y enn gard Dyrup i 

Hornumherrit. Datum mcdxcvij sexta feria post beati Pauli conuersionis.  
 2)  B: til bisp Niels Glob.  
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1497 (4) 

 Torlof Knudsens skøde til biskop Niels Glob på en gård og et bol i Gudum by, 

Fleskum herred. ÆA II, s. 314, Viborg Stifts Breve, Fleskum  herred, L.79. 

 Item eth Torloff Knudsens skiøde breff paa enn gord i Gudyng som hand skiøtte 

bisp Glob, oc eth boell till met i same by. Datum mcdixxxxvij° feria 6a ante dominicam 

palmarum.  

 

1497 (5) 

 Sofie Mortensdatter i Refsnæs’ skøde til biskop Niels Glob i Viborg på Ovenskov, 

Lovns sogn. ÆA II, s. 251, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. G.22. 

 Jtem eth skødebreff, som Sophia Morthensdotter biscop Niels Glob skøt haffuer 

ludindis paa Løngdals skou l). Datum mcdnonagesimoseptimo die Fabianj et Sebastianj.  
 1) B: Ouenschoff.  

 

1497 (6) 

 Niels Maltesen til Gunderstedgårds regnskab med biskop Niels Glob i Viborg og 

da blev han ”hans nåde” - bispen - skyldig 700 mark. ÆA II, s. 281, Viborg Stifts Breve, 

Hellum herred, J. 72. 

 Item Niels Ma(l)tisszens regenskab som hand giord met biscop Glob oc bleff hand 

hanss nade skildug vijC marck. Datum millesimoquadringentesimononagesimoseptimo 

sexta feria post Pauli conuersionis.  

 

1497 (7) 

 Niels Maltesen til Gunderstedgårds brev hvori han vedstår at være biskop Niels 

Glob i Viborg  skyldig 750 mark, siden han solgte bispen det gods i Hornum og Hellum 

herreder. ÆA II, s. 306, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 122.  

 Niels Maltheszens j Gundersted breff, huor vdj hand bekiender sig att were bisp 

Nils Glob viijC marck schyldig siiden hand solde bisp Niels Glob thett gotz j 

Huornumherritt och  Hellom herritt. Mcdxcvij.  

 

1498 (8) 

 Peder Brockenhuus til Lerbæks skøde til biskop Niels Glob i Viborg på to gårde 

og bol i Store Brøndum sogn. ÆA II, s. 275, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 28. 

 Jtem Per Brockenhussis aff Lerb[eck skø]debreff tiill biscop Niels G[lob paa ij] 

garde oc boell 4) i  Storbrønnum. Datum mcdlxxxxoctauo feria qui ….. 
 4)  B: och j boell, øde och bygde.  

 

1498 (9) 

 Peder Brockenhuus til Lerbæk overdrager biskop Niels Glob i Viborg et pantebrev 

på 2 gårde i Bjørnstrup, Gundersted sogn, Slet herred, 1 gård i Blære, Aars herred, og 1 

gård i Hørby, Hindsted herred. ÆA II, s. 256, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. G. 67. 

 Jtem Peder Brockenhussis skøde breff 5) paa ij  garde oc ij boolle y Grønderup, 

jtem ij garde y Biornstrup y Arsherrit, en gard y Blere i samme herrit, enn gard y Hørbiy 

i Hinstedt herrit. Datum mcdnonagesimo octaua.   
 5)  B: att Peder Brockenhuss vplader bisp Nils Glob j Wiborg ett pants hand haffde paa..  

 

1498 (10) 

 En landstings dom om det markskel mellem Fræer og Gerding i Hellum herred, 

som Lars Jonsen Viffert til Torstedlund gjorde i biskop Niels Globs tid. ÆA II, s. 288, 

Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 125. 

 Item enn lantztings dom wm thet marck[eskell] emellum Gierding oc Freer oc wm 

th[en laghefft] som Lass Vifertsszen giorde. Dat…….4) sti Mathej  affthenn 5).  
 4)  I Biskop Niels Globs Tid faldt S. Matthtæi Aften (20 September) paa en Løverdag  

 1477,  1483, 1488 og 1494; Landstinget holdtes om Løverdagen. 
 5)  B: En bisp Niels Globs mett flere guodemendtz dom paa en laugheffd, som Niels 

 Tordszen haffde giordt emod thend Laursz Wifferttszen tilforn haffuer giordt, huor 

 vdinden forne Niels Tordszens laugheffd er dømptt magteløsz, och Nørre enge och 
 Gameltoft er dømpt til Freer bye. Anno 1492. 
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1498 (11) 

 Kong Hans’ brev, at han har overdraget mester Niels Friis alle 40 marks sager over 

hans egne og Viborg kirkes og stifts vornede og fæstere. Niels Friis efterfulgte biskop 

Niels Glob. ÆA II, s. 218, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, Halds gods, C. 56.  

 Kong Hanssis breff giffuitt mester Niels Friisz paa alle xl march sager offuer all 

hans egne och Wiiburig kirkes och stigts wornede och thienner. Mcdlxxxxviij. 

 

1498 (12) 

 Tingsvidne, at hr. Jens Rask på vegne af biskop Niels Glob i Viborg havde tredje 

lovdag til Niels Maltesen til Gunderstedgård for noget gods i Borup, Gundersted sogn, 

og Frejstrup, Lundby sogn, Slet herred, i stedet for Niels Maltesen gæld til bispen. ÆA 

II, s. 328, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 5. 

 Jtem her Iens Raskis laudagx breff till [Niels Mal]tisszen i Gundersted (om) Borup 

oc Frettrup 3). D[atum mcd]xcviij thenn torsdag nest epther posche.  
 3)  B: ett tings wintne att her Jens Rask haffuer haffdt thrende lagdag till Nils Malthiszen for 

 nogett gotz j steditt for en suma pendinge, forne Nils Malthiszen war bischob Nils Glob 

 plichtig. 

 

24. april 1498 

 Simon Lauridsens pantebrev til biskop Niels Glob i Viborg på en gård i Aarestrup. 

Biskoppen levede da endnu, men døde sidst på året, hvor efterfølgeren Niels Friis 

optræder. ÆA II, s. 294, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. *13.  

 Jtem eet pantbreff som Symenn Laurisszen giorde biscop Glob paa en gard y 

Oristrup i Hornumherrit. Datum mcdxcviij in crastino beati Georgij martins.  

 

11. juni 1498 

 Tingsvidne af Viborg byting, at Viborgbispens foged mødte op på Asmild Kloster 

birketing og lyste vold over Viborgs borgere, fordi de havde gravet tørv syd og øst for 

Teglgård  i Viborgs rette mark. DiplViberg., s. 109. 

 

1499 (1) 

 Palle Thomsen, præst i Gunderup, overdrager Vesteni Lauridsens pantebrev på en 

gård i Veggerby til biskop Niels Friis i Viborg. ÆA II, s. 297, Viborg Stifts Breve, 

Hornum herred, K. 43.  

 Item Pally Tamisszens  2) opladels breff  3) paa eth pant aff Vestenj Laurisszen 

paa enn gard y Vegerbøj. Datum mcdxcix crastino Lucie virginis.  
 2)  B: sogneprest till Gunderup.   

 3)  B: till biscop Nils Friss j Wiiborig.  

 

1499 (2) 

 Niels Maltesen til Gunderstedgårds skøde til biskop Niels Friis i Viborg på 

Gunderstedgård, Borup by m.m. i Gundersted sogn, Slet herred, som det første skøde 

udviser. ÆA II, s. 329, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 14. 

 [Item Niel]s Maltisszens skødbreff 5) paa Gunderstedgard, [Borup b]øi, mett 

mere gotz som thenn første skøde ……. vduisser. Datum mcdxcix feria …….. nicam 

reminiscere.  
 5)  B: till bisp Nils Friisz. 

 

1499 (3) 

 Niels Maltesen til Gunderstedgårds skøde til biskop Niels Friis i Viborg på 

Gunderstedgård og mølle i Gundersted sogn, Slet herred, med alt mere gods for 5.500 

mark penge. ÆA II, s. 332, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 43.  

 [Item Niels] Maltisszens skødebreff ludindis paa  [Gunderste]d gard oc mølle mett 

alt mere gotz som [hand haffuer] skøt oc sold biscop Niels Friiss [oc Viburg] biscopdom 

for vjm marc pening. Datum [feri]a quinta proxima post dominicam remi[niscere].  
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1500 (1) 

 Her Søren Torbensen, biskop Niels Friis’ officials lovhævd på kirkens gods i 

Hindborg herred. ÆA II, s. 353, Viborg Stifts Breve, Hindborg herred, P. 25. 

 Item enn laghefft paa alle kirckens gotz som her Seuerin Torbernszen giorde. 

Datum md mandag for sancti Ambrosij.  

  

1500 (2) 

 En lovhævd, som hr. Søren Torbensen, biskop Niels Friis i Viborgs official, tog 

på kirkens gods i Salling Nørre herred. ÆA II, s. 353, Viborg Stifts Breve, Salling Nørre 

herred. R. 3. 

 Jtem en lagheffd paa al stiigtens gotz i Norreheridt som her Seuerin Torbernsøn 

giordhe i same herridh….  sexta post festum apostolorum Philipi et Jacobj.  

 

1500 (3) 

 Mester Erik Kaas’ skøde til biskop Niels Friis i Viborg på en gård i Næsborg.  

 Item mester Erick Koissis skødbreff 1) paa enn gard y Nesborg. Datum md paa 

sancti Francisci dag. ÆA II, s. 329, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 10.  
 1)  B: till bisp Nils Friisz j Wiiborg. 

 

1500 (4) 

 Biskop Niels Friis i Viborgs kærebrev, at han var retsløs, da sandemænd ikke måtte 

gøres deres tov, som de var tilsagt til på Marieslet mark (mellem Marieslet i Vive sogn 

og Barsbøl i Ove sogn), Hindsted herred. ÆA II, s. 342, Viborg Stifts Breve, Hindsted 

herred, N. 75.  

 Item biscop Niels Friissis kierbreff at hand kierer seg retteløss for sandmenn motte 

icke giøre theris tog som thii var tilkraffuit paa Marislet marc. Datum md torsdag infra 

octauas natiuitatis Marie.  

 

1500 (5) 

 Biskop Niels Friis i Viborg får pant i en gård i Gedsted, skyld 2 pund korn, af Jens 

Nielsen til Lille Restrup, der havde gården i pant af abbeden i Vitskøl Kloster for 100 

mark lübske danske penge. ÆA II, s. 238, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 34. Pantet 

fremgår af det foranstående brev F. 33. 

 Item haffuer Jens Nielssenn siidhenn pannthe sath samme gaard biscop Niels Friis 

for forskreffne penninge. Datum md.  

 

1500 (6) 

 Dom af Viborg landsting, at hr. Gregers (Jensen) Pust med lovhævd indvordede et 

stykke eng til Ulstrup kirke. ÆA II, s. 267, Aars herred, H. 53. 

 Jtem lantztingdom ludindis at her Gregers haffde loglig 3) eth boell 4) met iiij oc 

eth stycke eng till Vlstrup kyrcke. Datum mcdxcxo loffuerdag nest for ascensionis 

domini 
 3)  B: her Gregers Pust j Aarsherrit induorde mett laughefd.  

 4)  B: j Vlstrup. 

 

25. marts 1500 

 Kong Hans giver Niels Eriksen Rosenkrantz til Skjern Sønderlyng og Middelsom 

Herreder i pant for et lån på 432 rhinske gylden og 592 mark dansk. Olaf Nielsen, De 

danske len 1544-47. Herredet forblev hos Rosenkrantz-slægten, selv om det konfis-

kerede bispegods i herredet blev lagt under Hald i 1536.  Danske Magazin 4,4, s. 204. 

Se 2. juli 1500. 

   

2. maj 1500 

 Niels Maltesen af Spøttrups pantebrev på Pandumgård og Pandum by til Mads 

Joensen Viffert. Niels Maltesen var formodentlig da official for Viborg bispedømme på 

borgen Spøttrup. Niels Maltesen havde længe været under en økonomisk deroute og 

måtte sælge ud af godset bl.a. Gunderstedgård. Han gik i tjeneste hos Viborgbispen som 

dennes foged på Spøttrup. Biskop Niels Glob, død 1498, indsatte sin slægtning Palle 

Glob som foged på Pandum. I 1501 overlod Mads Joensen (Viffert) pantet i Pandum til 
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Viborgbispen. Ole Færch, Vokslev Sogns Historie, s. 247. ÆA II, s. 296, Viborg Stifts 

Breve, Hornum herred. 

 Jtem Niels Maltisszens aff Spitrup pantbreff paa Paanwm gard oc Paanwm bøi tiill 

Matis Iogensszen. Datum md sabbato ante dominicam quasi modo geniti. 

 

2. juli 1500 

 Niels Eriksen (Rosenkrantz), lensmand på Koldinghus fik pantebrev på 

Middelsom og Sønderlyng herreder, dersom han overlever hans far Erik Ottesen, 

undtagen Øster Velling Birk og Majgård, 1 gård i Torup, som Michel Sild påbor, giver 

1 ørte korn og 1 fj. smør, 1 gård i Vinkel, som Søren Pedersen påbor, giver 2 ørte korn, 

1 skp. smør og 1 skp. honning, gås og lam, og som Predbjørn Podebusk skal have efter 

Erik Ottesens død, til vederlag i pant for det gods, som han havde i Rinds Herred, og 

skal Niels Eriksen beholde forne gods for 432 rhinske gylden og 592 mark (600 mark 

danske penge, på nær 8 mark), og hans arvinger indtil det bliver indløst fra dem for forne 

summer. Cum clausulis consuetis et inhibitione. Actum Skanderborg Vor Frue Aften 

Visitationis Anno 1500. Se også 25. marts 1500.  RA, Danske Kancelli, Registre over 

alle lande, nr. 1, s. 68v. 

 

1. august 1500 

 I et tingsvidne af Viborg landsting nævnes Per Michelsen i Hald. Efter 

personkredsen er det tydeligvis Hald i Dollerup sogn, og Per Michelsen var formodentlig 

foged eller skriver på Hald. Papir med 3[!] Segl paatrykte forneden: 1. Bomærke; 2. I 

Sigilfeltet en fembladet Rose; 3. Dxxvii 4. (RA. Kronolog. Saml. Papir.) Rep. II,  9138.  

 Niels Scriffuer Landstingshører i Nørjutlandh, Jens Jenssen Præst og Bispens 

Officialis i Viberg, Niels Høg R., Lass Mogenssen, Jens Kooss, Niels Kooss, Niels 

Nielssen, Jens Nielssen og Niels Clementssen 3) »vepner«. Lørd. paa Peders Dag ad 

vincula paa Viborg Landsting fik Jens Spend et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Per 

Miccelssen i Haild, Nis Fracker i Leffring, Jesper Brod, Per Nielssen i Rindh, Jens 

Fracker i Skalss, Seueren Terssen, Jon Grauerssen i Serup og Per Laurenssen i Ogelriis; 

disse vidnede, at de samme Dag paa forskrevne Ting hørte og saa, at Per Pouelssen i 

Hierck tilstod, at den Tid Tyven ”slap, tha giømde” han sit Gods. Med vore Indsegl. 

 

1501 (1) 

 Tingsvidne at hr. Søren Torbensen, Viborg stifts generalofficial, gjorde lovhævd 

på Viborgbispedømmes og kirkens ejendom i Sønderlyng herred. ÆA II, s. 209, Viborg 

Stifts Breve, Sønderlyng herred, B * 6. 

 Item ith tingswinnte ludindis [at her Seuerin Terbernsszen officialis generalis i 

Vibu[rg haffuer?] giord lagheffdt oc in[duorde bisp?]doms gotz oc kyr[ckens gotz i 

forne herrit?]. Sub anno mdj paa sancti …..  

 

1501 (2) 

 En lovhævd som hr. Søren Torbensen (Viborg stifts generalofficial), gjorde på 

Viborg stifts gods i Salling Nørre herred. ÆA II, s. 357, Viborg Stifts Breve, Salling 

Nørre Herred, R 3.  

 Item en laghøffd på al stiigtens gotz i Norreheridt som her Seuerin Terbernsszen 

giorde i same herridh ….. sexta post festum apostolorum Philipi et Jacobj.  

 

1501 (3) 

 Mads Jonsen Viffert til Torstedlunds skøde til biskop Niels Friis i Viborg på to 

gårde i Lyngsø i Veggerby sogn og to gårde i Nibe, Hornum herred. ÆA II, s. 294, 

Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 17.  

 Item Matis Iogensszens aff Torstelundtz skødebreff 1) paa ij garde i Liøngsø i 

Vegerbøi sogenn oc paa ij garde y Nybe. Datum millesimoquingentesimoprimo die 

sanctorum Fabianj et Sebastianj.  
 1) B: till bisp Nils Friisz i Wiiborg. 
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1501 (4) 

 Fru Karen i Troelstrup, Vester Tostrup, Rinds herred, Anders Breens enke, hendes 

skøde til biskop Niels Friis i Viborg på en mølle i Store Brøndum, Hellum herred. ÆA 

II, s. 271, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 1. 

 Jtem frw Karenn y Trogelstrup Anders Breenss effther leuerske haffuer skøt 

biscop Niels Friis y Viburg en (mølle) ligindis i Storebrøndom. Datum millesimo-

quingentesimoprimo die Apolonie martiris.  

 

1501 (5) 

 Gyde Lauridsdatters (Krags) skøde til biskop Niels Friis i Viborg på hendes 

rettighed i en gård i Djørup, Bislev sogn, Hornum herred.  

 Item Gøye Laurisdatters 5) skødbreff  6) paa hindis rettighet y en gard i Dy]rup i 

Bisløff sogenn 7). Datum mdj domin ..…. ÆA II, s. 294, Viborg Stifts Breve, Hornum 

herred, K. 22.  
 5) B tilføjer Lasz Wifertz). 
 6) B: till bisp Nils Friis i Wiiborg. 

 7) B: med jtt holl paa. 

 

1501 (6) 

 Jens Vognsen i Klejtrups brev på tre fjerding jord i samt et øde byggested i 

Klejtrup i fæste af Viborg bispedømme, som ejer godset men har pantsat det til ham.  

ÆA II, s. 237, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 23.  

 Item Jes Vogenszenn i Kleutrup bekienndelsse ath haffue i feste aff biscopenn y 

Wiboriig iij fierdig jord och enn øde byggested wdj Kloutrup. Mdjo 4). 
4)  B: Pantebreff paa thre fering jorde och jtt øde bygested j Kloutrop panttsatt JesWogenszen, 

dog att komme egien till bisp domitt. Anno mdj. 

 

1501 (7) 

 Mads Jonsen Viffert til Torstedlund brev til biskop Niels Friis i Viborg på Niels 

Maltesen til Gunderstedgårds pantebrev på Pandumgård og Pandum by. ÆA II, s. 298, 

Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 60.  

 Item M[atisj Iogensszens aff Torstelundt opladadels breff  10) paa thet pant aff 

Niels Maltisszen paa Paanum oc Panwm bøi. Datum mdprimo inprofesto sanctorum 

[Fabi]anj et Sebastianj. 
 10)  B: till bisp Nils Friis j Wiiborg.  
 

16. marts 1501 

 Tingsvidne af Aars herredsting, at  Hr. Gregers i Halkær, bispens official i Aars 

herred, fik vidne om lovhævd på Ravnkilde kirkegård. DiplViberg., s. 117. 

 

3. april 1501 

 Tingsvidne af Rødding herredsting givet biskop Niels Friis i Viborg om hvor 

længe Spøttrup uantastet har tilhørt bispedømmet. ÆA II, s. 345, Viborg Stifts Breve, 

Rødding herred, O. 12. 

 Jtem biscop Niels Friissis vinde aff Rodingherritz [ting paa] Spittrup gard oc thet 

gotz ther tiilliger ... hurre lenge thet haffuer verit y rolig [heffd til]l bispdompt. Datum 

mdprimo thenn loffuer[dag] nest for palme søndag.  

 

29. august 1501 

 Her Søren Torbensen, Viborg stifts generalofficials lovhævd på stiftets og kirkens 

ejendom i Nørlyng herred. ÆA II, s. 204. Asmild klosters breve, J. 27.  

 Item en laghøffd som her Seuerin Terbernsszen giorde tiill Niørløngsherritz tingh 

paa alle sticthens oc kirckens gotz i forne herrit. Datum mdprimo løffuerdag nesth 

effther Bartolomej. (I udgave B: Ett perg. laugheffdt paa  itt boell ibidem, en gard j 

Wamen, item en gard ibidem, jtem prestgard ibidem, jtem en gard j Røring (sic.), jtem 

en gard j Perstrup med mere gotz j Nørlingherrit. Mdj).  
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19. april eller 16. august 1502 

 Jens Jensen i Smollerupgård, præst og Viborg stifts official i Fjends herred, er 

medudsteder af et vidne om Ørslev Klosters gods i herredet. Rep. II, 9591.  

 

1502 (1) 

 Søren Munk af Komdrups skøde til biskop Niels Friis i Viborg på en gård i 

Hellum, Hellum herred, med en enemærkes skov ved Madum sø, som hedder Fregelund 

med tilhørende gårdsted. ÆA II, s. 274, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 23. 

 [Jtem Seur]enn Monckis aff Kumdrup skø[debreff 4) paa] en gard ? Helum met 

en ennemerckis skou wiit Mayum søø som heder Fregelund met Fregelundts gardsted 

till biscop Niels Friis. Datum mdij then otennsdag nest effther sancti Seuerinj dag.  

 

1502 (2) 

 Mourids Nielsen Gyldenstjerne til Aagaards mageskiftebrev med biskop Niels 

Friis i Viborg på en gård i Gøttrup, Farsø sogn. ÆA II, s. 254, Viborg Stifts Breve, Gislum 

herred, G. 51. 

 Item [eth] Maurissz Nielsszens skifftebreff met biscop [Niels] Friis ludindis paa 

en gard y Giøttrup [i Farszø] soghen. Datum millesimo quadringentesimo secundo in 

pro- ………. martiris. 

  

1502 (3) 

 Gyde Lauridsdatters (Krag), Lars Viffert til Torstedlunds enke, hendes skøde til 

biskop Niels Friis i Viborg på to gårde i Grynderup, Gislum herred. ÆA II, s. 256, Viborg 

Stifts Breve, Gislum herred, G. 64. 

 Jtem Gye Laurisdotters 3) skødbreff paa ij gard [Grø]nderup. Datum Viburg mdij 

sabbato [proximo p]ost fesstum Calixti pape.  
3)  B: Lass Fiffertz efftherleffuersche skiøde paa en gard och en boell j Grynderup j Gislom-

  herritt till bisp Nils Friisz. 
 

1502 (4) 

 Peder Krabbe af Skovgaards skøde til biskop Niels Friis i Viborg på gården 

Mølholm i Store Brøndum sogn, Hellum herred samt et bol, som Søren Munk havde 

pant i. ÆA II, s. 272, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 5. 

 Jtem Per Krabbe aff Skougard haffuer skød oc sold verduge fadher biscop Niels 

Ffriis en gard, som heder Mølholm, ligindis i Brønum soghen, oc eth boell Seuren 

Monck i pant [haffd]e. Datum mdij feria 3a palmarum.  

 

1502 (5) 

 Niels Eskildsen af Filshaves skøde til biskop Niels Friis i Viborg på en gård i 

Tolstrup, Næsborg sogn. ÆA II, s. 328, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 9.  

 Item Niels Eskilsszenn aff Fylshalfue 5) skødbreff paa enn gard y Tolstrup. Datum 

y Spitrup mdij feria 3a post festum Mathei.  
 5)  B: skiøder bisp Nils Friisz en gard j Tulstrup j Slettherritt j Nezborigsogen. 

 

24. juni 1502 

 Brev læst på Viborg landsting, jf. skøde- og panteprotokollen 22. september 1722. 

Prokurator Anders Bruun fremlagde på vegne af velbyrdige justitsråd Jens Jørgensen 

Seerup til Hald et pergamentsbrev med rettertingsdom udstedt af Frederik 1. m.fl. i 

Helligåndshuset i Slagelse Sct. Severin apostels dag 1532, at biskop Jørgen Friis’ ved 

sin fuldmægtige Niels Lauridsen, blev tildømt alt Hald gods, og at søen var Halds rette 

enemærke. Dommen var bilagt fire breve, dels åbne og dels forseglede, hvoraf brev 3 er 

relevant her. Landsarkivet i Viborg, G215, Hald gods, Skøder og breve 1393-1892.  

 Predbjørn Podebusk, vor mand og råd, med et brev, som han og biskop Niels 

Stygge til Børglum samt hr. Niels Clausen til Aarhus, udgivet i Randers die beati 

Johannes Baptiste1502, lydende, at Predbjørn Podebusk havde opladt værdige herre hr. 

Niels Friis, biskop i Viborg, alle de breve og bevisninger, han havde på Hald og på det 

gods der tilligger, og kender forn. hr. Predbjørn sig og sine arvinger eller medarvinger 

ingen ydermere ret eller rettighed at have til forn. Hald eller det gods, som dertil ligger.  
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30. august 1502 

 Predbjørn Podebusk til Vosborg overdrager biskop Niels Friis i Viborg alle de 

breve, som han har på Hald.  Rep. II,  9138. 

 Jeg Predbiørn Podebusch R. oplader Biskop Nielss Friiss i Viborig alle de Breve, 

som jeg har paa Haldt og paa det Gods, som der tilligger. Og kendes jeg mig og mine 

Medarvinger ingen ydermere Rettighed at have til Hald eller det Gods, som der tilligger, 

og ej nogen Breve at have paa forskrevne Gods, som forskrevne værdige Fader og 

Viborg Domkirke og Stift kan komme til Skade. Findes nogen Breve paa forskrevne 

(Hald) efter denne Dag hos mig eller mine Medarvinger, døder jeg dem med dette Brev. 

Jeg hænger mit Indsegl for dette Brev med værdige Faders Indsegl Hr. Nielss Styge 

Biskop i Børlum og Hr. Nielss Chlausen Biskop i Aarss. Datum Randerss 2. Dag efter 

sankt Hansis Halshuggelses Dag. 

 

1503 (1) 

 Her Niels i Spøttrup, official på Spøttrup, gjorde lovhævd på Håsum kirke til 

Viborg Stift. ÆA II, s. 346, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 28.  

 [Ite]m laghefft her Niels i Spit[trup gi]orde paa Hosum kircke gotz tiill Viborg. 

[Datum] mdiij thenn loffuertleg nest for metfast.  
 1) Eller mcdiij.  

 

1503 (2) 

 Kong Hans’ dom, at en gård i Sønder Feldingbjerg, Fjends herred blev tildømt 

biskop Niels Friis i Viborg som sognets rette præstegård, og at Mogens Munk skulle 

betale Bertel Kaas’ arvinger, åbenbart for vandhjemmel til gården. ÆA II, s. 229, Viborg 

Stifts Breve, Fjends herred, E. 53. 

 Item konning Hanssis domm ath enn gaard i Sønder Fellinngberiig bleff biscop 

Niels Friis till dømpth for rette prestegaard och Mogenss Munnck at[t beta]le Bertell 

Kaassis arruinge ....... for thett kiøb hand i[ngennj hiemmell kunnde ….. laffheffd och 

sa …….. Mogenns ……  icke ath …..   till schade. 

 

1503 (3) 

 Thames Roed i Store Brøndums skøde til biskop Niels Friis i Viborg på en gård i 

Store Brøndum med to fjerding jord i byens mark, Hellum herred. ÆA II, s. 272, Viborg 

Stifts Breve, Hellum herred, J. 3. 

 Item Tamiss Rodt y Storbrønnum haffuer skøt biscop Niels Friis en hanss garde 

ligindis i forne Storbrønum sogenn met ij fering iorde offuer alle Brønum marck. Datum 

mdiij Prisce dag.  

 

1503 (4) 

 Rigens dombrev på Gunderstedgård, mølle, ”Kølskov” m.v. i Slet herred i en sag 

mellem biskop Niels Friis i Viborg og Mogens Stampe, hvorved godset tildømtes 

bispedømmet. Teksten angiver biskop Jørgen Friis, som blev biskop 1521, det er Niels 

Friis ÆA II, s. 333, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 46.  

 Jtem rigens dombreff paa Gundersted gard oc mølle 4) met mere gotz. Datum 

mdiij tisdag nest epter sancti Seuerinj.  
 4)  B: Kølskoff och mier gotz, vdgiffuitt emellom bisp Jørgen (sic) Friisz oc Mons Stampe, huor 

 vdj samme gotz biscopdomitt tildømis. 

 

11. juli 1503 

 Niels Krabbe sælger ved skøde dateret Hegelund i det nordlige Salling Sankt Kelds 

dag 1503, til Anders Glob, degn i Roskilde, forskelligt gods i Salling, som Oluf Pedersen 

Globs far (Peder Mogensen til Galtrup) ”tilforn havde købt mig af til et vederkøb”. Oluf 

Pedersen Glob til Vellumgaard (Rødding herred), Skodborggård mv. var foged på 

Spøttrup og Anders Glob var hans søn. Medbeseglet af bl.a. Erik Kaas, kannik i Viborg, 

den senere biskop. Rep. II, 9880. 

  

11. juli 1503 

 Jens Andersen til Moutrup i Blistrup Sogn, Mors sælger ved skøde udstedt på 

Spøttrup Moutrup til biskop Niels Friis i Viborg, men skal have gården i fæste. Beseglet 



 

77 

 

 

af  Mads Andersen, abbed i Vitskøl Kloster, Thomas Jensen i Kaas, Anders Munk af 

Torp, Søren Munk i Komdrup, Mogens Thomsen i Kaas, Niels Munk af Torp, Jep Friis 

i Lynderup, Niels Jensen i Gudumlund, samt Thomes Skadeland, Niels Juel og væbner 

Ebbe Simensen, alle tre i Testrup, Rinds herred. Jep Friis, Niels Jensen (Seefeld) og 

Niels Juel var Niels Friis’ fogeder eller bispelensmænd i de nævnte gårde. Rep. II, 9881 

 Jens Anderssen a. v. Som jeg nu har solgt og skødet Biskop Nielss Friis i Viborgh 

og hans Arvinger min Gaard Mowtrop gard i Morss i Blistrop S., som jeg selv i boer, 

saa kendes jeg mig ingen Rettighed at have i forskrevne Gaard, som mit Skødebrev, jeg 

hans Naade derpaa givet har, udviser, men have den af hans Naade for Leje og ej i andre 

Maade, saa længe han vil den unde mig. Og fanger hans Naade der nogen Skade paa af 

mig for saadan ”lon” Skyld, bepligter jeg mig at holde ham aldeles skadesløs. Medb. af 

flere gode Mænd: hæderlig Mænd Hr. Mattes Anderssen Abbed i Vetzskowle, Thomess 

Jenssen i Kaass, Anders Mwnck af Torp, Seuerin Mwnck i Komdrvp, Mogens 

Thomessen i Kaass, Nielss Mwnck af Torp, Jep Friis i Lynderop, Nielss Jenssen i 

Gwdemlund, Thomes Skadeland i Testrop, Nielss Jwel i Testrop og Ebby Symenssen 

ibid. VV. Datum in Spøtrop ffer. 3. ante f. Margarete. 

 

1504 (1) 

 Tingsvidne, at hr. Søren Torbensen indvordede Hald og søen på bisp Niels Friis’ 

vegne ÆA II, s. 202, Viborg Stifts Breve, Nørlyng herred, Halds gods, A. 8.  

 [Jtem wintne l]udindis ath her Søffren Terbensszen [induorde met lagheff]dt Hald 

oc alle Halds søø [till alle lande till frij enemereke] til forne Hald oc vduarde [alle andre 

aff forne søø paa biscop Niels [Frisis wegne. Datum] mdiiij pintz affthen.  

 

1504 (2) 

 Stig Vesteni i Hersoms skøde til biskop Niels Friis i Viborg på en broderdel i 

tredjeparten i Holmgaards mark i Bislev sogn. ÆA II, s. 293, Viborg Stifts Breve, 

Hornum herred, K. 10. 

 Jtem Sty Vestenis 5) i Hersom hanss skødebreff paa enn brodher dell offuer 

Holomgardtz marck 6) i Bisløff sogenn. Datum mdiiij feria quarta post Mauricij.  
 5)  B: Styge. 

 6)  B: till bisp Nils Friisz i Wiiborg paa en broder deell vdj thend thredie parti offuer all 

 Holmagers marck. 

 

1504 (3) 

 Morten Knudsen (Vognsen af Hørbylund) i Refsnæs’ pantebrev til biskop Niels 

Friis i Viborg på en gård i Smidie i Bælum sogn, Hellum herred. ÆA II, s. 280, Viborg 

Stifts Breve, Hellum herred, J. 66. 

 Jtem Morthen Knutsszens i Reffnis skødebreff 10) tiill biscop Niels Frii paa en 

gard y Smyde i Hellumherrit. Datum mdiiijo octaua sti Andree apostoli.  
 10)  B har, vistnok rigtigere, pantebreff. 

 

1504 (4) 

 Jens Christensens mageskifte med biskop Niels Friis i Viborg om en gård i Store 

Brøndum og en gård i Torup, Hellum herred. ÆA II, s. 287, Viborg Stifts Breve, Hellum 

herred, J. *115.  

 Item Jens Cristensszens magskifft met biscop Friis paa ij (garde?), enn i 

Storbrøndum, enn y Torup. Datum mdiiij improfesto sti Martinj.  

 

1504 (5) 

 Laurids Tordsen, præst og prior i Helligåndsklosteret i Aalborg, hans mageskifte 

med biskop Niels Friis i Viborg om en gård på Gudumholm i Guding by. ÆA II, s. 319, 

Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 125.  

 [……. La]uris Tordsszens prest oc prier vtj thenn  he[lligandz] closter y Alborg 6) 

ludindis paa  enn gard oc….. [ligin]dis 7) i Gudingbøj met biscop Niels Friis [Datum  

m]diiij 8) prima dominica die aduentus.  
 6)  B: mageschiffte breff.   

 7)  B: j gaard j Guddingholm j Guddingbye.  

 8)  B har urigtigt 1401. 
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1504 (6)  

 Et sandemænds tov, at en eng ved Gudumbro, Fleskum herred, tilhører bispe-

dømmet i Viborg. ÆA II, s. 313, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred. L.77. 

 Jtem eth sandmandz breffh paa en eng vid Gudyngbroo hører bisdomit tiill. Datum 

mdliiijO mandagen nest fore sanctj Laurentij dagh. 

 

24. juli 1504 

 Jens Jensen, prior i Vor Frue Kloster i Aalborg, som var stiftet af kronen men 

forlenet til biskoppen i Viborg, der havde det i forsvar, medbesegler biskop Niels 

Clausen Skade i Aarhus’ dom i en sag mellem Niels Høg, lensmand på Aalborghus og 

Tyge Jensen Seefeld til Dalsgaard vedr. Viveterp og Grevelund mark og skov. Rep. II,  

10.126.  

 

19. november 1504 

 Tingsvidne af Hellum herredsting givet Mogens Thamesen i Næs, Viborg 

bispedømmes official, om markskel mellem Bælum, Torup og Terndrup Hedegaard og 

Vorgaard. Rep. II,  10.197.  

 

1505 (1) 

 En dom af Viborg landsting, som biskop Niels Friis i Viborg havde fået på en 

ålegård ved Dommerby sø, at den er forvaret med lovhævd at skulle ligge til Viborg 

domkirke og bispedømmet.  

 En landztings dom bisp Nils Friss haffuer forhuerffuitt paa en aalegard wed 

Dungerby siø, att thend er foruart med laugheffdt att ligge till domkircken och bisp 

domitt. Mdv. ÆA II, s. 246, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 101. 

  

1505 (2) 

 Kong Hans mageskiftebrev med biskop Niels Friis i Viborg, hvorved denne fik 

Hedegaard. ÆA II, s. 268, Viborg Stifts breve, Aars herred, H.66. 

 Jtem koning Hanssis skyffthebreff met [biscop Niels] Friis ludindis paa Hedegard 

oc hin[dis tillegelszej. Datum mdv søndag nest effther ……  

 

1505 (3) 

 Væbner Jens Hardbo (Harbou) i Volstrup (formodentlig Rørbæk sogn, Gislum 

herred, hans skøde til biskop Niels Friis i Viborg på tre gårde i Vester Tostrup sogn og 

gården Tulstrup i Hvam sogn, Rinds herred. De fire gårde havde Jens Hardbo fået ved 

magelæg 1502 med Predbjørn mod en gård i Hald herred jf. ÆA II, s. 234. Jens Hardbo 

var i.h.t. Aage Brask, Volstrup, måske bispens foged på Volstrup. Brask nævner dog 

også, at Jens Harbou nævnes i Lille Torup, Ulbjerg sogn, Rinds herred. ÆA II, s. 234, 

Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 3. 

 Item ith skiøde breff aff Jens Hardbo i Wolstrup wepnner till biscop Niels Friis 

och styckteth paa iiij gaarde 4) y Tostrup och Tulstrup. Mdquinto.  
 4)  B: j Rintzherritt, 3 j Thostrup, jtem en kaldis Tulstrup j Huame sogen. 

 

1505 (4) 

 Sognevidne, at Jep Andersen i Randrup opkrævede sandemænd til markskel om 

Bælum mark, og efterfølgende krævede biskop Niels Friis i Viborg, at de aflagd ed efter 

loven. ÆA II, s. 290, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 136.  

 Sogne wittne att Jep Andersen j Randrup kreffde sandmend op omkring Belom 

mark, och siden kreffde bisp Niels Friisz thenum op och giorde thieris eed ther paa  

effther lougen. Anno 1505.  

  

1. maj 1505 

 Palle Pedersen Glob i Pandum, Viborgbispen Niels Friis’ foged på Pandum, 

Vokslev sogn, medbesegler et gældsbrev, som Mikkel Krabbe til Vesløsgaard udstedte 

til fru Karen (Stensdatter Gøye) på Aalborghus, (enke efter Erik Andersen Banner til 

Kokkedal, nu gift med lensmanden Niels Pedersen Høeg). Rep. II,  10.368.  
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Før 5. oktober 1505 

 Søren Torbensen, kannik,Viborgbispens official, fik sammen med en række andre 

prominente personer pavelige dispensationer. Acta Pontificum V,  4008. 

 Elsebe (Lunge), Enke efter Mogens Krabbe, Anna Nielsdatter (Rosenkrantz), 

Tyge Krabbes Trolovede, Brødrene Niels, Peter, Mikkel og Lucas Krabbe, Ærkedegnen 

i Roskilde Jens Laurenssen, Viborgkanniken Søren Torbensen, Ribekanniken Jens 

Sørensen og Præsten Kjeld Digsmed faar Lov til at vælge en Skriftefader, som kan give 

dem Absolution een Gang foruden i Dødsøjeblikket i de Pavestolen reserverede Tilfælde 

og naarsomhelst i de ikke reserverede Tilfælde, samt tillade dem at ombytte nogle 

fromme Løfter med andre; endvidere faar de Tilladelse til at have Rejsealter og der lade 

holde Messe, selv under Interdikt, til ved Besøg i een eller to Kirker at opnaa den Aflad, 

man ellers opnaar ved Besøg i Rom, og til at spise Æg, Smør o. l. i Fastetiden; endelig 

faar Ansøgerinderne Lov til 4 Gange aarlig at besøge Nonneklostre.  

 

1506 (1) 

 Stig Vestenis skøde til biskop Niels Friis i Viborg på et øde byggested i Bislev 

mark samt Erumgård mark med sit byggested, Bislev sogn, Hornum herred. ÆA II, s. 

293, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 4. 

 Jtem Sty Vestenis skødebreff 1) paa Erum gard y sogenn oc bøgistedt. Datum mdvj 

sancti Egidij affthenn.  
 1)  B: thill bisp Nils Friisz paa jtt øde bygested i Bisløff sogen j Bisløff marck, och Eromgardz 

 marck med sit bøgested. 
 

1506 (2) 

 Morten Knudsen  (Vognsen af Hørbylund) i Refsnæs’ skøde til  biskop Niels Friis 

i Viborg  på en gård i Smidie i Bælum sogn. ÆA II, s. 287, Viborg Stifts Breve, Hellum 

herred, J. 116.  

 Item ett skødbreff paa enn gard y Smidy som Morthenn  Knudszen 1) biscop Niels 

Friis. Datum mdvj sti Stefanj octaua.  
 1)  B: som Morten Kieldszen (vistnok Skrivfejl for Knudszon) j Reffnis giorde 

 

7. maj 1506 

 Tingsvidne af Hindsted herredsting, udstedt af bl.a. Jacob Hansen, provst og 

officialis i Ovegård. Rep. II,  10.615.  

 

2. februar 1507 

 Tyge Jensen Seefeld til Dalsgårds skøde på Damergård og to andre gårde til 

Testrup Hospital. ÆA II, s. 248, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, G. *1. 

 Tygii Iensszens aff Dalsgardt skødebreff paa Damergard oc ij andhre garde till 

Testrup. Datum mdvij ipso die purificationis Marie.  

 

1508 

 Biskop Erik Kaas i Viborg forlener for livstid Mogens Munk  med Klejtrup kirkes 

gård kaldet Skårup samt et bol i Hærup, Klejtrup sogn, Rinds herred. Anno mdviij.  ÆA 

II, s. 237, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 25. 

 Item Mogenns Muncks bekienndelsse breff paa enn kirckegaardt till Kleytrup 

kircke, som kallis Skordup 6), och enn boell j Herup 7) hanns lifts tiidt.  
 6)  B: Skordrup.   

 7)  B: hand haffuer j forleening aff m. Erich Kaasz electo och capittell j Wiborg.  

 

10. februar 1508 

 Til eksekutorer af testamente oprettet af Sidse Lauridsdatter, Lars Viffertsen 

Viffert af Torstedlunds hustru, indsættes bl.a. Mogens Thomsen i Næs, (Lindenborg) 

bispen i Viborgs official og hr. Palle Thomsen i Gunderup. Trykt i Testrups 

Krigsarmatur s. 235-36. DiplViberg., s. 357.  

 1508, Scolasticæ virg. Dag), Næs. Sidse Lauritzdatter, Lars Wiffertsens Hustrus, 

Testament med Gaver til Helligaandshuset i Aalborg, forskjellige Kirker i Vendsyssel 

og Viborg Stifter, til St. Hans Kloster i Viborg, Graabrødrekloster i Aalborg, til St. Søren 

i Testrup, til hendes Søn Malte Lauridsen, hans Husfru Anne Albrechtsdatter m. fl. Til 
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Testamentarii indsættes Hr. Palli i Gunderup, Hr. Anders i Skørping, Mogens Thomesen 

i Næs og Thomas Rod i Vorst.  

 

1509 (1) 

 Per Knudsen, Viborgbispens official på Næs (Lindenborg) tog lovhævd på Viborg 

bispedømmes gods i Hellum herred, først Næs ….. ÆA II, s. 286, Viborg Stifts breve, 

Fleskum herred, J. 112. 

 Item her Per Knudsszens (B: official i Nesz) laghefft p[aa bispdoms] gotz i 

Hellumherrit før(st) paa Nee[ss …..Datum mdix tisdag infra octauas visitationis [beate 

virginis].  

 

1509 (2) 

 Niels Jensen Seefeld til Refsnæs’ skøde til Gunderup kirke på halvdelen af 

Lykkegård i Fræer sogn. ÆA II, s. 274, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 21.  

 Jtem Nis Iennsszens i Reffnis skødebreff paa halffdellenn aff Lyckegard ligindis i 

Freer till Gunderup kyrcke. Datum mdix die sancte Elysabet etc.  

 

1509 (3) 

 Mogens Jensen af Sni… skøde eller pantebrev til biskop Erik Kaas i Viborg på en 

gård i Farsø, Gislum herred. ÆA II, s. 249, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 8. 

 Item Mogens Iensszen aff Sni …… paa en gard y Faderszø tiill [biscop Erick] 

Koiss. Datum mdixo inprofesto.  

 

1509 (4) 

 Niels Henriksens brev, at han har pantsat en af sine gårde i Bælum til biskop Erik 

Kaas i Viborg. ÆA II, s. 281, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 70.  

 Item Niels Henricsszens pantbreff ludindis at han haffuer pantsat biscop Erick 

Koiss en aff synn garde ligindis i Beelum i Helumherrit. Datum mdixo proximo die post 

Mauricij.  

1509 (5) 

 Palle Pedersen Globs skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på en gård i Grydsted og 

en gård i Vokslev. ÆA II, s. 292, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 2.  

Jtem Pally Persszens pantbreff  4) paa ij garde, en y Grydested, en andhen y Voxløff 5). 

Datum feria post dominicam quasi modo genitj. 
 4) B: eyendoms breff. 

 5) B: sold bisp Erich Kaasz till Wiborg bispdom. 

 

1509-20 

 Et tingsvidne eller en dom af Viborg landsting som biskop Erik Kaas i Viborg fik 

vedrørende fem gårde samt en øde gård i Mønsted, Sønderlyng herred. ÆA II, s. 225, 

Viborg Stifts Breve, Sønderlyng herred, E. 21. 

 Item enn laudztinn .. cop Erich Kaas … v gaarde y [Mønstedt och en] ødegaar … 

 

1510 (1) 

 Niels Juel i Testrupgård og forstander i Testrup Hospital har med sin hustru Marine 

Nielsdatters accept overladt biskop Erik Kaas i Viborg tre gårde i Sundstrup i Ulbjerg 

sogn, Rinds herred, som hun havde i forlening for livstid. ÆA II, s. 236, Viborg Stifts 

Breve, Rinds herred,  F. *15. 

 Item Niels Juell aff Testrup och hanns høstru frue Marine Nielsdatters raad haffuer 

oplad biscop Erich Kaas och Viborig stickt iiij gaarde y Sunndstrup i Wlberig sogenn, 

som hwnn haffde forlenings lyffs breff paa. Datum mdx.  

 

1510 (2) 

 Mogens Munks får ved mageskifte med biskop Erik Kaas i Viborg Feldingbjergs 

præstegård mod hans gård i Troelstrup, Feldingbjerg sogn, Fjends herred. ÆA II, s. 227, 

Viborg Stifts Breve, Fjends herred. E.43. 

 Item ith mageskyffte met Mogens Munnck, at biscop Eric Kaas och Fellingberig 

kircke schall haffue enn gaard vdj Trogelstrup, och Mogenns Munck schall haffue Fel-

linngberigs kircke prestegaard. Anno mdx.  
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1510 (3) 

 Tingsvidne af 24 mænd i Hellum herred om den gård i Lyngby, som biskop Knud 

Mikkelsen i Viborg i sin tid fik i magelæg med Jens Nielsen. ÆA II, s. 283, Viborg Stifts 

Breve, Hellum herred, J. 105. 

 Jtem et tings (wintne) aff xxiiij mend paa thenn  gard i Longbøi 5). Datum mdxo 

thenn tisdag nest epter Egidij.  
 5) B: Liungbye som bischop Knud mageschiffte til Jens Nielszen for en gaard j Soelberg. 

 

1510 (4) 

 Tingsvidne, at det møllested, som biskop Erik Kaas i Viborg byggede, hedder 

Mendrup og er stiftets rette ejendom. Er jf. B-udgaven anbragt under år 1510. ÆA II, s. 

241, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 58. 

 Item ith tings wintnne aff vj menndt ath thet møllested, sted, som biscop Erich 

Kaas paa bygit haffuer, heder Mendrup mølle och er biscopdommens rette eygenndom. 

Datum mdxxx 2).  
 2)  B: mdxj.  

 

1510 (5) 

 Her Jens Røds skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på en gård eller et hus i Nibe. 

ÆA II, s. 297, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 46.  

 [Jtem] her Jens Røø 5) hanss skødebreff  6) paa enn  gaard 7)  [y Nybe]. Datum 

mdxo feria sexta post presentationis Marie.  
 5)  B: Rød.  

 6)  B: till biscop Erich Kassz.  
 7)  B: jtt husz.  

 

1510 (6) 

 Biskop Erik Kaas i Viborg får ved mageskifte med rigsråd Niels Clementsen til 

Aunsbjerg en gård i Veggerby, Hornum herred. ÆA II, s. 301, Viborg Stifts Breve, 

Hornum herred, K. 85.  

 Jtem biscop Erich Koissis mageskyfft met Nis Clemitsszen ludindis paa enn gard 

y Vegerbøi  2) i Himmersosell. Datum mdx0 die Katherine virginis.  
 2)  B: Winge by. 

 

1510 (7) 

 Her Gregers Jensens (bispen i Viborgs official på Halkær) hans lovhævd på jord i 

Gundestrup mark til bispedømmet. ÆA II, s. 267, Aars herred, H. 56. 

 Item her Gregers Iensssens y A[rsherritt?] lagheffd paa iord y Gond[erstrop] marck 

til biscopdomt oc d[omkircke yj Viburgh. Mdx tisdag n …… 

 

15. februar 1510 

 Hr. prior Simen i Grinderslev Kloster medbesegler Jahans Bagges skøde til Niels 

Høg til Eskær. Rep. II,  11.476.  

 

5. juli 1510 

 Laurens Nielsen, præst og kapellan i Testrup, Rinds herred, skøder med sin moders 

og søsters accept en gård i Aalborg til Hr. Laurens Nielsen, præst. Rep. II,  11.476.  

 

1511 (1) 

 Biskop Erik Kaas i Viborgs mageskifte med Jep Jensen om en ager liggende til 

Gislum kirke. ÆA II, s. 255, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 56. 

 Jtem Iep Iensszens magskiift breff met biscop  Erick Koiss paa en ager lygindis 

till Gislom kyrcke. Datum mdxj in profesto beate Katerine.  

 

1511 (2) 

  Tingsvidne at Hjerritsdal Mølle, Valsgård sogn, står på sit rette sted og tilhører 

Viborg bispedømme. Måske ejede Sankt Hans Kloster i Viborg halvdelen jf. ÆA II, s. 

374, J. 7. ÆA II, s. 241, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 62. 

 Item tinngs wintne om thenn mølle i Herritzdall 4) er biscopdommenns etc. Mdxj. 
 4)  B: att thend stor j sin rette sted och hør bispdomen till. War brøden.  
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8. juli 1511 

 Tingsvidne af Hellum herredsting udstedet af bl.a. Peder Knudsen, præst og 

officialis på Næs. Rep. II,  11.847.  

 

8. eller 15. juli 1511 

 Tingsvidne af Aars herredsting, at Christen Nielsen, præst i Testrup, gjorde 

lovhævd på gods til Viborg bispestol. Afskrift i DiplViberg. s. 131. Rep. II,  11.851. 

 

7. eller 15. juli 1511 

 Christen Nielsen Selgensen, Bernhardinermunk, præst i St. Sørens i Ry, siden 

vicepastor i Torupgård (i Gislum Herred), blev præst i Gislum-Testrup sogne, gik over 

til den protestantiske lære, boede og døde (1543?) i Testrupgård, hvor han tillige var 

hospitalsforstander.  Rep. II 7. juli 1511 efter DiplViberg. s. 131. Landsarkivet i Viborg, 

Heilskovs Samlinger, Sognepræster i middelalderen. 

 

15. juli 1511 

  Lovhævd på det gods i Aars herred, som ligger til den hellige kirke og 

bispedømmet i Viborg.  Pergament med Sigiller vedhængende. Notarialpaategning: 

Aars Herredsting 18 Nvbr. 1589. Viborg Stiftsarkiv, vedkommende Herredspakke. 

A. Heise, DiplViberg., s. 131-133. 

 Alle men, thette breff syeer eller høre lesze, kwngøre wij Peder Geedh j 

Wegghergardh, foget tiill Aarss hærretzting, Dynwss Olwssen j Lynderwp, Peder 

Jwerssen j Gywer, Tyggy Matssett j Troelsstrwp, Gwndy Cristiernssen j Tamdrwp, 

Bodell Jenssen j Stogsgardt, Thammes flongh j Styæneliwad, Trogelss Pederssen j 

Jelstrwp, Jwst j Eysstrwp, Symen Pederssen j Blyære, Seuren Pederssen j 

Troelsstrwpbek, Pawelss Laurissen j Riiss ewinneligh met gwdh. Aar effther gwts børdh 

mdvndecimo then tiissdag nest for sancte Margarethe dag wppo forskreffne 

Aarsshærretzting for aass oc for flere dannemen war sckicket hederlig man her Cristiern 

Nielssen, presth j Testrvp, hwilcken ther loffueligh esket oc fick eth fwlt wwille 

tingswinne aff viij wwille dannemen, som er Gwndy j Tamdrwp, Seuren Jenssen j 

Krogstrwp, Jwst j Eystrvp, Pawell Willatssek j Owestrwp, Nis Hyøllebergh ibidem, 

Anders Jbssen j Hornwarp, Tygy Matssen j Troelstnyp oc Bodell. Jenssen j Stogsgardh. 

Tiisse forne viij dannemen endrectelleg wondhæ wppo thyæres tro, syæll oc sandhen, 

thet thy saa oc hørdæ samme dagh wppo forne tingh two danne men, som war Jenss 

Symenssen j Nyssom oc Lass Pederssen j Braarstrwp, som war forne her Cristiernss 

Nielsszens laffhæffdz loffhøringh. Thy kwngiordh oc tiilstod, thet tij nærwærendes hoss 

war j Aarss prestegardh samme tiisdagh, som forskreffne staar, hørdæ oc saa, thet 

forskreffne her Cristiern Nielssen gordhæ syn laffhæd (I) lofftiidags met presther oc 

godhæ kircke men oc indwordhæ thette effther skreffne gotz tiill then hyelligh kircke oc 

byspdom j Wiborg. Først indworde hand prestegardh j Aarss met en endielss tofft, østen 

oc sønden wed gardhen tiill becken wed taggher oc nor tiill two store stæn , ock sydben 

ligodh j agher jordh j then nær marck met then gard, som hører Korssbrødher closther 

tiill j Wiborgh, wndtaghen hyndes jendelss tofft. Jtem en gard j Aarss nordhen kircken 

met en feringh jord offwer all Aarss marck, bodhæ j agher oc eng. En boll nordhen wed 

Peder Styngherss gard met en endelss tofft. En boll søndhen Peder Styngherss gard met 

en hallff fering jord. Jtem Øster Owestrwp met syn rættæ tillegilss met mølle dam oc 

damssbwnd. Jtem two gardhæ j Gwndherstrwp met two fering jordhæ. Kircken hawer 

eth støcke eng ligendes wedh Aarss Dybwad fraa then beck, som løber nedhen fraa 

Katwad møllestel oc saa nedtier nordhen om forne eng oc wdy aaen oc saa andhen wpp 

j Dybwad ad then nordest adelwey østher paa thet lyøngberg, som ligher westen wedh 

then østher allewye (!) oc saa nor tiill Katwadss mellstrøm. Jtem two gard oc eth boll j 

Howbro soghen. Jtem tre gardh j Hwormvm ock two j Krogstrwp. Jtem hawer prestgard 

en endeelss marck westen bydhen fraa bæcken oc tiill Riismarck wedtagher. Jtem tre 

gardhæ j Yolleberg saa godhæ som thy byæste j bydhen er. Jtem Balttrwp met syn 

rættehed alle fire weghen tiill marck modhæ. Jtem en gard j Flesborg met syn endelss 

marck. Jtem en gard j Wlstrwp saa godh som then byestæ j bydhen met twinne atthen 

fawne eng j Hyelniiind kær. Jtem eth boll j Wlstrwp met syn rætthyed. Jtem Sondrwp 

met syn rætthed. Jtem en gard j Søttrwp saa god som then byæstæ j bydhen er, som 
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kircken fick aff Powell Glob. Jtem alle Børnstrwp. Jtem kircken hawer tretthen stocker 

jord po Hormwm oc Krogstrwp marck. Jtem tre stocker wppo Hawebro marck, wender 

østher wppo Mardall. Jtem two stecker jord westen Hawbro kircke nest yndhen thet nor 

dygy. Jtem tre garde j Skyffwm, saa godhåe som thy byæstæ j bydhen. Jtem oc en gard 

i Blære met syn tofft oc jen fering jord ower alle marcken. Jtem fire gardhæ j Blære, saa 

godhæ som tii besthæ j bydhen, oc eth boll met en hall fering jord. Jtem kirckegard 

hawer en endelss tofft. Jtem Longdall oc Keldall met theres rette tiillegelss. Jtem en gard 

j Eydrwp, saa god som then byæste j bydhen, met en endelss tofft. Jtem kirckegard j 

Harsløff, saa godh som then byeste j byden, oc jeth bol met syn tiillegelss, two agher 

østhen Mollhøff met en skoff mellwm Caste skoff oc Stwbdrwp lwnd, som gor tiill aen. 

Jtem kirckegard j Broerstrwp, saa god som then byæstæ j byden, met syn tofft, Jtem 

kirckegard j Raffwelkell, saa god som then byæste j bydhen, met en endelss skoff. Jtem 

en agher søndhen Gerssdam, two aggher lighendes fraa Gelwm oc ind tiill Fedall rent j 

gemmell falletz. Jtem en aggher søndhen oc østhen fraa Skarop twært ower ween, tre 

agher wedh Skarop kaarss, two løber ower ween, oc then tridij støtther wppo ween. En 

aggher østhen Skarop nordhen wratthen, som kalless Tornss agher. En agher østhen wed 

wanghen, andhen ende sønder oc andhen ende nor. Tre agher midt j kirckegards marck 

fra aske wey oc tiill Skordrwp marck wedtagher. Tre agher ligher nordhen wed kircken 

saa bree ock saa langhæ som thy ander tre wduisser. Jtem kirckegard hawer fire agher, 

two ligendes søndhen tiill Knyffrogell, two nordhen wedh kircken, som kalless krog 

agher. Jtem two agher j Førckel marck westen Ferckell høff. Jtem en agher østhen wed 

Jes Palssens tofft. Kircken hawer en lwnd, kalless Møllwndh, mellwm bode melbroer 

nordhen tiill weyen. Kircken [hawer] en eng nordhen wed forskreffne lwnd fraa then 

ene bro oc tiill then annen oc nor tiill becken wedtagher. Jtem kircken hawer en eng, 

kalless Blees, xx foghne fraa skoffwen oc tiill becken. Jtem kircken hawer two boll j 

Skaarwp met theres rette tiillegelss. Thette forskreffne gotz soor han tiill then helly 

kircky oc tiill bispdom j Wiborgh. Jtem wonte oc forskreffne viij men, at forskreffne 

laffheffd war tilbodhen lofflig tree samfold tingh oc lofflig tiillfwndhen aff foffdhen oc 

meneg hærretsmen.  Thet thy saa wondhæ, thet winne wij met wort indzell henghendes 

nedhen for thette breff. Gyffwet aar oc dag som thr staar. 

 

1512 

 I udbudsliste for gejstlige og riddermændsmænd i Nørrejylland, Fyn og Sjælland 

nævnes, at biskoppen af Viborg skulle stille 60 mand på sit eget skib. Danske 

Middelalderlige Regnskaber 1, I, s. 133. Henvisning til RA, Danske Kancelli Diverse 

1481-1571 B, nr. 21a.  

 

21. januar 1512 

 I en sag mellem Erik Høg til Eskær og Niels Eskildsen Høeg til Filshave afsiges 

dom af bl.a. biskop Erik Kaas i Viborg, prior Laurens i Sebber Kloster og Christen 

Nielsen, forstander i Testrup. Prioren og forstanderen var bispedømmets officialer de 

respektive steder. Rep. II,  11.720.  

 

10. maj 1512 

 Tingsvidne af Hornum herred om kronens rette ledingsjord til en gård i Guldbæk, 

medbeseglet af Niels Pedersen, præst og officialis i Hornum herred. Rep. II,  12.197.  

 

20. maj 1512 

 Tingsvidne af Hindsted herred, at Hr. Jeb Laursen, præst provst i Ovegård fik 

vidne på bispedømmets vegne, at der var givet leje (leding) og skat af Kolkoed mark og 

eng til Ovegård, så længe vidnerne kunne huske. Rep. II,  12.201.  

 

29. juli 1512 

 Tingsvidne af Hindsted herred, at sandemændene kundgjorde deres tov mellem 

Als, Helberskov samt Tordrup og Boddum mark, som Jeb Laursen, præst og officialis i 

Ovegård havde opkrævet. Rep. II,  12.254.  
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29. august 1512 

 Væbner Palle Madsen af Torstedlund bekendtgør, at han har fået sin arv efter 

faderen Mads Joensen Viffert. Medbeseglet af Peder Knudsen, præst og officialis på 

Næs og Jens Thamesen, Viborgbispens køgemester. Rep. II,  12.268.  

 

21. oktober 1512 

 Her Ib Lauridsen på Ovegård, præst og Viborg Stifts official i Hindsted herred, 

tog lovhævd på et stykke eng i Als sogn. Rep. II,  12.291. ÆA II, bd. 2, s. 338, Viborg 

Stifts Breve, Hindsted herred, N. 34.  

 Jtem her Ieb Lausszens lagheffd paa ett stycke eng y Als sogenn paa Stigstued. 

Datum mdxij thenn tors[dag] nest for sancti Seuerinj dag. 

 

1513 (1) 

 Simon Nielsen, prior i Grinderslev Kloster, overdrager biskop Erik Kaas i Viborg 

Stig Munks brev på Vadum Mølle, Lihme sogn, Rødding herred. ÆA II, s. 355, Viborg 

Stifts Breve, Harre herred, Q. 14. 

 Jtem her Symen Nielson prier i Grindersloff Closter oplader biscop Erickos her 

Sty Munnckx breff som lyder po Vadommolle. Datum mdxiij vigilia apostolorum 

Symonis et Jude.  

 

1513 (2) 

 Niels Eskildsen Høeg til Filshaves skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på en gård 

i Oppelstrup, Gunderup sogn, Fleskum herred. ÆA II, s. 311, Viborg Stifts Breve, 

Fleskum herred, L. 53. 

 [Item eth] Niels Eskelsøns skiøde breff 4) aff Filzshaffue 5) paa en gordh [i 

Opplelstrup i Gundrup sogen. Datum mdxiij° sabato post [epip]hanie. 
 4) B: till bisp Erich Kaasz.  

 5)  B: Fielsted. 

 

10. april 1513 

 Den svenske lensmand Ture Jensen Ross i Vestergøtland underretter rigsfor-

stander Steen Sture i Sverige om forholdene i Danmark efter kong Hans’ død. Prins 

Christian, der ønsker at efterfølge sin far som konge, har spurgt bisp Iver Munk i Ribe, 

bisp Stygge Krumpen i Børglum, bisp i Vendsyssel, ridderen Niels Høg til Eskær, 

lensmand på Skivehus, ridderen Predbjørn Podebusk til Nørre Vosborg og flere 

rigsråder, om de vil vælge ham til konge, men de har svaret, at hele rigsrådet skal tage 

stilling hertil. Rygtet går, at de jyske herrer har taget kontakt med hertug Frederik i 

Slesvig-Holsten, den afdøde kong Hans bror, om at overtage tronen. Samme kreds var i 

spidsen ved Christian 2. afsættelse 1522-23. Se 21. december 1522. 

  

1. oktober 1513 

 Biskop Erik Kaas i Viborg fik kancelliets kvittering på 100 mark i afgift af forle-

ningen af Fjends herred for 1513 og 20 mark i sagefald. Suhms Nye Samlinger 1, s. 69. 

 Verduge fader met gud her eric koess, biscop vti viborg, ffich quittanciam at han 

till gode rede haffuer ladet fornøget myn herre ic marck affgifften aff fiendzherret som 

han myn herre qiffuet skulle fore thette aar ther gndz aar screffues mdxiii och thesligeste 

haffuer han ladet fornøget myn herre XX marck paa regenskap affs hues saqefald som 

ther i forne herret vpboret er. cum clausulis consuetis datum holbeck die remigii anno 

etc. mdxiii. 

 

6. november 1513 

 Biskop Erik Kaas i Viborg fik kancelliets kvittering på 100 mark i afgift af 

forleningen af Fjends herred i 1512. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 53. 

 Her Erick Kass biscop i Wiborgh fick quitanciam at han haffuer fornøgit myn herre 

ith hwndritt marck for then affgifft som han vti fiorde giffuit skulle aff fiendtz herrit cum 

clausulis solitis datum wiburgh søndagen post omnium sanctorum anno etc. mdxii.  
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1514 (1) 

 Rigsråd Niels Clementsen til Aunsbjerg fik livbrev på Virksund færgested og de 

dertil liggende sættegarn. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 60. 

 Jdem Niels clemitsen ffick liiffs breff paa virckswnd fergested vden all affgifft. 

Datum vt supra met thee settegarn ther til ligge ec. 

 

1514 (2) 

 Henrik Steen til Hovedstrup og hustruen Else Nielsdatter vedgår, at de har tre af 

Viborg bispedømmes gårde i Hads herred i forlening for livstid, to i Bovlstrup, og en i 

Spøttrup. ÆA II, bd. 2, s. 210, Viborg Stifts Breve, Sønderlyng herred, B. 21.  

 Henrick Steens och Elsze Nilsdatthers aff Hodstrup wederkiendellsze, att the 

haffde tre Wiborg bispdoms garde, liggindis j Hattzherrit, the thou j Bouelstrup och en 

j Spøttrup, att beholde theris liffstiid och effther theris død att komme til Wiborig 

bispdom.  

 

1514 (3) 

 Laurids Brasens skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på gods i Gedsted sogn, Rinds 

herred. Præsteslægten Brasen nævnes senere i Gedsted. ÆA II, s. 234, Viborg Stifts 

Breve, Rinds herred, F. 2. 

 Item Las Brasszes 1) skiøde breff till biscop Erick Kaas paa bispdommenns 

wegnne paa thet guodz y Giestedt. Mdxiiij.  

 1)  B har Brasens.  

 

1514 (4) 

 Erik Hvas af Ormstrups pantebrev til biskop Erik Kaas i Viborg på Vestergaard i 

Velds, Ørum sogn. ÆA II, s. 208, Viborg Stifts Breve, Sønderlyng herred, B. 2. 

 Item Erich Huassis pantbreff paa Vestergard i Velyss i Ørum soghen till biscop 

Erick Koiss. Datum anno mdxiiij altera die Valentinj.  

 

1514 (5) 

 Mageskifte mellem biskop Erik Kaas i Viborg, der får 5 gårde samt de to øde 

marker Holtemark og Mørupmark i Mønsted, Fjends herred, mod at afgive Als kirke, 

Hindsted herred, og Mou kirke, Fleskum herred. ÆA II, s. 224, Viborg Stifts Breve, 

Sønderlyng herred, E. 13. 

 Item ith mageskiffte meth Mariaghers closter ath bispen aff Viboriig skulte haffue 

v gaarde y Mønnstedt 1) och Mariaggher skulle haffue Alnns kircke och Moo kircke. 

Mdxiiij.  
 1)  B: och ij øde marcke j Mønsted sogen, som kaldis Holtemarck og Mørderup march.  

 

1514 (6) 

 Gregoris eller Gravers Hanning af Nykøbings Mors ”vedkendelsesbrev” på nogle 

huse på Løgsted øre (Løgstør). ÆA II, s. 332, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 40.  

 [Jte]m Grauers 7) Haning 8) vederkindels breff paa nogenn huss ………d paa 

Løgstedør 9). Datum mdxiiij die beati Calixti pape.  
 7)  B: Gregorius.  

 8)  B: j Nykiøping.  

 

1514 (7) 

 Hartvig Limbek af Nebbe mageskifter med hustruen Mettes (Hansdatter) 

samtykke gården Kyrsgaard i Fræer sogn, som Oluf Poulsen påbor, til biskop Erik Kaas 

i Viborg. ÆA II, s. 287, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 121.  

 Item Hertug Lymbeck aff Nebbe met hanss hostruis Mette samtycke mageskifft 

met biscop Erick Koiss paa hanss gotz y Freger, først en gard som kaldis Kyrsgard, Oluff 

Pouelsszen i bor, met mere. Datum mdxiiij secunda feria proxima post diem beati 

Vincencij.  

 

1514 (8) 

 Keld Iversen Juels pantebrev til biskop Erik Kaas i Viborg på to gårde i Tolstrup i 

Dølby sogn. ÆA II, s. 350, Viborg Stifts Breve, Hindborg herred, P. 2. 
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 Item et pantbreff som Keld Iuerssenn haffuer gord biscop Erich Koiss paa  ij garde 

i Tolstrup i Dolbøj sogenn. Datum mdxiiij in profesto sancte Katherine virginis.  

 

1514 (9) 

 Henrik Steen til Hovedstrup skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på Bligård 

Oddense sogn. ÆA II, s. 352, Viborg Stifts Breve, Hindborg herred, P. 24.  

 Jtem eth skødbreff som Henrick Stienn haffuer giord biscop Erick Koiss paa  enn 

hanss gard kaldis Bligard ligindis i Otenssogenn. Datum mdxiiij die beatorum xjm 

virginum.  

  

15(?15) 

 Niels Jensen Seefeld til Refsnæs’ skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på en gård i 

Askildrup med en mølle. ÆA II, s. 273, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. *11.  

 J[tem] Niels Iensszens i Rebstrup 4) skødebreff till  [biscop] Erick Koiss en gard 

ligindis i Askil[drup] i Blenstrup sogenn westenn wiit beckenn [met en møl]le som 

kaldis Asildropmøll. Datum die beati Vincencij etc.  
 4)  Skal vist være Rebsnis. 
 

1515 (1) 

 Niels Jensen Seefeld til Refsnæs’ skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på et bol i 

Askildrup. ÆA II, s. 273, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. *15.  

 Jtem Niels Iensszens till Rebsnis skiødebreff paa eth boell y Askildrup bill biscop 

Erich Koiss. Datum mdxv in profesto Lucie virginis.  

 

1515 (2) 

 Annes Jensdatter, datter af Lange Jens Hvas til Ormstrup, hendes brev til biskop 

Erik Kaas i Viborg på alt hendes gods i Fræer, Hellum herred og to gårde i Blære, Aars 

herred. ÆA II, s. 288, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 122. 

 Jtem Anne Iensdatters, Lang Ienssis datter aff Ormstrup 1), affhendis breff paa alle 

hindis gotz i Freger oc y ij garde y Blere y Arsherrit. Datum mdxv altera die conuersionis 

sti Paulj.  
 1)  B: schøder bisp Erich Kaasz. 

 

4. september 1515 

 Hans Skeel til Nygård fik brev, at han af Niels Kaas’ enke skulle indløse kronens 

gods i Tøving, Bjergby og Flade på Mors for 900 mark og siden beholde det i forlening. 

Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 82. 

 Hanss Skeel fick breff saa hand schall indløse thet kronens gotz aff Niels Kas 

effterlewerske liggendes i morsse, tywinge, berby oc flade for ixc marck oc siden thet 

beholde ad gratium. Cum clausulis consuetis. datum feria 3.tia post egidii anno mdxv.  

 

23. oktober 1515 

 Kronens bønder i Lysgaard herred fik brev, at måtte beholde deres bøndergods 

mod skat, gæsteri og anden tyngde, som de havde ydet i Her Axel, Mourids Nielsen og 

de andre lensmænds tid. De tidligere lensmænd er måske Axel Gøye og Mourids Nielsen 

Gyldenstjerne. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 84. 

 Kronens bøndher vdi  liwssegaardzherret ffinge breffue athi mo nyde theres 

bøndergodtz ffor swadan skat gesteri och anden tyngæ som the vdgaffuæ i her axels 

tiidt, mawertz niellssons och i the andre mendtz lendtz tiidt som lenet haffue haffdt i 

wære Cum clausujis consuetis giffuet vdi vor stadt viborgh sancti seuerini episcopi dag. 

Aar etc. mclxv vnder vort signet.  

 

4. november 1515 

 Biskop Erik Kaas i Viborg fik kancelliets kvittering på 100 mark i afgift af 

forleningen af Fjends herred i 1514 og 200 mark for Mors, som han selv kunne gøre 

rede for. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 87. 

 Verduge fader her eric koess, biscop vdi Viborg, ffich quittansiam at han nw tiill 

gode rede ladet fornøget myn herre iC marck fore then affgifft han myn herre giffuet 

skulle aff findtzherret for thet aar ther guds aar screffues mdxiiii och ther tiill haffuer 
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han och nw ladet myn herre fornøget iiC marck aff morss effter som han kand ther seffue 

giøre skiell for. Cum inhibitione solita datum Randerss 3tia feria post omnium 

sanctorum anno etc. mdxv.  

 

11. november 1515 

 Niels Stigsen i Hvolris fik ejendomsbrev på kronens gård i Simested, som Niels 

Roed (Rød) havde i fæste. Af herligheden, som forblev hos kronen, skulle betales 1 

fjerding smør, oldensvin, stod, gæsteri og leding, som hidtil. Gården, der blev 

selvejergods, blev sikkert forbrudt i Clementsfejden og lagt under Hald. Niels Roed 

boede jf. Hald lens regnskab, jordebog 1545-46, s. 361r, fortsat i gården og gav 1 svin i 

afgift samt 1 ko sammen med hans læg. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 89. 

  

12. november 1515 

 Thomas Iversen Juel til Astrup og hustru fru Lene Rosenkrantz fik Skivehus len 

som brugeligt pant for livstid for et lån på 1.000 gylden til kronen og årlig afgift 100 

mark. De skulle give kongen og hans folk natleje, når kongen ville være der, og gøre 

riget tjeneste efter tilsigelse. Når de døde skulle 1.000 mark afskrives på pantesummen 

og lenet herefter overgå til arvingerne indtil det blev indløst af kronen for 1.000 gylden 

og 2.500 mark. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 90. 

 

1516 (1) 

 Jørgen Friis, senere biskop i Viborg, blev 23 år gammel immatrikuleret ved 

universitetet i Køln. Axel Pedersen, Spøttrup - om borgen og dens ejere, s. 16. 

 

1516 (2) 

 Niels Jepsen, prior i Sorte Brødres Kloster i Viborg, hans brev til biskop Erik Kaas 

i Viborg på Lysgård, Lysgård sogn og herred, som  Niels Andersen påbor. ÆA II, s. 211, 

Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C. 2 og C. 1. 

 Item Niels Jepszens prior vdi suortte brødre i Viborigs vpladilsze breff till biscop 

Eriick Kooess paa forne gaardt vdi Lyusgaard 4) vnder gudts aar mdxvj feria cunda 5) 

sexta Agnetis.  
 4) B: Och it boell, kaldis Bronstrup 

 5) Sic! 

 

1516 (3) 

 Jesper Tordsen (Vognsen) til Hørbylund  skøde til biskop Erik Kaas på en gård og 

et øde bol i Askildrup, Blenstrup sogn. ÆA II, s. 273, Viborg Stifts Breve, Hellum, J. 13.  

 Jtem Iesper Tordsszen 6) skøtbreff paa en gard oc  en 7) boell y Blindstrup sogenn 

i Askildrup 8) till biscop Erick Koiss. Mdxvj octaua sancti Stefani protomartiris.  
 6)  B: til Hørbye land.  
 7)  B: øde.  

 8)  B: mett anditt. 

 

1516 (4) 

 Kirsten Jonsdatter Viffert, enke efter Niels Eskildsen Høeg til Filshave, hendes 

skøde til biskop Erik Kaas i Viborg og Viborg bispedømme på en gård i Tolstrup, 

Næsborg sogn. ÆA II, s. 334, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 57. 

 Item Kierstinn Iensdatter, Niels Eskelsszens efterleffuerske aff Fylshaffue 

skødebreff 4) paa enn gard y Nesborg (sogenn) y Tolstrup. Datum mdxvj 2a feria post 

dominicam trinitatis.   
 4)  B: till bisp Erich Kaasz och Wiiborg bispdom.  

 

1516 (5) 

 Tyge Krabbe, mageskifte til biskop Erik Kaas i Viborg på tre gårde i Vadum i 

Lihme sogn, samt en gård med et øde byggested i Selde sogn, Salling Nørre herred. ÆA 

II, s. 345, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 16.  

 Jtem her Tøgii Krabbis magskifft breff met biscop Erick Koiss paa iij garde y 

Lymsogenn i Vayum, enn gard i Noreherrit y Seldsogenn met eth øde bøgisted. Datum 

mdxvj 3a feria post dominicam quasi modo geniti.  
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1516 (6) 

 Her Christen Vind ”vicarij” får med Viborg Kapitels samtykke, ved mageskifte 

med biskop Erik Kaas i Viborg, det gods i Mols m.v. mod en gård i Uttrup, Fleskum 

herred, Iffuistgaard i Grynderup m.m. i Gislum herred. ÆA II, s. 286, Viborg Stifts 

Breve, Hellum herred, J. 109. 

 Jtem her Christens Vinds 5) mageskifft mett biscop Erick Koiss effther capitels 

samtycke i Viburg ludindis paa thet gotz y Molss met mere gotz 6 ). Datum mdxvj quarla 

feria infra octauas corporis Christi.   
 5)  B: vicarij.  
 6)  B: for huilkitt bleff til vederlaug vdlagd en gaard j Vtrup j Fleskomherritt, j gaard   

 kaldis Jffuist gaard j Gislomherritt j Grønderup sogen, mett mere guods j sammested.  

 

1516 (7) 

 Anne Jensdatter, datter af Lange Jens Hvas til Ormstrup, hendes skøde til biskop 

Erik Kaas i Viborg på en søsterdel i Vestergaard i Velds, Ørum sogn, Sønderlyng herred. 

ÆA II, s. 208, Viborg Stifts Breve, Sønderlyng herred, B. 3. 

 Jtem ith skotbreff Anne Jensdatter Langienssis datter haffuer skot biscop Erick en 

søster dell i Westergard i Veylis. Datum anno mdxvj die beati Georgij.  

 

1516 (8) 

 Christian 2.s dømmer i en sag mellem biskop Erik Kaas i Viborg og Niels Høg om 

Brøndum Mølle, at bispen skal beholde og nyde møllen.  

 Item koning Christhens dombreff’ paa  Brøndum møll l). Datum mdxvj. ÆA II, s. 

290, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. 133. 
 1)  B: emellum bisp Erich Kaas och her Nels Høg att bisp Erech Kaasz burde att beholde

 och nyde Brundum mølle. 
 

1516 (9) 

 Malte Lauridsens skiftebrev til biskop Erik Kaas i Viborg på Gunderstedgård, Slet 

herred, og et bol i Djørup, Bislev sogn, Hornum herred. ÆA II, s. 300, Viborg Stifts 

Breve, Hornum herred, K. 78.  

 Jtem Malty Laurisszens skyfftebreff 9) paa Gunderstedt gard, item paa eth boell i 

Dyrup 10) Datum mdxvj ipso die beati Marcij euangeliste.  
 9) B: (med) biscop Erich Kaasz. 

 10)  B: Diuerup.    
 

1516 (10) 

 Christian 2.s brev, at biskop Erik Kaas i Viborg har betalt fuld værdi for 

Hedegaard, som biskoppens forgænger Niels Friis fik ved magelæg med kronen. ÆA II, 

s. 304, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 109.  

 Jtem koning Cristierns breff ludindis [att hand beken]der seg at haffue fangit 

fuldiste oc [fuld werd aff] biscop Erich Koiss for Hedegards …..[som biscop]  Niels 

Friis skiffte kronenn aff. Datum [mdxvj].  

 

1516 (11) 

 Biskop Erik Kaas i Viborgs brev på, at han har indløst 3 gårde i Ferslev, Fleskum 

herred, og Kragelund i Haverslev sogn, Aars herred. ÆA II, s. 308, Viborg Stifts Breve, 

Fleskum herred, L. 21. 

 Item biscop Ericks indløsbreff paa  3) ij g[arde y] Fersløff 4) oc eth boell, item en 

gard y [Kragelund y] Harsløff sogenn 5). Datum mdxvj die Tib[urcij et Valerianj]. 

 

1516 (12) 

 Biskop Erik Kaas i Viborgs mageskifte med hr. Tyge Krabbe om agre i Ramsing 

mark, Rødding herred. ÆA II, s. 345, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 37.  

 Jtem biskops Ericks mageskifft met her Tygii  Krabbe ludindis paa nogenn ager 

som liger i Ramsing marc. Datum mdxvj dominica vocem iocunditatis.  
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1517 (13) 

 Peder Hvas i Komdrups mageskifte med biskop Erik Kaas, der får en gård i 

Askildrup, Blenstrup sogn. ÆA II, s. 275, Viborg Stifts Breve, Hellum herred, J. *25.  

 Jtem Peder Huassis aff Kumdrup mageskifft met biscop Erick Koiss ludindis at 

forne biscop skall haffue en gard i Asildrup i Blindstrup sogenn. Datum mdxvijo vigilia 

Matie apostoli.  

 

1517 

 Lovhævd på Viborg bispedømmets Klarupgård, præstegården, 8 gårde og 10 bol i 

Klarup, herunder Kilde eng. ÆA II, s. 317, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 107. 

 [Item en] lagheffd paa  Klarupgordh, prestegordenn i Clarup [viij g]orde ibidem 

ch x boell ibidem 4). Datum mdxvij° fredagen [nesth] for dominicam juuocauit. 
 4)  B tilføjer: met Kielde eng att høre til Wiborg bisp dom.   

 

29. juni 1517 

 I en sag på rettertinget 31. maj 1613 mellem Claus Daa til Ravnstrup og Peder 

Munk til Estvadgård om fiskeri i Skive å ovenfor broen fra Hesselberggårde og til Skive 

fiskegårde fremlægges en kontrakt, som var indgået 1517 mandag, sanctorum Petri et 

Pauli apostolorum, mellem kronens borgere i Skive, bispedømmets Ørslev Kloster og 

Anders Skeels tjenere på den ene side og ridder Niels Høg til Eskær på den anden side. 

Kontrakten medbesegles bl.a. af biskop Erik Kaas i Viborg og Jens Hvas, provst på 

Spøttrup. Nævnte Sten Jensen er en fejlskrift for Christen Jensen i Smollerupgård, 

herredsfoged i Fjends herred. V.A. Secher, Kongens Rettertings Domme 1605-14, s. 393.   

 

31. oktober 1517 

 Martin Luther opslår sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.  

 

1518 (1) 

 Rigsmarsk hr. Tyge Krabbe fik kronens skøde på gårde i Løgstrup i Fiskebæk 

sogn, Nørlyng herred, påboet af hhv. Søren Jensen, Jens Fridt, Jens Nielsen, Jens Loss, 

Michel Jensen, Lasse Skytte, Per Nielsen, Christiern Nielsen, Per Nielsen og Per 

Knudsen. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 285. 

 

1518 (2) 

 Gunde Munk til Torsgård overdrager husbondhold til biskop Erik Kaas i Viborg. 

ÆA II, s. 261, Aars herred, H. 3. 

 Item Gundy Munckis 3) opladels breff fraa seeg oc syne arffuinge till biscop Erick 

Koiss 4) hosbundhold met alle andhre hindis retthet. Datum mdxviij 3a feria infra 

octauas corporis Cristi.  
 3)  B: til Torszgaard. 

 

1518 (3) 

 Niels Jensen Seefeld til Refsnæs’ skøde til biskop Erik Kaas i Viborg på to gårde 

i Blære sogn og by, Aars herred og en anden i Gravlev, Hornum herred. ÆA II, s. 264, 

Aars herred, H. 33. 

 Item Niels Iensszens till Reffnis skøde 7) paa ij garde, en ligindis y Bleresogenn 

oc bøj i Arsherrit, en andhen i Hornumherrit y Grauløff boj. Datum mdxviij° altera die 

Iuliane virginis.  
 7)  B: till bisp Erich Kaasz. 

 

1518 (4) 

 Markvard Juul til Bækmarks skøde til biskop Erik Kaas på et bol i Gudumholm i 

Romdrup!, Fleskum herred. ÆA II, s. 323, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 154. 

 [Jtem] Marquard Iullis 4) skødebreff 5) paa eth boell [y Guding]holm y Rumdro 

6). Datum mdxxvij inpro[festo a]postolorum Philippi et Iacobj.  
 4)  B: till Beckemarck.  

 5)  B: till bisp Erich  Kaasz aff Wiiborg.  

 6)  B: kaldis Romdrøø.  
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1518 (5) 

 Markvard Juul til Bækmarks skøde til biskop Erik Kaas på en gård m.v. i Vester 

Ørbæk,  Løgsted sogn. ÆA II, s. 330, Viborg Stifts Breve, Slet herred, M. 26.  

 Item Marquard Iuls 6) skødebreff 7) paa enn gard  oc gotz y Løgstedsogenn y 

Vesterørbeck. Datum mdxviij° inprofesto sanctorum apostolorum Philippi et Iacobj.  

 6)  B: aff Beckmarck.  
 7)  B: till biscop Erich Kaasz. 

 

11. april 1518 

 Biskoppen i Viborg (Niels Kaas) fik tredje dag efter Dionysius kvittering for 952½ 

mark udbudspenge af Lysgaard herred, som han havde oppebåret til påske og som 

mester Jacob Krumpen havde modtaget til sold til ryttere, som lå i borgleje i Viborg.  

Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 291. 

 

14. marts 1518 

 Christen Jensen, herredsfoged i Fjends herred, fik dominica letare 1518 skøde på 

kronens gård i  Fly (Fløe) by og sogn, som han tidligere havde solgt til rigsråd Niels 

Clementsen. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 279. 

 

25. april 1518 

 Svenning Vognsen og hans nuværende hustru Anne, fik Marcus Evangeliste 

livbrev på kronens bondegård ”Wiffsturgaard” i Rinds herred, som han påboede, årlig 

afgift 6 ørtug korn, 1 fjerding smør, 1 fjerding år samt gæsteri og anden sædvanlig 

rettighed. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 285. 

 

17. maj 1518 

 Her Jacob Andersen, ridder, fik mandag efter Kristi Himmelfart kvittering for 650 

mark 13 skilling udbudspenge af Nørlyng herred, som han havde oppebåret til påske. 

Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 287. 

 

3. juni 1518 

 Her Predbjørn Podebusk fik Corpus Christi kvittering for 66½ mark 2 alb. 

udbudspenge af Rinds herred, oppebåret til påske. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 288. 

 

Omkring 12. september 1518 

 Under Christian 2.s erobringstogt til Sverige blev der 12. september 1518 indgået 

våbenhvile mellem Christian 2. og Sten Sture. Christian 2. befandt sig på orlogsflåden i 

Stockholms skærgård, hvor forhandlinger skulle finde sted. Sten Sture kom ikke, men 

sendte 6 gidsler, og danskerne havde tilsvarende stillet gidsler. Da de svenske gidsler 

var kommet ombord, lettede den danske flåde anker og sejlede til Danmark. 

Begrundelsen var, at Christian 2.s skriver, kancellisekretær Jørgen Friis, senere biskop i 

Viborg, trods våbenhvilen, under et opløb i Stockholm var blevet berøvet sine penge og 

klæder. Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup.  

 

21. oktober 1518  

 Anders Skeel til Hegnet bevidner, at der i Hr. Henrik og Hr. Anders’ tid aldrig gik 

andet end stedsmål og gæsteri af Tøndering præstegård til Spøttrup. DiplViberg., s. 299. 

  

29. december 1518 

 Ejler Bryske, lensmand på Aalborghus, fik følgebrev at kronens bønder i Lysgaard 

herred skulle ligge til Aunsbjerg. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 297. 

 Eyler bryske fick befallingsbreff thiill bøndherne i liusegaardts herrit ath the her 

effther skulle ligge tiill affwandzborg och sware hannem och inghen (anden) Cum 

claululis consuetis Datum haffnie ipso die beati thome Cantuariensis  anno etc. mdxviii. 

Dominus Rex ipse.  
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1519 

 Jørgen Friis og Hans Wenck, kancellisekretærer, deltager proforma i ølhandlen. 

Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup. Henvisning til Danske Middelalderlige regn-

skaber 1, I s. 169.  

 

22. april 1519 

 Anne, rigsråd Niels Clementsens enke, fik feria quinta post Palmarum skøde fra 

kronen på hovedgården Restrup, Hvam sogn, Rinds herred,  samt 47 andre gårde i Rinds, 

Gislum, Middelsom og Fjends herreder. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 349. 

 

6. juli 1519 

 Lovhævd på præstegården i Aarestrup, Bislev og mere gods i Hornum herred. Den 

skal sikkert ses i sammenhæng med nedenstående 6. juli 1519. ÆA II, s. 293, Viborg 

Stifts Breve, Hornum Herred, K. 8. 

 Jtem en laghefft paa prestegard i Ordestrup, Bisløff, met mere gotz y Hornom-

herrit. Datum mdxjx votennsdag nest effther var frue dag visitationis etc.  

 

6. juli 1519 

 Et udaterede brudstykke af Viborg bispestols jordegods i de sidste katolske tider, 

sikkert fra biskop Erik Kaas’ tid. I Diplomatarium Vibergense er jordebogen anbragt 

under år 1536, men det skønnes, at der reelt er tale om en jordebog fra samme tid som 

ovennævnte 6. juli 1519. Brudstykket er placeret i RA, Gejstlige arkiver, Viborg bisp, 

jf. RA, Lokalarkiver til 1559, Gejstlige arkiver, Viborg bisp, II, s. 189. Det er et lille 

håndskrift på pergament, mål ca. 168 x 233 mm. Efter Valdemar Andersen s. 24, 

omfattede fragmentet af jordebogen 108 gårde og bol, 18 præstegårde, 8 kirkegårde og 

bol samt 4 møller, ca. en femtedel af stiftets gods. DiplViberg., s. 197-204. 

I 

(Hornum herred) 

 Bvdervp sogen. En gard i Siørup, Jes Olufsen i boer, xx skipper big, en marc 

gesteri, skowswyn… her mangler det øvrige af siden .. En gard i Steffring, Michil 

Peerssen i boer, xxiiij sk gesteri, skowswyn, cetera ad ecclesiam. - Et boel ibidem (i 

randen: bort), 1 marc gesteri, skowswyn hwert andet aar, cetera ad ecclesiam. - 

Prestegarden i Buderop (½ side mangler) - Grafleff sogen. Biscop garden, Jes Peerssen 

oc Las Palnssen i boer, iiij pund hammelt korn, rog oc big, v marc, iiij sk minus, gesteri, 

ij skowswyn. - Jtem ij gadehwss til forne gardt. - En gard ibidem, Poffuel Beck i boer, 

xx sk gesteri, skowswyn, cetera ad ecclesiam. - Oluff Anderssen ibidem j marc gesteri, 

skoffswyn. - Bordup gardt, j marc gesteri, cetera pro sacerdote, suem. - Skifflingbro 

mølle xx pund meill. - Vegerby sogen. En gard i Tooldall, Anders Nielssen i boer, iij 

ørtug hammelt korn, ad ecclesiam, i pund smøer, ij marc gesteri, skowswyn. -En gard i 

Liøngsiø, Owe Skynd i boer, iij marc til skild, xxiiij sk gesteri … (en linie mangler) øre 

korn, j marc gesteri, skowswyn, et pund smøer. - Jtem en gard, Nis Villatssen i boer, 

tantundem. - En gard i Vegerby, Jep Laurissen i boer, iij marc til skild, j marc gesteri, 

skowswyn. - En gard ibidem, Martin Owsen i boer, ii ørtug hammell korn, et pund 

smøer, j marc gesteri, skowswyn. - En gard, Niels Michilssen i boer, j øre korn, et pund 

smøer, j marc gesteri, skowswyn. - En gard til kirkin, j marc gesteri, skowswyn, cetera 

pro ecclesia. - Kirkitorp, prestegarden iiij pund hammelt korn, ij pund smøer, gesteri, 

skowswyn. - Et boel i Vegerby j pund korn, j marc gesteri, er kirkens boell. -En gard i 

Breste j marc gesteri, skowswyn, cetera ad ecclesiam .... (½ side mangler) Bisleff sogen. 

- Prestegarden i Bisleff iij pund hammelt korn, xxvj sk gesteri, skowswyn. - Et boel, 

Jens Skowbo i boer, er… (½ side mangler) Dirdup: En gard, Anders Gied i boer, iij marc 

penning eller j tønne sild, xij sk gesteri, skowswyn. En gard, Anders Jbssen i boer, iij 

marc xij sk gesteri, skowswyn. - Et boel, Jes Vinther i boer, xxiiij sk eller j fierding tønne 

sild ad ecclesiam, vj sk gesterj. Solgard i Dirdup … (her mangler den øvrige del af 

siden). Et gadehus i Dirdup, Jep Bwnd i boer, ij marc. Et hws, Jes Bremssen i boer, j 

marc. Et hws, Oluff Trold i boer, j marc. Tilføjet: Siden engen laffdes til Halkier, giffuer 

hand ix sk). Et  hws, Anders Farssen iboer, j sk grot. Et hws, Anders Peerssen iboer, xij 

sk.......  (½ side mangler) …..Ordestrvp sogen. En gard i Ordestrup, Cristiern Knutsen i 

boer oc Magens Anderssen, j ørtug [rug], ij ørtug big, j ørtug haffre, ij ...... (½ side 
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mangler) Prestegarden ibidem xxiiij sk gesterj, skowswyn, met en jendielss skow, som 

kaldis Kirki skow, cetera pro sacerdote ... (½ side mangler)  Sønderop sogen. 

Prestegarden …(½ side mangler) Svldrop sogen. Prestegarden, Peder Seuerenssen i 

boer, j marc gesterj, skowswyn, cetera pro sacerdote ... (½ side mangler). Eleshøf sogen. 

En gard i Bunderup, Peder Brwn i boer, j øre korn, j pund smøer, ij marc gesterj, 

skowswyn ad Abburgum (!). En gard i Eleshøff, Nis Brwn i boer, j øre korn, xx sk 

gesteri, suem. Cetera ad ecclesiam (i randen med en anden hånd: til presten, og over 

korn: ad Alburgum). Et boell, Jep Brwn i boer, xx big ad ecclesiam, xij sk gesteri, suem 

alternatim ...(½ side mangler). Sønderholm sogen. Prestegarden i Sønderholm, som 

presten i boer ... (½ side mangler). Hornom sogen. En gard i Abildgard, Knut i boer, 

xxiiij sk gesteri, skowswyn, cetera ad ecclesiam. - Et boel i Hornom, Oluff Jenssen i 

boer, j marc gesteri, cetera pro ecclesia (i randen: j swyn. Ydelserne af Arre ere i dette 

sogn tilføjede i randen) ... (½ side mangler) En gard i Molberg … boer, xviij sk gesteri, 

j ørtug arre, cetera ad ecclesiam, suem. - En gard i Fremdrop, Jahan i boer, xxx sk gesteri, 

skowswin, cetera pro ecclesia. ( - En gard i Vostrup, Nis Lawrissen i boer, j ørtug arre, 

xxiiij sk gesteri, skowswin, cetera ad ecclesiam. - En gard ibidem, Thames Jenssen i 

boer, j øre korn, et pund smøer, skowswin, xxiiij sk gesterj. - En gard i Guldbeck, Nis 

Anderssen i boer, j øre korn, et pund smøer, xxiiij sk, skowswin (I randen: pant). - En 

gard ibidem, Mogens Nielssen i boer, j ørtug arre, xxiiij sk gesterj, cetera pro ecclesia. - 

Svenstrvp sogen. Et boel, Nis Peerssen i boer, xij sk gesteri, cetera ad ecclesiam 

(Tilføjet: j swyn). - Swenstrnp mølle xj pund meell ad ecclesiam. - Et boel, Oluff Perssen 

i boer, xij sk gesterj, suem, cetera ad ecclesiam. - En gardt, Jens Lawrissen i boer, xiiij 

sk gesterj, cetera til biscopgarden Alburgis (Tilføjet: iij ørtug korn, j skoffsuyn) - Et ... 

ibidem, Mauris Lifferssen i boer, et fierdiell sild. - Voxleff sogen. En gard i Gridstedt iij 

marc eller en j tønne sild, xij sk gesterj, skowswyn hwert andet aar. - En gard i Nybe, 

Owe Pederssen i boer, iij marc eller en j tønne sild. - En gard, Anders Bendssen i boer, 

iij marc. - En gard, Nis Mattissen i boer, iij marc.- En gard, Hanss Homelmester i boer, 

xxiiij sk. - Et hwss, Jens Frøst i boer, xij sk.- Et hwss, Jep Ericssen i boer, i marck …(½ 

side mangler) xviij skipper big, et pund rog, j marc gesteri, skowswyn. - Et boel ibidem, 

Nis Ritgerdssen i boer, ij marc oc j marc gesterj. - Biscopdommet haffuer et møllestedt 

norden Snardup. - Pandom (Tilføjet: haffuer Christen Glob). Hoffuegarden en tønne 

høstesild oc j tønne wore sild met en besønderlig eng, hieder Tingholm… (½ side 

mangler) Jtem Østergard ibidem iiij ørtug hamelt korn, rog oc big, ij pund smør, ij marc 

gesteri, skowswyn. Pandom Mølle. - Olbvrg. Biscopgarden i Alburg met jendiels marc 

oc eng etc. - En gard i Hasseriss, Jespar i boer … (½ side mangler). 

 

(Gislum Herred.) 

 Svingelberg sogen. Prestegarden xxiiij sk. gesteri, suem. - Et gadehus til kirkin vj 

sk. - Faarsiø sogen. En gard, Lago Michilsen i boer, xxiiij sk. gesteri, skowswyn, cetera 

ad ecclesiam. - En gard, Anders Crestiernssen i boer, xxiiij sk. gesteri, suem, cetera ad 

ecclesiam. - En gard i Fanndrop tantundem pro ecclesia. - En gard ibidem, Seueren 

Persen i boer, tantundem. - En gard ibidem, Eric i boer, tantundem. - Et boel, Tord i 

boer, en biskip korn til Foolom kirkj (Tilføjet: xij sk. gesterj. - En gard i Faarsiø, Jens 

Bwndsen i boer, iij ørtug korn, j mare gesteri, skowswyn. - Prestegarden (Det kan være 

tvivlsomt, om dette Blad her skal indsættes). Peer Palissen i boer, j marc gesteri, 

skowswyn, cetera pro sacerdote. Dvrop sogen. Niels Olufsen i Ømarck iij ørtug korn, ij 

pund smør, 1½ marc gesterj, skoff aff  Nøygard (Tilføjet: xij sk. gesterj, (Dette staar 

med nyere Haand). - En gard, Jes Lawrissen i boer, iij ørtug korn, ij marc gesteri, ij pund 

smør, suem. - En gard, Mattis Jbssen i boer, tantundem. - En gard, Crestiern Riss i boer, 

tantundem.  En gard i lidel Durop, Jep Ørn i boer, tantundem. - En gard j Vester Nørager, 

Jespar Anderssen [iboer, tantundem]. - Binderop sogen. Prestegarden xxiiij  sk. gesteri, 

skowswyn, cetera pro sacerdote. Folom sogen. En gard, Crestiern Seuerenssen i boer, .. 

sk. gesteri, skowswyn, cetera ad ecclesiam. - En gard, Peder Crestiernssen i boer, xxiiij 

sk. gesteri, skowswyn, cetera ad [ecclesiam]. - En gard, Las Screder i boer, xij sk. gesterj, 

skowswyn, cetera ad ecclesiam. - En gard i Stistrup, Peer Nielssen i boer, xxiiij sk. 

gesterj, cetera ad ecclesiam. - En gard ibidem, Bertil Nielssen i boer, .. sk. gesterj, 

skowswyn, cetera ad ecclesiam. Prestegarden xxiiij sk. gesterj, skowswyn, cetera pro 

sacerdote. 
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- Louns sogen. En gard, Thames Nielsen i boer, j tønne hestesild. 

- Prestegarden, som presten i boer ... 

Summa huius prouincie lxxxv marc iiij sk. gesterie oc lede penninge, iiij lester kornn, j 

ørtug, row oc byg, 1 pund smør, ... lix skowswyn, dempti prenominati ……. lest høste 

sildt, foruden thet godtz, som then frwe haffde i Stieneld sogen i Borop, som er xxij 

ørtug korn, xxij pund smør, viij marc penning oc viij skowswyn………. Nørreagger 

gordtz mølle foruden …. i Farsø sogen, som bistop Erick panthe …..j pund korn, j marc 

giesterj, j pund smør ….. skowswyn (Denne Opgjørelse er med en anden Haand, og 

Kanten er afskaaren.) 

  

Aars Herred (Dette hører neppe lige hertil) 

 (Hovbro Sogn.) .... (En halv Side fattes) Bantzholm gard, Jes Posk i boer, iiij ørtug 

korn, et pund smør, xxiiij sk. gesterj, skowswyn. (I Randen: løst Jens Tygsen)   

Giffver sogen ……..  (En halv Side fattes og maaske flere Blade) En gard, Jep 

Simonssen i boer, iij ørtug korn, et pund smør, xx sk. gesteri, høns og gaess. - En gard, 

Nis Seuerenssen i boer, iij ørtug korn, j pund smør, j marc gesteri, skowswyn. - En gard, 

Palli i boer ij pund hammel korn, et pund smør, xii sk. gesteri, skowswyn hwert andet 

aar. - Jtem en gard ibidem, wi finge fra Mwnck Elbæck, Seueren Gryder mand [iboer], 

viij sk. gesterj, j pund smør, j pund korn  (En halv Side fattes) (Blære Sogn.) En 

gardzeye j Blere til Skyom kirki, som Langbien Tige gaff. - Et boel til Arss kircki. - 

(Skivum Sogn.) En gard, Anders Jenssen i boer, hører til Skyom kirkj, ij pund korn, et 

pund smør, j marc gesteri, skowswyn. - En gard, Per Oluffssen i boer, ij ørtug hammelt 

korn, j marc gesteri, skowswyn. 

 

(Slet Herred.) 

 Saling sogn. Prestegarden j marc gesteri, skowswyn, cetera pro sacerdote. - Et boel 

i Brindom j ørtug big til kirkin ……(En halv Side fattes). En prestegardt. Et boel til 

kirkin. (Farstrup Sogn) Kiølby Kiølbygard iiij ørtug hammelt korn, j ørtug haffre, ij pund 

smør, xx sk. gesteri, skowswyn. En gard, Nis Albeek i boer, iiij ørtug korn, et pund smør, 

xx sk. gesterj, skowswyn met ander smaa bede.  En gard, Jes Michilssen i boer, 

tantundem (En halv Side fattes), 

 

(Fleskum Herred.) 

 (Gunderup Sogn). En gard i Gunderop, Michel Nielssen i boer, till Ness iiij ørtug 

korn, i marc gesteri, skoffswyn. - Aff the ij mænd i Tordup oc aff thesse ij i Gunderop 

vj marc gesterj. - En gard i Gundervp, Las Mattsen i boer, totum ad ecelesiam. Et boel i 

Fielroo, Bertil i boer. - Et hws ibidem, Mortin i boer.  Et boel i Vpelstrup. Volsted sogen. 

Prestegarden gesteri, skowswyn, cetera ad sacerdotem (En halv Side fattes) (Ferslev 

Sogn.) Prestegarden. - En gard, Mattis Nielssen i boer, en øre korn, gesterj, skowswyn. 

- En gard i Nøden, Kjeld j boer, iij pund malt oc iij skiper malt, et lam, en gaess  (En 

halv Side fattes) Nøfling sogen. En gard, . . . i boer, totum pro sacerdote (En halv Side 

fattes) Romdro sogen. En gard, Thames Laurissen i boer, vij biskiper oc j skip malt, ij 

pund smør, lam, skowswyn, gaess. En gard, Las Bassi i boer, xx skiper malt, j pund 

smør, j lam, j gaess. (En halv Side fattes). En gard, Nis Beck i boer, skilder til kirken, 

skowswyn. Aff thenne leg i Romdro vj marc gesterj. Jet bol, Marqword Jywl solde til 

bispen, ij pund byg met andre bedhe (Dette Bol er senere indført). 

 

(Hellum Herred.) 

 Tordup sogen  (En halv Side fattes) Jtem prestegarden. . . (En halv Side fattes). 

(Blenstrup Sogn.) En gard ibidem, Nis Anderssen i boer, iij ørtug korn, skowswyn. - Et 

boel, Jep Perssen i boer, skowswyn, skilder til kirken. - Askildrop mølle xiiij pund meel. 

Oc then lidel qwern skall mølleren holde ferde met alt syt redeskab. - En gard i 

Aschildrup, Jens Persen i bor, iij ørtug korn, et pund smør, j marc gesterj. 
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(Lysgaard Herred). 

 (Lysgaard Sogn.) Jes Mattissen ibidem iij ørtug korn, j pund smør, j marc gesteri, 

skowswyn. - Mette Jeppes i Katballe tantundem. 

- Almynd sogen. En gard i Almynd, Nis Kiøbmand i boer, iij ørtug korn, en marc gesteri, 

skowswyn, et pund smør met en jendiels skow. 

- En gard ibidem, Crestiern Thamessen i boer, xv skipper hammelt korn, viij sk. gesterj. 

- Et boel i Vrayndom, Las Eskilssen i boer, vj grote til skiid, viij sk gesterj, the bode (En 

halv Side fattes.) en marck gesteri, skowswyn. - En gard ibidem, Anders Peerssen i boer, 

giffwer lige saa møget, med the two diele i skowen. - Hingy sogen. En gard, Anna 

Nielssis i boer, xx cloder jern, en nøy vogen til gesterj, skowswyn, mel, en jenmercki 

skow. - Alstrvp sogen. Prestegarden xxiiij sk. gesterj, skowswyn, cetera pro sacerdote. 

Et boel, Heli i boer, xij skip korn pro ecclesia. - Louns sogen. En gard, Thames Nielsen 

i boer, j tønne høstesild. Prestegarden, som presten i boer. 

Summa summarum: xxx marc och iiij sk., iij Lester kornn oc ij ørtug x skipper smør oc 

xij pund smør, xxxiiij kloder jern, och xxix skowswyn, viij nye hywl oc en nye vogen 

til skyld. 

 

(Nørlyng Herred. 

 (En halv Side for oven fattes, derpaa nævnes 3 Gaarde, men man kan ikke se, hvor 

de høre hen. En halv Side fattes derpaa). 

 .... Røding. En gard, Mattis Vinther i boer, ij ørtug rog, ij ørtug big oc ix skipper ij 

ørtug haffre, en gaess, et lam, skowswyn, skowogen, bere rog. - En gard, Las Krop i 

boer, j ørtug rog, j ørtug oc halffemte skipper big, j ørtug haffwer met ander sma bede.  

En gard Else ... i boer, tantundem (En halv Side fattes; det er tvivlsomt, om det følgende 

er fra Røding Sogn).  Et boel, Per Brwn boer, iij ørtug big oc j skip big, skowswyn, nar 

olden er. - Et boel, Mattis Vilsen i boer, iij ørtug big oc j skip big, skowswyn, nar olden 

er. En gard, Peer Symonssen i boer, iij ørtug rog, vj ørtug big oc j skip. iij ørtug haffre, 

j skowswyn, ij skowogen, iiij geess, bere rog ….. (En halv Side fattes). En gard, 

Seueren Jwl cum fratre Peer i boer, iij ørtug rog, vj ørtug big oc j skip iij ørtug haffre, 

skowswyn, ij skowogen, iiij geess, bere rog. - Et boel, Jep Jenssen i boer, iij ørtug big 

oc en skip, skowswyn, aarlig ij skowogen, iiij geess, bere rog. - En gard, Jes Joenssen j 

boer, ij ørtug rog. 

II. (Nørlyng Herred.) 

 Paa et halvt Blad: Peerstrvp sogen. Prestegarden, Jes Mattissen i boer, j marc 

gesteri, skowswyn, cetera ad ecelesiam (i randen: Christoffer [L]onge, Jacob….) - En 

[ga]rd ibidem, Cristiern Laxmand i boer ... gesteri, skowswyn, cetera til Hersom kirkj. 

Paa den anden Side: Prestegarden, som presten i boer, met j jenmercke skow. 

 

III. (Nørlyng Herred.) 

 En Stump, hvorpaa:  

Doldrvp sogen. Noyndboo. Maye i boer, v … rog, et pund smøer, gesteri, skow met en 

jenmerck lwnd, kaldis [Nojyndbo skow. Ved siø ….. felle til Noyndboo. - Noyndbo 

mølle skilder halfftrediesynde tiwge biskiper meell. Jtem iij marc till aale skild. 

 Paa den anden Side: 

… swyn …. halffdielen til Doldrvp. En gard i Doldrvp, Jep Nielssen i boer, iij ørtug 

korn, et pund smør, gesteri, skowswyn. - En gard ibidem, Vorm i boer, tantundem. - En 

gard ibidem, Anders Anderssen. 

 

IV. 

 Et halvt Blad, nederst: 

Doldrvp  skow. - Jtem Doldrop øø. - Jtem, Sønder Fallet oc Nørre Fallet. 

 

Summa: xxviij marc gesterii penninghe met ij lest korn oc ij ørtug halfftrediesindtyffue 

byskipper mel, iiij pund smør och j tønde oc xix skowswyn demptis procurationibus   

 

Bagsiden blank. 
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Det første Stykke I er af Dr. O. Nielsen fundet i Inderigsministeriets Arkiv uden om 

Bøvling Lensregnskab 1641-52 af Mogens Sehested til Holmegaard, II-IV af 

Registrator Plesner udenom samme Mands Lensregnskab for Mullerupgaard 1646-47, i 

Geh. Ark. Dr. O. Nielsen har velvillig meddelt sine Afskrifter til Afbenyttelse.  Da 

Lysgaard Herred, som 22 Juli 1516 af Kronen pantsattes til Biskop Erik Kaas og hans 

Efterkommere, Biskopper i Viborg (Suhms Nye Saml. I , 2, 152 ff.) her regnes med til 

Viborg Bisps Indtægter, maa Jordebogen, hvoraf Brudstykkerne ere, rimeligvis være 

affattet i Biskop Erik Kaases Tid; thi 29 Decbr. 1518 fik Kronens Bønder i Lysgaard 

Herred Kongebrev om at skulle ligge til Avnsbjerg og svare til Ejler Bryske (Suhm a. 

St. I, 3, 296-98). I gejstlig Henseende hørte Lysgaard Herred til Aarhus Stift.  
 1)  I Randen: Christoffer [L]onge, Jacop. . . . 

 

24. august 1519 

 Tingsvidne af Hornum herreds ting onsdag Skt. Bartholomæus dag, givet Malte 

Lauridsen (Viffert) i Albæk ang. sandemænds tog om Sortemose, som sognepræsten hr. 

Christen i Testrup havde opkrævet. RA, Perg. saml., Torstedlund gods, nr. 37. 

Diplomatarium Hornumense, s. 202. 

 

1520 (1) 

 Ejler Bryske, lensmand på Aalborghus, fik lensbrev på Nørlyng herred, uden 

afgift, dog mod tjeneste efter tilsigelse. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 358. 

 Idem Eyler bryske ffich breff ad graviam poæ Nørrelywngherret met all kongelige 

rente oc rettiched vden assgifft swo lenge myn herres nade tillsiger oc giør ther aff 

tieniste nær hannem tillsiges. Cum claululis consuteis datum in catiro haffnensi  feria 

quata pasche ann etc.  mdxx.  

 

1520 (2) 

 Mogens Stampe i Klarupgård, formodentlig Viborg bispedømmes lensmand eller 

foged her, et skødebrev på en ålegård i Store Brede Aa (Lindenborg å) mellem 

Kongerslev og Gudumlund. ÆA II, s. 316, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 95. 

 Item Mogens Stampis 4) skødebreff paa enn algard ligindis i Store Brede aa 

emellum Kongsleff, oc Gudo(m)lund 5). Mdxx dominica 3a pasce. 

 4)  B: j Clarup gaard.  

 5)  B: Kongisleff och Gudding lund.  

 

21. april 1520 

 Mester Jørgen Friis fik kvittering for 1.915 mark i guld, sølv og pendinge,  som 

han havde opkrævet i kongeskat på Langeland og Tåsinge. Da en anden af Christian II’s 

skatteopkrævere, Rasmus Clementsen, får kvittering for hele 4.540 mark, der 

udtrykkeligt var opkrævet i Viborg stift, er det sandsynligste, at Jørgen Friis har virket 

på sin hjemegn i Ribe stift. Han fik samme dag også kvittering for 11.078 mark opkrævet 

kongeskat i Jylland. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 360. 

 Mesther Jørghen ffriis ffick quitanciam faa han haffuer antwordit myn herres nade 

xixc xv marck vti guld sølff oc pendinge aff then kongeskat som han haffuer optaget paa 

lanqland oc tossind. Datum haffnie sabbato die proxima post dominicam qvasimodo 

geniti anno &c. mdxx.  

 Mesther Jørgenn friis, wor nadigste herres schriffuer, fick quittanciam paa elleffwe 

thusinde halffierdesindtztiwge otthe marck sex skillinge som han myn herre sielff 

andtwordet paa regenskab aff then konninge skatt som han haffuer vppebaaret i Jutland 

paa myn herres weigne datum in castro haffnensi feria 2.da proxima dominicam 

misericorcdia domini Anno etc. mdxx.  

 

22. august 1520 

 En lovhævd, at Niels Pedersen, sognepræst i Buderup sogn og provst i Hornum 

herred, havde indvordet Frendrupgård med 2 fjerdinger jord, en gård i Moldbjerg og 

andet gods i herredet som Hornum kirkes ejendom. ÆA II, s. 300, Viborg Stifts Breve, 

Hornum herred,  K. *80.   
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 Jtem enn laghefft ludindis at her Niels Persszen i Budrup haffuer induard Frendrup 

gard met ij fering, enn gard i Molberg met andet i forne herrit tiill Hornwm kyrke. Datum 

mdxx then votensdag epter var frue dag assumptionis. 

 

9. (27.) september 1520 

 Provsten i Jellingsyssel, Jørgen Friis, faar af Paven i Rom Kanonikat og Præbende 

i Viborg og Dispensation til dermed at forene to ellers derned uforenelige Embeder. Acta 

Pontificum,  4800, s. 314-14. 
  

20. september 1520. 

 Christian 2.s dronning Elisabeth anbefaler i kongens fravær i et brev dateret 

Abrahamstrup, vigilia Matthei Mdxx, til kapitlet i Viborg, den kgl. sekretær, Mester 

Jørgen Friis, provst i Viborg, til biskop efter Mester Erik Kaas og beder kapitlet at give 

Mester Niels Fris, kantor i Viborg, possessionen af bispedømmet, indtil Jørgen Friis, der 

opholder sig hos kongen (der er i Sverige eller på vej hjem herfra), selv kommer tilstede; 

thi Jørgen Friis har berettet, at kapitlet har i sinde ”at postulere then mwncke bistop, 

hwilcket ey sømlict er, effther thij j haffwe andher gode mend i ethers capittel, som 

dweliigh ere”. Kongen afsejlede 15. september fra Stockholm mod København 

(C.F.Allen, De tre nordiske Rigers Historie, bind 2, s. 302), og tog på hjemfarten 

indenom Kalmar og kan ikke være nået tilbage til København eller Abrahamstrup 20. 

september, hvorfor det er den regerende dronningen, der skriver til kapitlet. Papir, med 

dronningens store segl i rødt voks (utydeligt) som udvendig forsegling, i Viborg 

Stiftsarkiv “Domkapitel”. I, 6.  Sammenlign Mester Niels Friis’ skrivelse af 23. Sep-

tember 1520, hvorved han selv søgte at opnå bispeværdigheden. Erich Pontoppidan. 

Annales. Ecclesiæ Danicæ Diplomatici, bind II, s. 485. 

 Elisabeth, Dei gratia, Dacie, Norvegie, Schlavorum, Gottorumqve Regina, Innata 

Archiducissa Austrie Etc. Burgundeie Etc. Ducissa Slesvensis Holstatieqve Etc. 

Premisso nostro sincero favore, Wiither kære Wenner, at Os Elskelige Mester Jørgen 

friis, wor Kæreste Nadige herres og hosbondes Secretere, Provest uthi Viborg, haffver 

berett for Os, at Os Elskelige Werdugh fader herr Erick Kaass, Bescop uthi Viborgh, er 

nu dødt, hwes Siell Gudt haffve, oc haffver han berett for Os, at I er till Sinds at postulere 

then Munke Bescop, hvilket ey semelict er, effterthi I haffve ander godhe Mend i ethers 

Capitel, som duelighe ere, som I selffve ythermeere kunne wide. Tha bedhe wi ether 

kærligen, at I eftherthi Vor Nadige heree oc hosbonde eyghe uthi Landet tillstede er, at 

I for hans Nadis skyld, og thenne wor Skriffvelse wille onde Os Elskelighe Mester 

Jørgen friis, wor Nadige herris Secreterer, og Provest uthi ethers Capitel, samme Stict, 

oc I wille eligere hannum, som Sedwane er, og antworde Os Elskelige Mester Niels friis, 

Cantoriuthi Viborgh Possesien oc ingen anden, saa lenge Os Elskelige Mester Jørghen 

friis fraa Vor Nadige herred oc hosbonde ighien kommendis worder. Giører som Vor 

kære Nadige herre hosbonde og Vi ether tiltroe, wi wilde thet kærligen uthi alle Maade 

meth ether alle oc hver serdeeles gunstligen forskylde. Her meth giøre I Os 

besynderligen till Wilge, og forskylde thet gerne. In Christo valete actum in curia nostra 

Abramstrup, vigilia Matthei Anno etc. MDXX nostro sub signeto.  

 

23. september 1520 

 Mester Niels Friis, kantor i Viborg, halvbroder til Jørgen Friis, søger ved et brev 

til kongen, dateret Aalborg, om selv at blive biskop i Viborg og tilbyder i givet fald at 

tilbagegive kronen forleningen af Mors, som biskopperne i Viborg pr tradition havde i 

len.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 566. C.F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af 

Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie, s. 3 med henvisning til Original 

paa Papir med Segl. München Samlingen Nr. 46. København. 

 Jegh Nils Ffriis cantor j Wiborge kindes mett thette mytt opne breff, at ieg haffuer 

tiilsenndt erlige och fornwmstige mand Hans Bertholomeissen høutzmand poo 

Alborgehus poo wor kte nådige herres vegne thett pantt Maars, som lenge haffuer werett 

fraa kroffnenn och tiill biscopsdwmmett, mett slig skieli oc wilkord, om gwd haffuer 

fforsytt, ath hans nade wiill tiilstede, ath ieg bliuer biscop j Viborge stickt, thaa 

beplicther jeg mig onder myn iedh och reelighed ath antuordhe forne Hans 

Bertholomeissen szamme pantt Maars mett pantte breffue, hwiis ther poo lydher. Tiill 
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yttermeyre fforwaryngh och beder sthafestingh tricker ieg mytt indzegell nedhen for 

thette mytt opne breff, och tiill mett myn handscrefftt her nedhen for. Datum Alborge 

dominica proxima post Mauricii anno &c. mdxx. Ego Nicolaus Friiss, cantor 

Wibergensis protestor.  manu propria. 

 

7. januar 1521 

 Optegnelse om, at Paven udnævner Jørgen Friis til Biskop i Viborg. Rome die lune 

7. mensis januar 1521 fuit consistorium, et expedita fuerunt infrascripta. Referente 

cardinali de Flisco providit ecclesie Vibergensi in Dacia, vacanti per obitum Enrici 

episcopi Vibergensis … de persona Georgii Frijs canonici ipsius ecclesie Vibergensis. 

Redditus fl. 200. Taxa fl. 33⅓. Arch. Cons. Acta Cancell. 1, 151 og 151 v. Acta 

Pontificum,  4832, s. 337-38.  

 

7. januar 1521 

 Paven udnævner, efter at Biskop Erik Kaas i Viborg er død, kanniken i Viborg, 

Magister Jørgen Friis, som er 28 Aar gammel, til Biskop sammesteds. (DiplViberg., 147-

48). Acta Pontificum,  4833, s. 338. 

 Georgio electo Vibergensi. Apostolatus officiuni . 

 

7. januar 1521 (1) 

 Paven giver den udvalgte Biskop i Viborg Jørgen Friis Dispensation for, at han 

ikke har den kanoniske Alder (30 år). Acta Pontificum,  4834, s. 338. 

 

7. januar 1521 (2) 

 Paven giver kannik Jørgen Friis i Viborg Dispensation for de Bandstraffe, han 

maatte være ifalden. Acta Pontificum,  4835, s. 338. 

 

7. januar 1521 (3) 

 Klerken Claus Pedersen Varberg fra Lund Stift får motu propio provstiet i 

Jellingsyssel, kannokater og præbender i Viborg og Ribe, to sognekirker i Viborg og 

Aarhus stift, samt St. Karens Hospital i Aarhus, som er ledige efter den udvalgte biskop 

Georgius Friis (Jørgen) i Viborg. Acta Pontificum,  4836, s. 338. 

 

7. januar 1521 (4) 

 Pave Leo 10de beskikker ved provision mester Jørgen Friis til biskop over Viborg 

Stift. Dette Brev (meddelt af Dr. O. Nielsen) fandtes som omslag uden om Hald 

lensregnskab 1545-46. DiplViberg., s. 147. 

  

29. januar 1521 

 Optegnelse om, at den udvalgte biskop Jørgen Friis i Viborg betaler Servispenge. 

(til paven, betaling for bispeudnævnelse). Acta Pontificum,  4838, s. 340. 

 

7. februar 1521 

 Optegnelse om, at Biskop Jørgen Friis i Viborg lover at betale Servispenge (til 

paven). Acta Pontificum,  4839, s. 340. 

 

24. - 30. marts 1521 

 Christian 2. er i Aalborg, og lensmand Hans Bartholomæussen Tolder på 

Aalborghus benytter formodentlig lejligheden til at drøfte spørgsmålet om afståelse af 

Vor Frue kloster i Aalborg til den udvalgte biskop i Viborg, Jørgen Friis. Klosteret var 

stiftet af kronen men forlenet til Jørgen Friis’ forgænger biskop Erik Kaas i Viborg. Da 

Jørgen Friis kun omtales som electus, udvalgt, synes udnævnelsen fra Rom endnu ikke 

nået til Danmark, eller bispeværdigheden på en eller anden måde ikke er fuldstændigt 

bekræftet. Mikael Venge, Det gamle Aalborghus, s. 147.  
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Omkring 14. -25. april 1521 

 Christian 2.  opholdt sig 14. - 25. april 1521 i Aarhus. Under opholdet indgik han 

en aftale med biskop Jørgen Friis i Viborg om Vor Frue Kloster i Aalborg, som tilhørte 

kronen men var forlenet til Viborg bispestol. Lars Skeel, som nævnes her var 

formodentligt en af biskoppen indsat forstander. Biskoppen fik tilladelse til at nedlægge 

klosteret, inddrage godset og overføre nonnerne til Sebber Kloster mod at mageskifte 

klosterets over 600 hektar store ø Egholm ved Aalborg til kronen. Aftalen fremgår 

indirekte af efterfølgende 25. april 1521. Mikael Venge, Christian 2. fald, s. 41. 

 

25. april 1521 (1) 

 Hans Bartholomæussen Tolder, lensmand på Aalborghus, sender med Anders Wlf  

kongen et brev på vegne af Thijles, som han havde glemt at returnere. Det er sikkert 

gæld til Tile Pedersens, Flensborgkøbmanden Tyllæ Person på Bramstedt som kongen 

skyldte 342 mark jf. Lars Sjødin, Handlingar til Nordens Historia, I, s. 518 og nævnes 

sst. s. 612. Endvidere i Festskrift til Astrid Friis, s. 94. Hans Bartholomæussen udtaler 

sig om kongens kontrakt med electus i Viborg om henlæggelsen af Jomfruklosters gods 

i Aalborg til Sebber Kloster, undtagen den lille Ø Egholm, som kongen havde befalet 

ham at udsætte harer på. Han har på kongens vegne tilbudt Jørgen Friis gods til 

erstatning for Egholm, men Jørgen Friis ville selv tale med kongen derom. Givet i 

Aalborg torsdag efter søndag Jubilate mdxx.  Retten til at disponere over klosteret 

tilhørte fra o. år 1500 kronen og klosteret var dermed underlagt Hans Tolder som 

lensmand på Aalborghus.  J.P.Stenholm, Aalborg Klosterhistorie, s. 75. Scandia 23, s. 

51. Brevet ses også i RA, Danske Kancelli, Indkomne breve 1513-23, seddelregistratur 

14-19.  Henvisning til Danske Samling, nr. 377. Internetopslag nr. 139. Brevet er både i 

Stenholm og seddelregisteret dateret 3. maj 1520, men året må være 1521 og  torsdag 

efter dominica Jubilate er 25. april.  

 Mijn ødmighe thiilborlig throwff thieneste ether nade hogborne mectiighed altiid 

forszent mett wor herre kiere nadighe herre. at, som ether nade welfortencker, ath ether 

nade antworde antuorde megh ett breff ludendes poo Thijles wegen, hwylkett ieg 

fforglemede at skicke ether nade j gen, sender ieg ether nade samme breff mett thenne 

breuiszer Anders Wlff etc. Sammeledis, som ether nade oc well wijd, hwor endelig ende 

J ether nade gijorde mett electo aff Wijborg mett thett jomfrw closther her j Aalburg, 

saa at alt gotzett skulle legges mett thennem thill Sebberclosther, wndentagitt en lijden 

øø, liggendis hartt her ner Alburg, szom ether nade befalle meg at setthe harer poo, 

huilkett ieg haffuer begertt aff hans nade poo ether nades wegen och bodett hannwm soo 

møgitt gotz poo ett andett stedh, lige gott syn skyldh, skeppe modt skeppe, huilkett hans 

nade jngenledis wiill gøre, førre hand kommer ether nade thiill ord igen. tikkes meg saa, 

at stackett handyng er best, thii er thett gott, at ether nade scriffuer hannwm thiill, saa 

ath hans nade holler then handynge oc contracth, szom gyordt er om samme gotz, oc ieg 

sammeledis wederlegger hans nade poo ether nades wegen mett lige gott gottz ffor syn 

skijldh, soo leughe ether nade kommer her j Iandett igen. Her mett ether nade mectiighed 

altiide then helige trefoldiighed beffalijndis giffuitt j Aalburg Torsdagen nest effther 

Søndagen Jubilate aar etc. m d x x. 

    Hans   ether nade ffatige 

    Bartholomei  troff thijener. 

 

25. april 1521 (2) 

 Hans Bartholomæussen Tolder, lensmand på Aalborghus, skriver til kongen om 

kontrakten som blev gjort i Aarhus med electus i Viborg om afståelsen af Jomfru-

klosteret i Aalborg til Sebber Kloster. Han gør opmærksom på, at der er i klosteret er 

fundet en kiste fuld af breve, som viser, at klosteret i sin tid er stiftet af kongen, mens 

electus Jørgen Friis, hævder at klosteret er stiftet af en af hans forgængere biskopper i 

Viborg. Jørgen Friis beskyldes for, at han kun er interesseret i overførslen af nonnerne i 

Vor Frue til Sebberkloster på grund af klostrets rige besiddelser, og at gudstjenesten - 

når han havde fået nonnerne flyttet - alligevel ikke ville blive forøget. Dateret Aalborg 

Marcus evangeliste 1521. J.P.Stenholm, Aalborg Klosterhistorie, s. 80. Brevet ses også 

i RA, Danske Kancelli Indkomne breve 1513-23,, seddelregistratur 14-19. Henvisning 

til Danske samling nr. 377. Internetopslag nr. 163.  
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 Myn ydmyge wnderdanige pliclitige tro tjeneste eder nade altiide forszentt mett 

gudt. hogboren fyrste, kiære nadigste herre. At szom ether nade woll fortencker, hwad 

conthracht oc ende ther bleff gyordt j Aars emellum electo i Wiborg oc ethers nade om 

thett jomffrw closter her j Alburg, thaa skall ethers nade werdiiges at wiide, at jeg nw 

anderledis j rett gwdtz sandhed haffuer bespordt oc fforfarett, ath szamme closther aff 

fyrste begendelssze war ffwnderett aff kronen, oc stander ther i samme closter en kyste 

ffwlld mett mecthiige skønne breff, lydendes poo samme closters ffyrste begendelssze 

oc lejlighed, szaa ether nade skall wnder ther poo; oc szom jeg j rett sandhed fformercke 

kandt, thaa war thett icke ffor ander sagh skylldt, att electo begerrett at anname szamme 

closter jomfrwer j Sybber closther, æn ffor hand will haffue then mecthiige skønne 

eygdwm thyll biskopdwmmett, och kand ether nade oc woll fformerke, nar hand flanger 

thennem j fforne closter, thaa holdes ther ligwold jcke større gwds thyeneste en thiill 

fforne. sammeledis kiere nadige herre, haffuer szamme closter thii aller skønneste skow, 

som thiillige moo ligge j alle Jwtlandt, huilkett en evige skade war, skulle thii komme 

ffraa kronen. æn then tiidt bischoff Erich læwett, huis siell gudt nade, thaa ffinge hand 

ther mere wiildh om aarett en ether nade. wiille ether nade oc endelige wnde hannwm 

closteritt, thaa war thett en euige gaffn, at ether nade beholt szamine skowe oc 

wederlagde hans nade j gen mett andett gotz j Sletherit, som hans nade bedre beleyligt 

war. men tickes meg ganske rodeligt wære, at ether nade enckede schicker mett ether 

nadis offne breff forbyudendis thennem her effther att sware nogre andre æ effther en 

mig, om ether nade will eke wnde Lauris Skiell thett fframdels, thaa wiill ieg besorghe 

thennem, huis thii haffue behog, sza lenge ether nade kommer j landett j gen. æther nadis 

siell till sthordt ære oc werdiighedt gud helligtrefoldihedt beffallindis thiill euige tiidt. 

schreffuitt vtj Alhurg Marcj euangeliste dag ao etc. m d x x i. 

Hans  ether nadis 

Tholler fatige thiener. 

 

8. maj 1521 

 Hans Bartholomæussen Tolder, lensmand på Aalborghus, sender kongen et brev 

med Laurids Skeel, hvori han fraråder at afstå Jomfruklosteret i Aalborg til electus i 

Viborg. Han påpeger ”gerrighed” som Jørgen Friis’ eneste motiv til transaktionen, og 

påpeger, at gudstjenesten ikke holdes mere end tidligere. Hans Tolder påpeger endvidere 

at have hørt, at Jørgen Friis har lagt klosterets gods og skove til sine egne gårde. Givet i 

Alburgis vigilia ascentionis Christi anno. etc. mdxx. J.P. Stenholm, Aalborg 

Klosterhistorie, s.76, ( med dato 17. maj 1520). Brevet ses i RA, Danske Kancelli, 

Indkomne breve 1513-23, seddelregistratur 14-19. Henvisning til Danske Samling, nr. 

377. Internetopslag nr. 140. Både Stenholm og seddelregistraturen angiver datoen 3. maj 

1520, men året er 1521, hvor Kristi Himmelfarts aften (vigilia) var 8. maj. 

 Mijn ydmyge wnderdanige plictige trowff thieneste ether nades hogborne 

mectiighedt altijde fforszentt mett wor Herre. hogborne ffyrste, kiere nadige herre. at 

som ieg syst sereff ether nade thiill mett Anders Wlff om then contrackt oc handyghe, 

ther bleff gyordt emellwm ether nade j Aars oc ellecto j Wijborg om thett jomfrw closter 

her ij Alburg, sammeledis scriffuer ieg ether nade thiill ther om mett thenne breuiszer 

Lauris Skiell och som iegh nw y sandhed fformercke kandt, thaa war hand thett icke ffor 

andre sagh skyld begerendis en ffor zitt gerichedt skild, thii szamme closter gotz er well 

szaa gott som trijdie parthen bischops do mett oc holdes oc holdes gudz thieneste dog 

icke større her effther en thiill fforne ligger ther oc till samme closther thii aller skøneste 

skowe, szom thiill liggerwys moo ligge j altt Jutlandt, skulle hand være møndiighe at 

jage j samme skoue, ther motthe gudh fforbarme seg ouer; oc er meg nw saudt, at hand 

haffuer lagt samme gotz oc skowe thiill syne egen gorder, huor hannwm løster; 

sammeledis saude hand ffor ether nade, att bischoff Eskill ffunderitt samme closter, thett 

war løgen, ether nadis fforfeydre, framfaren konnynger her j Danmark, thii ffunderett 

thett, som thenne breuiszer ether nade ij sandhed well beretthe kandt. haffuer hand oc 

en nøgell thiill en kijste, ffwld mett mecktiige skørre gamle breffue, ludendis poo samme 

closters ffyrste begynnelssze. thii er thett gansche raadeligt oc gaffnligkt, at ether nade 

thyncker ett gott synd ther thiill, at slyg en mechtiighe eydwm ffor hans geriched skyll 

saa skendijge skall komme ffraa kronen, huilkett en euige skaade war. will ether nade 

szende mig strax ether nades breff sker poo, saa at ieg skall anamme thennem j thett 
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closther egen, thaa wiill ieg fforsije thennem mett huis thii behoff haffue, saa lenge ether 

nade ffyrst y landett komijndis worder. wiill ether nade oc wnde thenne breuiszer thett 

thaa, moo ether nade ther rode ffor. her mett ether nade hogborne mechtiigehett gudt 

helige treffolidighed beffalijndis. giffuitt i Alburg vigilia ascentionis anno etc. m d x x. 

Hans   ether nade ffatijge thiener. 

Bartholomei 

 

1521 (1) 

 Optegnelse af Hans Tolder til kongen om biskop Jørgen Friis’ overtagelse af Vor 

Frue Kloster i Aalborg og dens gods, som kongen har accepteret mod, at kronen fik 

klosterets ø Egholm. Jørgen Friis forlanger nu 4-6 gårde af kronen til vederlag, hver gård 

er lige så meget værd som Egholm i skyld  J.P.Stenholm, Aalborg Klosterhistorie, s.78. 

Optegnelsen er sandsynligvis en tilføjelse til ovennævnte 8. maj 1520.  

 Sammeledis vntthe hand ether nade en lijden øø her thiill slottett, som heder 

Eghollm, huilken ieg haffuer begerett aff hannwm ; thaa swarede hand saa, at hand wiill 

wnde, hwad wederlag hand skall haffue aff ether nade, ffør hand saa slipper closthers 

gottz ; och war hand begerendis 4 eller 6 mecthiighe skøne gaarde aff meg thiil wederlag, 

hwer af samme gaarde er lj saa god ffor syn skyld som samme øød. Sammeledis haffuer 

hand ieg spordt, wiill hand haffue en skatt aff szamme closter thiener, mett huilke hand 

wiill draghe tiill ether nade mett, poo thett handt kand gøre en endelighe ende oc lønne 

ether nade mett ether nadis egett Item skall ether nade viide, at samme closther jomfrwer 

haffue en mecktiighe skøn beleyligk plane mett skow ffejsk watn oc thegelogen, 

liggendis j Helwm herrit, poo huilken thii gerne begerendis ære, atj motthe bøgge 

thennem ett closther igen, om ether nade heller wiill haffue thennem ther en her j Alburg, 

ther moo ether nade wære fortenckt wdj. ether nade haffuer hafft stor hielp aff samme 

closter bode i krye, orloff, och thisligeste; kunne ether nade fforlæne en ethers thienere 

ther mett, huem ether nade will beffalle etc. 

 

1521 (2) 

 Koncept til brev fra Hans Tolder til kongen om Jørgen Friis’ nedlæggelse  af Vor 

Frue Kloster i Aalborg og overflytning af nonnerne til Sebber Kloster. Han anfører, at 

nonner hellere vil forlade klosteret end at flytte. Hans foged har talt med electo, dvs. 

Jørgen Fiis, uden godt resultat. J.P. Stenholm, Aalborg Klosterhistorie, s. 79. 

 Sammeledis kiiereste nadigh herre, haffuer samme closther jomfer en mechtiige 

skøn beleijlig wonynge, szom heder Skarpyngh, liggendes wtj Helum herit, huilken thii 

storligen aff ether nade begerendes ære; at ether nade ffor gudz skiild wille werdiiges at 

wnde thennem ther at bigge thennwm ther ett closter j gen att holle gudz thieneste wiid 

markt igen, om thii engenledis wille wære hier j Alburg; sier thii oc, at fførre thii wille 

jndh j Sybbercloster oc wære electo wnder giffuene, taa wiille thii fførre hwer j sytt sted 

ffare hyem thiil slechtinghe. tisligeste haffde jeg gardian ffor electo oc gaff hannwm 

ether nade wille thiill kiende, thaa swarede hand saa, ath mwe thii icke nyde at wære ij 

thett closter, som thii vtj ære, taa wiille thii engenledis wære vtj Alburg, oc wille thii 

engenledis beraa thett, ffør ther capittell worder. ær thett ether nade høgeligen raadeligt, 

at ether nade ganske well ower tracther oc betyncker, fførre ether nade skiller ether wiid 

samme closter; ether nades ffader-fader giorde kronen en ewige skade, then thiid hand 

lwd Øøcloster komee fraa kronen, och er thett ocszaa stor en schade j alle mode ; kand 

thenne breuiszer Anders Wlff wnderuisz ether nade alle szamme closters leylighed, thii 

hand haffuer wærett flormand thd wtj tillid fforne  

 

Ca. maj 1521 

 Biskop Jørgen Friis overtager efter forgængeren Niels Kaas forleningen af Mors 

Nørre og Mors Sønder Herreder samt en del af kronens gods i Fjends Herred (ekskl. 

Skarpenberg Gods) for et lån til kongen på mindst 7.328 mark 12 skilling og 292 gylden, 

som Jørgen Friis lover at kvitte i pantesummen. Godset i Fjends Herred var 1516-20 sat 

til 2.900 mark dansk. Søren Balle, Kronens Kreditorer i Danmark 1533-48, s. 34. 

Overtagelsen skete sikkert først efter, at underretningen om pavens udnævnelse af 7. 

januar 1521 i foråret var kommet til Danmark. 
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21. juli 1521 

 Biskop Jørgen Friis beder under henvisning til samtaler i København og Aarhus 

Christian 2. om at optage broderen Christian Friis i sin tjeneste. Brevet er dateret mdxxj 

søndag efter Sankt Pauls omvendelse. Dette er dog en fejltolkning, der er tale om Pouls 

martyrium. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve 1513-23, seddelregistratur 14-19. 

Internetopslag nr. 157.  

 

Sommeren 1521 

 Christian Friis, biskop Jørgen Friis’ broder, der er blevet taget i kongens tjeneste, 

aflægger sin ed på Hønborg Slot til Vincents Lunge, professor, rektor ved Københavns 

Universitet, på kongens vegne. Mikael Venge, Spøttrup.  

 

Sommer - efterår 1521 

 I efteråret 1521 opbød Christian 2. alle i Jylland, ”som frihed og frelse kendes” 

(adelsmænd) til krigstjeneste. Det drejede sig uden tvivl om at de om vinteren skulle 

ligge på vagt imod Sverige langs Skåne, Halland og Vigens grænser. Kongen gjorde 

udstrakt brug af sin ret til at kræve leding af de adelsmænd, der havde len af ham, og af 

bisper og prælater, som var pligtige til at stille krigsfolk til rigets tjeneste. Udbuddet 

skete så hyppigt, at man næppe var kommet hjem, før der kom et nyt udbud. Biskop 

Jørgen Friis stillede i sommeren 24 karle fuldt udrustede med hest og harnisk, hvilket 

kostede ham 300 mark, men allerede i efteråret 1521 fik han befaling om at stille 28 

karle. Se nedenstående C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 3,2, s. 301. 

 

10. august 1521 

 Ove Vincentsen Lunge til Tirsbæk stævner på Viborg landsting biskop Jørgen 

Friis og medarvinger, som påstår at have en broderlod i Stolliggård på Løjt Næs. Sagen 

blev udsat i 12 uger, men på terminen 2. november 1521 mødte Jørgen Friis ikke op på 

tinget. Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup.  

 

27. oktober 1521 

 Jørgen Friis, biskop i Viborg, meddeler Christian 2., at han efter befaling har tilsagt 

alle, som frihed og frelse kendes (adel). Hvad det angår, at han med hjælp af abbeder, 

priorer og kannikker skal udgøre 28 karle, da udgjorde han i sommer 24 til Varberg, og 

der er ingen prælater til at udgøre dem, undtaget abbeden af Vitskøl, men han vil gerne 

gøre sit yderste og personlig følge kongen. Han sender et brev på Niels Clementsens 

gæld på 100 mark. Hvad angår de love og herredsnævn og ransnævn der på stedet, da 

falder der kongen stor sagefald til, hvis han vil sende ham en befaling at skikke der 

bydemænd til, vil han selv aftegne kongens sagefald så yderlig som hans egen svorne 

skriver. Han imødegår en klage til kongen over en af hans svendes optræden mod en af 

kongens bønder. Dateret Viborg sanctorum Simonis et Jude aften mdxxj.  RA, Danske 

Kancelli, Indkomne breve 1513-23, seddelregistratur 14-19, internetopslag nr. 196.   

 

2. december 1521 (1) 

 Niels Høg, lensmand på Skivehus, fik kvittering på 1.040 mark dansk, som han 

havde oppebåret i landehjælp af bønderne i Skivehus len og afleverede på Kalundborg. 

Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 369. 

 Her niels høg fick quittanciam paa ith tusindt fyretwge marck danske som han 

vpboret faffde  aff bønderne wti skiffueleen aff then landhiepl oc paa kalundeborg slot 

fran seg andtvordet paa regenskap Datum castro kalundeburgensie die lune post andree 

apostoli anno &c mdxxi.  

 

2. december 1521 (2) 

 Jørgen Friis, biskop i Viborg, deltog i rigsrådets møde i Kalundborg sammen med 

Hr. Niels Høg, biskopperne Ove Bille og Niels Clausen af Aarhus, samt Erik Eriksen 

Banner, der måske ikke var rigsråd. Der blev der truffet aftale om at søge at stække 

Christian 2.s magt. Axel Pedersen, Spøttrup - om borgen og dens ejere, s. 16. Også 

omtalt i Ny Kirkehist.Saml. IV. 466.  
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3. december 1521 

 Biskop Jørgen Friis fik kvittering for 906 mark 4 sk. dansk af landehjælp, som han 

havde oppebåret i sine len Mors og Fjends herred. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 369. 

 Biscop Jørghen friis aff wiborgh fick quittanciam at han haffuer ladet fornøffue 

myn herres nade ixC vi marck iiii sk. danske aff then hielp som han vpboret haffde paa 

wore vegne wti morss oc fiantzherrit giffuit paa kalundeborg tisdag nest effther andree 

aar 1521.  

 

13. december 1521 

 Her Niels Høg, ridder, fik tirsdag efter Frue dag kvittering for 100 mark dansk i 

afgift af Skivehus, som han skyldte for 1520. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 370. 

 

22. december 1521 

 Det kongelige rettertings dom afsagt i Odense søndag før jul hvorved Ove 

Vincentsen Lunge tildømmes Stolliggård på Løjt Næs, som han påstod at være hans 

hustrus arvegods, idet den indstævnte besidder biskop Jørgen Friis i Viborg ikke mødte. 

Sagen fortsatte ved rettertinget 17. marts 1522. Jørgen Friis blev yderligere idømt en 

bøde på 100 mark for udeblivelse. Omtalt i Mikael Venge, Spøttrup og Regesta 1, 

[6923]. Suhm Nye Samlinger I., s. 372.  

 Dombrev, hvorved Kong Christian 2. tildømmer Offue Vicencius en Deel Gods, 

som han efter et Dombrev af Viborg Landsting paastod at være hanss Hustrues Hustrues 

Anne Henricsdatters rette Arv, da indstevnte Besidder deraf Hr. Jørgen Friis, Friis, 

Biskop i Viborg ikke mødte. Paa vor kere frue modhers Gard i Otthense, then Søndag 

nest fore Juel.  

 

Ultimo 1521, primo 1522 

 Christian 2.s land- og bylov, der trådte i kraft hhv. ca. 22. december 1521 og 6. 

januar 1522 indførte en købstadsvenlig politik, ændrede rigets  retstilstand og inddrog 

områder fra kirkens domæne under kongen. En hjørnesten i det middelalderlige samfund 

var tingshandlingerne, hvor retshandlinger skete med offentligheden som vidne. 

Christian 2.s lovkompleks krævede opførelse af tingshuse og gjorde uddannede 

embedsmænd til garanter for retfærdigheden, mens offentligheden udelukkedes. 

Embedsmænd skulle overtage flere funktioner i samfundet, f.eks. blev der i købstæderne 

oprettet embedet ”skultus”, en slags politimester, som skulle garantere ro og orden og 

håndhæve byloven. Lovkomplekset strukturerede bondebørns skolegang. Adelens 

stilling i samfundet blev udfordret, mens bønder og borgere generelt blev bedre stillede.  

 I sin håndfæstning fra 1514 havde Christian 2. indrømmet adlen og gejstligheden 

fri handel med udenlandske købmænd med deres egne gårdes afkast men også som 

eksportør af bøndernes produktion. Med forordningen af 10. februar 1521 og Land- og 

Byloven, der trådte i kraft omkring nytår 1522 blev de privilegerede stænder forbudt at 

befatte sig med landhandel. End ikke egenproduktion måtte de eksportere, alle varer 

heste, øksne, korn smør m.v. skulle føres til købstæderne og sælges der. Det var i klar 

strid med håndfæstningen, et stort indgreb, som i høj grad berørte bl.a. biskop Jørgen 

Friis og bidrog til utilfredsheden med kongen. (Mikael Venge, Christian 2. s. 34. 

 Lovkomplekset søgte også at centralisere magten i landet omkring kongen ved 

udvikling af embedsmandsstanden, knyttet tæt til kongen, og ved at begrænse kirkens 

udfoldelsesmuligheder. Gejstlige fik forbud mod at klage til paven i Rom; stridsspørgs-

mål skulle holdes indenfor landets grænser og afgøres af uddannede embedsmænd. De 

ny love var upopulære hos adlen og bidrog formodentligt til det senere adelsoprør i 

slutningen af 1522. Mikael Venge, Christian 2., s. 35. Viborgs historie, s. 203. M. 

Rathsack, Historisk Tidsskrift, 12. række, 2. bind, s. 293ff.  

  

1522 (1) 

 Dom mellem Hr. Niels Høg, lensmand på Skivehus, og kancellisekretær Keld 

Iversen Juel til Astrup ang. dennes søster Margrethes gård i Mogenstrup, hvor hendes 

bonde Lars Jensen boede. Niels Høg og hans svende beskyldes for at have villet ligge 

på Keld Juels rette kirkevej for at myrde ham. Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 379. 
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1522 (2) 

 Dom mellem biskop Jørgen Friis og Peder Michelsen i Tolstrup i Rinds herred om 

Paradis eng på Hvilsom mark, som blev tildømt Hvilsom kirke. ÆA II, s. 235, Viborg 

Stifts Breve, Rinds herred.  

 Item ith dommbreff aff her Magnus Gøie, Erich Ericsszen meth flere emellom 

biscop Jørgenn Friis och Per Mickilsszen y Thollistrup om Paris enng 1), tha dømde thee 

samme Paris enng till Huilsom kircke. Datum mdxxij.  
 1)  B: Paa Huilsom marck. 

 

4. januar 1522 

 Rasmus Clementsen, lensmand på Blæsborg fik lørdag efter nytårsdag kvittering 

for penge han havde oppebåret i fetaljehjælp af almuen i Vester, Lysgaard, Hids, 

Nørlyng, Vandfuld, Ulfborg, Hind og Ginding herreder.  Suhms Nye Samlinger, bd. 1, 

s. 373. 

 

17. marts 1522 

 Rettertingsdom mellem biskop Jørgen Friis og medarvinger og Ove Vincentsen 

Lunge, der tildømmes Stolliggård på Løjt Næs nord for Aabenrå. 

 Dombrev, hvorved Kong Christian tildømmer Offue Wincentii Staldtby gordt og 

Gods, liggende i Sønder-Jutland paa Lychtenees, som Hr. Jørgen Friis, Biskop i Viborg, 

gjorde Fordring paa. Slot Kiøpenhaffn, Mandagen nest effter Søndagen Reminiscere.  

Regesta 1, [6979], henvisning til Suhm Nye Samlinger I,  s. 377-78.  

 

15. marts 1522 

 Efter Christian 2.s sejre i Sverige indgik hansestæderne Lübeck og Danzig et  

forbund med Sverige, som ville frigøre sig fra det danske styre, mens Lübeck ønskede 

at bryde Christian 2. blokade af deres handel på Sverige. Venge 1, s. 48.  

 

Omkring 1. juni 1522 

 Hansestæderne Lübeck og Danzig sender en flåde med hjælp til den svenske 

rigsforstander Gustav Eriksson i kampen mod Christian 2. Venge 1, s. 48.  

 

Forår - 21. juni 1522 

 I foråret 1522 udeblev hansestædernes købmænd fra Aalborg grundet de stadige 

og voldsomme toldforhøjelser, Christian 2. havde indført. 16. juni 1522 erklærede de 

krig. Mikael Venge, Det gamle Aalborghus, s. 90, henv.til Hanserecesse 3 VII, s. 721. 

 

24. juni 1522 

 Simen Nielsen, foged på Aunsbjerg, fik kvittering for al visse og uvisse rente inkl. 

inventarium, som han på kongens vegne havde oppebåret og udgivet af Aunsbjerg og i 

det len og herred, har haft dertil siden Sanctorum Viti et. Modesti dag 1522, da han fik 

gården og det nævnte gods i befaling, og til Valborg dag.  Suhms Nye Samlinger, bd. 1, 

s. 382. 

 

2. juli 1522 

 Hans Bartholomæussen Tolder, lensmand på Aalborghus, oplæste en kongelig 

ordre på rådhuset på Gammeltorv i Aalborg, og herunder blev borgerne så ophidsede, at 

de dræbte lensmanden. Det drejede sig formodentlig om forhøjelse af cisen. I foråret 

1522 udeblev hansestædernes købmænd fra Aalborg grundet de stadige og voldsomme 

toldforhøjelser Christian 2. havde indført. Hele Aalborgs fiske- og kødeksport brød 

formodentlig sammen og i den tilspidsede situation myrdedes tolderen. Den 24. 

september 1522 udbetalte kongens rådgiver Moder Sigbrit 150 mark til Hans Tolders 

far Bartholomæus Badskær i København for det mord, der blev begået på sønnen, mens 

han var i kongens tjeneste. Drabet kan være et element i forbindelse med det senere 

adelsoprør, som kom til udtryk 21. december 1522. Fra kredsen om den landflygtige 

Christian 2. forlyder det, at ”at de fra Aalborg opsatte sig imod kong Christian og 

ihjelslog Hans Tolder, som han stod på deres rådhus og lod læse kongens brev” I samme 

retning kan måske også tolkes, at Christian 2. ikke synes at have taget skridt til at 
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retsforfølge drabsmanden, og ikke udnævnte en lensmand efter Hans Tolder, men at der 

først kom en ny mand, Ove Vincentsen Lunge, i slutningen af januar 1523, udnævnt af 

det oprørske jyske rigsråd. Om oprøret i Aalborg vidner også et brev, som lensmanden 

på Blæsborg, Rasmus Clementsen, skrev til broderen Jørgen, efter at han var kommet til 

Viborg ifm. regnskabsaflæggelse og 20. januar 1523 blev taget til fange af borgerne og 

tvunget til at slutte sig til oprørspartiet. Hvis ikke, ”så ville de lønne mig af, som de 

lønnede Hans Tolder” Mikael Venge, Christian 2. fald, spillet om magten i Danmark 

januar-februar 1523, s. 30. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 17. Mikael Venge, Det 

gamle Aalborghus, s. 165. 

 

Primo juli 1522 

 Christian 2. forlod 30. juni 1522 København og begav sig til hertugdømmet 

Slesvig.  Efter ankomst til Flensborg, arrangeredes et møde med hertug Frederik og en 

del af ridderskabet ved Stenderup å eller Helligbæk til forhandling om forholdet til 

Lübeck, der i den sidste tid var blevet truende og fjendtligt. Hertugen bemærkede straks, 

at det var en sag, der vedrørte hele Slesvig-Holsten og derfor måtte forelægges det 

samlede ridderskab, som ikke var fuldtalligt til stede. Desuden var det gammel skik og 

hjemlet vedtægt, at slige møder holdtes ved Levensaa ved Holstens grænse, og et nyt 

møde blev aftalt her”. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 3,2, s. 303. 

 

Primo juli 1522 

 Christian 2. mødes ved Levensaa ved Holstens grænse med hertug Frederiks søn 

hertug Christian og ridderskabet i Slesvig-Holsten. Hertug Frederik, der opholdt sig på 

slottet i Kiel, havde meldt afbud grundet sygdom. Christian 2. ønskede hjælp mod 

Lübeck, der i den sidste tid var blevet truende og fjendtligt. Henrik Rantzau erklærede 

på ridderskabets vegne, at striden med Lübeck var kongerigets egen sag og efter 

rådslagning med hertug Frederik,  afslog man at hjælpe. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie, 3,2, s. 307. 

 

Juli 1522 

 Efter Christian 2.s møde ved Levensaa ved Holstens grænse til Slesvig med hertug 

Frederiks, hertug Christian og ridderskabet i Slesvig-Holsten, se ovenstående, begav 

kongen sig til Rendsborg, hvor hans svoger kurfyrste Joachim og dennes tilkommende 

svigersøn hertug Albrecht af Mecklenburg vare komne, for i forbindelse med bisp 

Henrik af Ratzeborg at mægle mellem kongen og Lübeck. Mæglerne håbede, at det ville 

lykkes at tilvejebringe fred med Lübeck. Skete det ikke, måtte de bede sig forskånede 

for al deltagelse i krigen. De ville, hvis det kom til krig, i henhold til deres privilegier og 

som tilfældet havde været tidligere, slutte en egen fred med Lübeck. Under forhand-

lingerne ankom udsendingen Wolfgang von Utenhofen fra kejser Karl Vs Rigsrigimente 

(regering) med fuldmagt dateret Nürnberg 30. juni 1522 til at afgøre striden mellem 

kongen og hertugen, men det førte ikke til noget resultat. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie, 3,2, s. 306. 

 

3. august 1522 

 Hansestæderne Lübeck, Danzig, Rostock, Stralsund sender sammen med Sverige 

en flåde mod Bornholm og erobrede Hammershus 16. august som et led i kampen mod 

Christian 2. Venge 1, s. 48.  

 

5. august 1522 

 Peder i Lendrup (Selgensen, herredsfoged i Slet herred) fik livbrev på Aggersund 

færgested med færgegård, mod sædvanlig afgift og vedligeholdelse af færgegården. 

(efter den myrdede Hans Bartholomæussen Tolder) Suhms Nye Samlinger, bd. 1, s. 384. 

 

 

13. august 1522 

 Ved forlig med hertug Frederik, indgået i Bordesholm, forpligtede Christian 2. sig 

til at forhøre sig hos de ældste af rigsråderne om rigtigheden af hertug Frederiks 

påstande, samt senest til Mortensdag at meddele hertugen resultatet af disse 
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undersøgelser. Påstandene angik bl.a. en arvedeling af Norge og Danmark og en 

godtgørelse på 100.000 gylden og regnskab for formynderstyrelsen. Hertugens krav 

stammede fra forholdet mellem kong Hans og hertug Frederik i forbindelse med 

hertugens tiltrædelse af regeringen i hertugdømmerne i 1490. Ved delingen i 1490 var 

det fastslået, at de fyrstelige besiddelser - henholdsvis den segebergske og den 

gottorpske del - skulle gå videre til kong Hans’ og hertug Frederiks respektive arvinger. 

Ved forliget aftaltes, at Christian 2. skulle betale hertugen 11.000 mark lübsk på 

omslaget i Kiel i januar. Endvidere at et fyrsteligt mænglerkollegium på møde i 

Segeberg 14 dage før pinse (10. maj 1523) skulle afgøre tvistighederne. Venge 1, s. 14. 

 

23. august 1522 

 Hansestæderne Lübeck og Danzigs flåde angriber Helsingør og afbrænder byen 

som et led i kampen mod Christian 2. Venge 1, s. 49.  

 

August 1522 

 Med kurfyrste Joachim af Brandenburg, hertug Albrecht af Mecklenburg, bisp 

Heinrich af Ratzeburg, samt udsendinge fra hertug Frederik af Slesvig-Holsten som 

mægler indleder Hansestæderne Lübeck Danzig forhandlinger med Christian 2. om 

hansestædernes handelsprivilegier. Venge 1, s. 49.  

 

Efteråret 1522 

 Christian 2. hverver tropper i Tyskland til krig med Sverige. Venge 2, s 22.  

 

1. september 1522 

 Ved forliget i Bordesholm 13. august 1522 havde Christian 2. indrømmet Slesvig-

Holsten at måtte være neutrale i hans krig med Lübeck, hvilket blev vedtaget ved et 

møde i Pløn mellem ”Fuldmægtige fra Lübeck paa den ene Side, Hertug Frederik og 

Hertugdømmernes Stænder paa den anden. Man forpligtede sig gjensidig til, under 

Feiden at holde godt Naboskab med hinanden og lade Handel og Vandel gaae sin 

sædvanlige fredelige Gang”. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 3,2, s. 315. 

 

2. oktober 1522 

 Dom udstedt i Mariager af bisperne Stygge Krumpen og Jørgen Friis, rigsmarsk, 

ridder Mogens Gøye, Erik Eriksen (Banner), lensmand på Kalø og Mogens Munk, 

landsdommer i Nørrejylland, Malte Lauridsen (Viffert) til Albæk og væbner Niels 

Jensen (Seefeld) til Refsnæs efter kongelig befaling i en sag mellem Jacob Munk til 

Visborggård og ridder Peder Lykke til Demstrup om Langholt, Trandbækholt og 

Egebergholt med nogle bols enge i Visborg sogn, Hindsted herred. Jyske Samlinger X, 

s. 377ff efter original i Visborggårds godsarkiv, Landsarkivet i Viborg, jf. Mikael Venge, 

Christian 2. fald, spillet om magten i Danmark januar-februar 1523, s. 27.  

 

Oktober 1522 

 Christian 2. holder endnu fæstningerne Stockholm og Kalmar samt Finland. Hans 

admiral Søren Nordby søger med en stor flåde at undsætte Stockholm, men slås tilbage 

af en svensk-lübsk flåde. C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers Historie bind 3.2, s. 396. 

 

Oktober 1522 - april 1523 

 Den svenske konge Gustav Vasa foretager forskellige indfald i Skåne, Halland og 

Blekinge samt i Norge, hvis eneste resultat var erobringen af den nordlige del af 

landskabet Vigen, men ingen af de norske borge. C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers 

Historie bind 3.2, s. 402. 

 

4. november 1522 

 Rigsrådet indkaldtes til herredag i Kalundborg 4. november, men kun de skånske 

og sjællandske råder mødte. De jyske råder, herunder biskop Jørgen Friis i Viborg, 

undskyldte sig ifølge Christian 2.s senere udfærdigede forsvarsskrift, som blev oplæst 

på Gammeltorv i København i slutningen af februar, for nogles vedkommende med 

vejret, der hindrede dem at komme længere end til Samsø, mens andre blot blev hjemme. 
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Udeblivelsen er måske et første tegn på den jyske adels oprør mod Christian 2., der brød 

ud i lys lue 21. december 1522, se nedenstående. Mikael Venge, Christian 2. fald, spillet 

om magten i Danmark januar-februar 1523, s. 14-15.  

 

9. november 1522 

 Kongen udsatte den indkaldte herredag i Kalundborg 4. november, jf. ovenstående 

i 5 dage til 9. november og ændrede stedet til København. De jyske råder, herunder 

biskop Jørgen Friis i Viborg, mødte ikke. Efter indberetning af 16. november fra 

lensmanden Søren Stampe på Aalholm lå 11 lübske skibe i Storebælt mellem Nyborg 

og Korsør og vogtede på de jyske råder og hindrede dem i at nå frem. Mikael Venge, 

Christian 2. fald, spillet om magten i Danmark januar-februar 1523, s. 15. 

 

December 1522 

 Christiern den Anden havde mange Forbundsfæller og mægtige Slægtninge. Det 

var naturligt, at han i Nødens Stund tænkte paa dem og søgte Hjælp hos dem. I 

December 1522 afsendte han sin Kansler Claus Pedersen til Nürnberg, hvor der den 

Gang holdtes Rigsdag. Her traf han flere af Kongens Venner og Slægtninge, til hvilke 

han medbragte Breve, som Kongens Svoger Ærkehertug Ferdinand, hans Morbroder 

Kurfyrst Frederik af Sachsen, hans Svoger Kurfyrst Joachim af Brandenborg, Hertug 

Albrecht af Mecklenburg, Hertugerne Henrik og Erik af Brunsvig, med hvem han stod 

i Forbund. Claus Pedersens Sendelse angik først Kongens Mellemværende med Lübeck, 

men eftersom Stillingen hjemme forandrede sig og forværredes, fik han nye Forholds-

ordrer. C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers Historie bind 3.2, s. 368. 

 

December 1522 

 Forhandlinger i Hamburg mellem hertug Frederik i Slesvig-Holsten og Lübeck om 

tropper til angreb på Danmark. Hertugen havde oprindeligt forlangt fodfolk i et antal af 

4.000, 400 ryttere samt 6.000 mark til sine egne rustninger. Det var dog lykkedes Lübeck 

at nedsætte disse fordringer til 2.000 landsknægte og 200 ryttere. Dette antal svarer til 

bestemmelserne i den senere traktat. Venge 1, s. 54-55 med henvisning til Hanserecesse 

3, VIII s. 313ff, nr. 280.  

 

21. december 1522 

 En række jyske rigsråder og adelsmænd var forsamlet i Viborg og forfattede et 

klageskrift imod Christian 2. med opremsning af hans synderegister, herunder 

begunstigelsen af lutherske kætteri, afsluttende med bemyndigelse til Mogens Munk til 

at forhandle med kongens farbror, hertug Frederik af Slesvig og Holsten, om at overtage 

tronen. Brevet angives udfærdiget af jyske medlemmer af rigsrådet, seks gejstlige, bisp 

Niels Stygge i Børglum, Niels Clausen på Silkeborg, bisp Iver Munk i Ribe, Stygge 

Krumpen i Børglum, bisp Ove Bille i Aarhus, Jørgen Friis, bisp i Viborg, og seks 

verdslige, Mogens Gøye, ridder og rigsmarsk, Predbjørn Podebusk, Niels Høeg, 

Joachim Lykke, Thyge Krabbe, Peder Lykke, ridder, samt jyske adelige, som ikke var 

medlemmer af rigsrådet, landsdommer Mogens Munk, Niels Ludvigsen (Rosenkrands), 

Otto Holgersen (Rosenkrands), Erik Eriksen (Banner), Erik Stygge og Oluf Nielsen 

(Rosenkrands). Original på pergament i Rigsarkivet, hertug Frederiks arkiv. Dets 

overlevering spores tilbage til Gemeinschaftliches Archiv, fællesarkivet på Gottorp, 

hvor kansleren Utenhof i 1533  fandt det blandt Frederik 1.s papirer. Sandsynligvis ved 

denne lejlighed tilføjede Utenhof regesten på brevets bagside: »Dass ist der Briff sso dy 

Jutischen Rethe das Erstemal gegen konig Chrisster auff standen, hertzog l) friderichen 

bey Magnus muncken gen husum zw schicken«. Michael Venge, Christian 2. fald. 

Spillet om magten i Danmark januar-februar 1523, s.189. 

 Wii Nilss Styghe till børlom Nilss klawssen till silkeborgh Iwer mwnck til ribe 

Stygge krompen till børlom Owe bille tiil aarss Och Jørghen friis tiil viborg biscopper. 

Mogens goye ridder oc Danmarks Riges marsk Prebern podbwsk Nilss høgh Jachym 

lycke Tyghe Krabbe per lycke Riddere oc Danmarks riges raadth Mogens mwnck Nils 

lodigssen Otthe Holgerssen Erick erikssen Erick Stygge Oc oluff Nilssen Som webner 

er Giør alle wittherligth met thesse wort obne breff at wii haffwe nw aff langtiidt 

betractet bessindeth oc offwerweyth Then hellighe Kirkies wore och menighe 
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Indbyggers vtj Danmarks righe Skadhe oc ewigh forderffwelse vtj saa modhe at then 

hellighe kirke oc hermes personer emodt ald cristelighe tro oc ræth beswares oc 

berøffwes theris friiheder priuilegier godte 2) oc klenodie Tesligeste hennes prælater 

emod dom och ræth oc cristelighe tro tages wed theres hals indsettes och aldrig mw 

komme vtj rætthe Messer gwdts tienesthe och alth thet gwdt tiilhører ødhe legges, ketter 

som gangne ere fran then hellighe cristne tro som oss fra then hellighe cristne tro met 

syne lwtterianske stycker och skalkheedt fortalendes alt thss then ewig gwd tiilhører 

Tyswer, wii seer dagligen forøghen, at vtj tisse tre righe Danmark Swerig oc Norgh er 

Inghen erchebiscop Som howedhe wære skwlle for then hellige cristne tro vest wor 

helgste fader pawen Tesligesthe er fyen opsloe bergen Vester aarss Skare och aaboe 

biscop løøss, kirkens slotte gwdhe 3) gotz 4) kirker oc presther vtj forne Stycther regeres 

aff vndhe tiranner Scriffwere och leeghmendh, hwilket wii warafftighe besindhe kwne 

at then ewighe gwdh thisse tre righe vtj Siw aar gantz hordeligen Met pestelæntz 

Sygdom armoed feide krigh orloff och wmyldt herscop hordelighen Straffet haffwer 

Och er tiilf ore wentendes 5) ventendes Større wragh oss alle vtj thisse tre riighe offwer 

gaa skal Met myndre ænd swdanne wkristelighe gierninger emod gwdh oc menniske 

affstilleth word-her, Sameledes Danmarks riges raad Tesligesthe Sweriges Norges 

fforscriffwis till wenlighe herremodhe Tages wed theres halss affliiffwes vdhen dom 

och alle brødhe Tisligest riddermendts mendh kiøstemend 6) bønder oc almwe och 

theres arffgotz ganger ynder kronen oc aldrig the mwe høres tiil ordts men dødis som 

hwndhe och andre vskelliighe creature berøffwendes thennem 7) liiff ere oc gotz Oc 

teswer theres Siele Skrøftemoels 8) oc Sacrement hwilket aldrigh førre hørdt er athaffwe 

skeedt affthe som christelighe regementhe holdhe skwlle Tiranner skalke trolqwynner 

och andre vdedinges folk, Indsettes oc tiilskickes offwer alle andelighe oc wertzlighe 

Som oss alle forderffwe skwlle, then friihedt worre foreldre oc oss Soret oc beseglet er 

Tages oss weldelighe fra, Ridderskabbet emod theres ewig friihedt beskattes Som andre 

bønder, wredelighe told Syse oc andre wnyttighe nye Sedvonne polegges emod ald 

danmarks riges radts raadt oc samtycke Som aldrig her til skede haffwer Po leggendes 

offwer oss nye ordnatzes 8A) skickelse So wii Icke widhe hwrledes wii oss holdhe 

skwlle oss oc danmarks righe tiil ewig skadhe treldom 9) oc forderffwelse Hwilke 10) 

forne Merkelig sager skaddhe oc forderffwelse oss Ingeledes anthen for gwd heller 

menisken lengher stor til atlidhe Men ere forplicthss ynder wore ære oc relighedt som 

wor resesser Indholder met liiff hals oc gotz ataffwerghe Sadane 11) skadhe oc 

ewigeforderffwelse Tha vtj the hellige trefoldigheds naffn haffwe wii oc menighedt 

forbwndet oss ynder wor ære liiff hals gotz oc thze wort obne bref vnderscreffwet met 

wore egne hender at wille the affwerghe oc oss wore liff oc gotz atfordetinge oc aldrig 

sodant atlide thss Stwnd en mand leffwer vtj danmark Swerige oc Norghe Brwgendes 

ther tiil høybvrne førsthe her fredrig mz gwdts nadhe hertwgty(?) Wor vade herre Som 

vdaff Sandt danske blod født er Oc seg emod gwd oc menisken som en cresten førsthe 

skiokedhe haffwer tiil thene dag, hwilket wii alle Samdrecthelig tiiltroedt haffwer hoss 

hans førstligh Nadhe at forhandle thene breffwisere mogens mwnck lantzdommer vtj 

nørjylland po alles wore wegne lige som wii alle personlighe tilstede ware Skeer thz saa 

gwd forbiwde at noger aff oss her emod andelig heller wertzlige aff oss fran 12) oss 

tredendes worder emod thze wore breff oc forbwndt, tha skwlle wii alle ynder wore ære 

oc relighedt then atstraffe offwer liiff hals oc gotz Som then alle wore oc danmarks riges 

Skade oc forderffwe wil widhe Giffwet i Viborgh Sanctj 13) Thome app(osto)li dag aar 

etc mdxxij Vnder alle wore Signetes Oc alles wor hennscrifft. 

 

Niel stygge 

biscop 

iwer mwnk 

biscop i Rbe 

stygge 

Krumpen 

Episcopus 
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1)  Ordet »hertzog« synes rettet fra et andet (»konig«?). - Jf. i Øvrigt om fællesarkivet og Utenhofs 

 registreringsarbejde. Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis 2, VIII s. 13. 

2)  Der menes naturligvis: gods. 
3)  Vel en fejl for »gordhe«. 

4)  Overstreget: oc. 

5)  Overstreget: oj. 
6)  Overstreget: oc. 

7)  »thill.«. 

8)  »Skrøftemoel« tilføjet over linien. 
8A) Tilføjet over linien: »oc«. 

9) » treldom« tilføjet over linien. 

10)  H’et i »Hwilke« rettet fra Be. 
11)  S’et i »Sadane« skrevet over et andet bogstav. 

12)  Overstreget: t. 
13)  S’et i »Sanctje rettet - vistnok fra h. Tilsvarende er det følgende T i Thome skrevet oven over et 

 S. 

 

Ved juletid 1522 

 Kort for jul 1522 forhandlede hertug Christian af Slesvig-Holsten på faderens 

vegne i Hamburg med medlemmer af Lübecks råd, tillige med repræsentanter for 

Ditmarsken, Hamburg, Bremen og Stade. Resultatet af dette møde blev en overens-

komst, hvis nøjagtige indhold ikke kendes, men som må have forpligtet parterne til at 

hindre tilførsel af lejetropper til Christian 2. Således skulle hver enkelt deltager 

kontrollere bestemte overgange over Elben for de tropper Christian 2. var i færd med at 

hverve. Venge1, s. 53, 146. Venge 2, s. 16. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 

3,2 s. 338 

 

31. december 1522 (1) 

 Christian 2. tilbringer nytårsaften i København. Michael Venge, Christian 2. fald. 

Spillet om magten i Danmark januar-februar 1523, s. 15.  

 

31. december 1522 (2) 

 Lübeck erklærer i den endelige traktat med hertug Frederik af Slesvig-Holsten om 

tropper til angreb på Danmark, at antallet nævnt i forhandlingerne i december i Hamburg 

ikke kan fraviges. Venge 1, s. 54 med henvisning til Hanserecesse 3, VIII s. 213, nr. 188. 

 

1523 (1) 

 Af et brev af 1574 fra præsten Søren Lauridsen i Hornum i Aars herred fremgår, 

at i det år, da Christian 2. blev fordrevet, (1523), da blev han ansat på Hald Slot, og der 

havde tjent både biskop Jørgen Friis, Henrik Rantzau og Henrik Blome. Med gejstlig 

baggrund har han utvivlsomt været skriver på Hald. Han levede efter andre kilder endnu 

1587. Det lange tidsrum 1523-87 tyder imidlertid på, at Søren Lauridsen er en 

sammenblanding af flere personer. Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 705-06. 

 

1523 (2) 

 Rigens domme. I en sag mellem Peder Ebbesen Galt og Christen Harbou på egne 

og afdøde rigsråd Niels Clementsens andre arvinger vedr. Lille Restrup og andet gods i 

Rinds Herred fremlægges et brev, som biskopperne hr. Niels Stygge af Børglum, hr. 

Iver Munk af Ribe, hr. Stygge Krumpen af Børglum og hr. Jørgen Friis af Viborg samt 

hr. Predbjørn Podebusk, hr. Jacob Lykke, hr. Tyge Krabbe og hr. Peder Lykke, riddere, 

og Danmarks riges råd, havde udgivet år 1523. Troels Dahlerup, bd. II, s. 317. 

 

Omkring nytår 1523 

 Efter sammensværgelsesbrevet af 21. december 1522, se ovenstående, formodes 

Mogens Munk at have begivet sig af sted til hertug Frederik på Gottorp slot, hvortil han 

antagelig er nået omkring nytår. Ved dette møde havde hertug Frederiks og hans 

rådgivere stillet forskellige betingelser for, at hertugen ville træde op mod Christian 2. 

Betingelserne var, at de oprørske jyske rigsråder forpligtede sig til: 

1.  Under ingen omstændighed at indgå separat fred med Christian 2. 

2.  At bidrage til det forestående felttog med både proviant og likvide midler. 

 Venge, s. 95, 149. 
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Januar 1523 (1) 

 Hansedag i Stralsund, indkaldt for at drøfte den videre krigsførelse mod Christian 

2. med handelsblokade og udrustning af en ny hanseatisk krigsflåde til foråret. Venge 1, 

s. 55.  

 

Januar 1523 (2) 

 Til Kongerne af England og Skotland sendte han (Christian 2.) i Januar 1523 sin 

Læge Alexander Kinghorn (for at bede om hjælp mod oprørerne). C.F. Allen, De tre 

Nordiske Rigers Historie bind 3.2, s. 369. 

 

Januar 1523 (3) 

 Efter forliget i Bordesholm den 13. august 1522 lod Christian 2. ved sin sekretær 

Anders Glob, som var på vej til omslaget i Kiel i januar 1523, en del dokumenter i arkivet 

på det ham tilhørende slot Segeberg i Holsten føre til Sønderborg, mens andre 

dokumenter og regnskaber blev brændt. I arkivet opbevaredes fra gammel tid 

dokumenter og brevskaber, som angik Holstens offentlige forhold i almindelighed, og 

som derfor var et fællesarkiv for de begge regerende herrer i Holsten. Christian 2. 

frygtede formodentligt, at arkivet skulle indeholde dokumenter, der var til hans ufordel 

i striden med hertug Frederik i Slesvig-Holsten. C. F. Allen, De tre nordiske Rigers 

Historie 3,2 s. 359 f.  

 

2. januar 1523 

 Johan Rantzau, hertug Frederik i Slesvig-Holstens hærfører, skriver til hertug 

Frederik og opfordrer ham til at antage landsknægte i sin tjeneste. Begrundelsen var, at 

Rantzau i efteråret 1522 havde iagttaget, hvorledes store skarer af landsknægte var 

blevet færget over Elben for at gå i tjeneste hos Christian 2. Venge 2, s. 74 med 

henvisning til hertug Frederik 1. arkiv A 3.  

 

8. januar 1523 

 Hertug Frederik i Slesvig Holsten hverver krigsfolk til angreb på Danmark. Venge 

s. 146.  

 

11. -20. januar 1523 

 Christian 2. opholdt sig nytårsaften 1522 i København, men begav sig snart 

herefter til Fyn og senest 11. januar 1523 var han i Odense. Under sit ophold i Odense, 

på Dallund Slot hos lensmand Ejler Bryske, rådslog Christian 2. i.h.t. sit i februar 

udarbejdede forsvarsskrift med Mogens Gøye og andre af rigsrådet og adelen. Der sigtes 

formodentlig til deltagelse i den fynske adels ”landemode”, som holdtes årligt 13. 

januar.  

 Omkring 20. januar 1523 indkaldte Christian 2. med kortest mulig varsel rigsrådet, 

herunder biskop Jørgen Friis i Viborg, til et møde i Aarhus 25. januar 1523. Mødet skulle 

ikke være en herredag men et landskabsmøde og foruden rigsråderne, prælater og adel 

indkaldtes to borgere af hver købstad og fire bønder af hvert herred. Kongen var specielt 

interesseret i fremmøde af de to pensionerede biskopper Niels Stygge i Børglum og 

Niels Clausen i Aarhus samt den gamle ridder Niels Høg, som var de eneste, der havde 

anciennitet nok til at kunne udtale sig om forholdet mellem kong Hans og hertug 

Frederik i forbindelse med hertugens tiltræden af regeringen i hertugdømmerne, som der 

var strid om. Muligvis havde kongen indkaldt rigsrådet og adlen til en herredag i Odense 

i disse dage, men kun rigsmarsk Mogens Gøye og den ene af de to landsdommere i 

Jylland,  Jens Hvas til Kaas, synes at have opholdt sig hos kongen. Jens Hvas havde 

måske på dette tidspunkt opfanget rygter om det kommende oprør og afsløret dette for 

kongen.  

 Under opholdet i Odense erfarede kongen at hertug Frederik rustede sig med nogle 

tusinde ryttere. Kongen forlod senest 20. januar Odense for rettidigt at kunne nå frem til 

herredagen i Aarhus 25. januar. (Hvis han er rejst om morgenen den 20. og ankommet 

til Aarhus den 24. om aftenen har han haft 5 rejsedage). Mikael Venge, Christian 2. fald, 

spillet om magten i Danmark januar-februar 1523, s. 17 og 26. Venge s. 159. C.F. Allen, 

De tre nordiske Rigers Historie 3,2 s. 338. 
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Medio januar 1523 (1) 

 Efter Mogens Munks første møde primo januar 1523, se ovenfor, med hertug 

Frederik og hans rådgivere med opfordring til hertugen om at stå op imod brodersønnen, 

kong Christian 2. og overtage Danmarks trone, har de oprørske rigsråder formodentlig 

afholdt et rådsmøde og udfærdiget en instruks til Mogens Munks næste møde med 

hertugen. Instruksen er ikke bevaret, men kan  rekonstrueres ud fra hertugens svar til 

rigsråderne 29. januar 1523. Se denne. 

 

Medio januar 1523 (2) 

 Den lübske købmand Mathias Mulig modtager under ophold i Nürnberg et brev 

fra en ven eller slægtning, dateret Aabenraa 14. februar, hvor brevskriveren gengiver nyt 

fra et ophold i Haderslev tre uger tidligere, nemlig at kongen var i Odense sammen med 

grev Hoya med 450 ryttere. Jyllands biskopper og ridderskaber var indkaldt, men kun 

Mogens Gøye kom. Venge.  

 

20. januar 1523 (1) 

 I et brev dateret Dallund (Slot) ved Odense skriver Christian. 2 til dronning 

Elisabet om sin glæde over fødslen af deres søn, og giver hende adskillige befalinger 

om skat af gejstlighed og købstæder. Kongen opholdt sig altså endnu på dette tidspunkt 

på Fyn. C.F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og 

Frederik den Førstes Historie, s. 24.  

 

20. januar 1523 (2) 

 De jyske medlemmer af rigsrådet, 5 biskopper og 6 verdslige var forsamlede i 

Viborg og modtog her Christian 2.s brev om indkaldelse til en herredag i Aarhus 25. 

januar 1523. Brevet besvaredes med, at de forsamlede opsagde Christian 2. troskab og 

huldskab og var under påberåbelse af gældende statsret indtrådt i hans sted som 

statsmagtens udøvere. Brevet er dateret Viborg Fabiani et Sebastiani Dag og angives 

underskrevet af 19 adelige og gejstlige, herunder biskop Jørgen Friis. Nedenstående fra 

danmarkshistorien.dk i normaliseret sprog. 

 Vor ydmyge hilsen sendt til Eders nådes Højmægtighed med Vorherre. Højbårne 

fyrste. Eders Nåde skal vide, at vi i dag fik Eders Nådes brev om at søge en herredag nu 

på søndag i Aarhus, hvor vi skal tage ridderskabet her i landet med os. Da har vi nu 

alvorligt overvejet det svære og farlige regimente, som har været i Hans Nådes tid. Især 

er det på en sådan måde imod den reces, som Eders Nåde har givet og beseglet Danmarks 

og Norges riger og som Eders Nåde på sin kongelige ed og ære har forpligtet sig til at 

skulle holde over for rigets indbyggere uden al ondskab. Da er slotslovene forandret og 

en stor del givet til udenlandske mænd, trælle og slyngler. På samme måde er 

biskopdømmerne solgt, udlenet i leje og forstandere sat på slottene her og der i riget. 

Hvorledes det er gået riget i disse forgangne tider, ved Gud og St. Laurentius.  

Ligeledes hvorledes værdige fader, biskop Jens af Fyn, som var indkaldt til herredag, 

fængsledes uden nogen dom, og hvorledes der siden er handlet med hans 

biskopdømme ... Ligeledes hvorledes det ganske land er besat med krig, skat, told, nye 

pålæg, forbud og utallig mange byrder og pålæg imod førnævnte reces. . .  

 Vi har overvejet og betænkt den stockholmske herredag, hvor . . . biskopper, 

riddere og andre adelige så ynkeligt og uredeligt er omkommet fra deres hals uden al 

nåde, dom og ret. Vi frygter, at det samme også skal ske os uden al brøde efter den onde 

kvinde Sigbrits råd, der skamløst uden al skel har kaldt os alle af adelen her i riget for 

slyngler og forræddere [sic]. Gud kender den troskab og villighed, som vi har gjort og 

gerne vil gøre . . . Gud og alverden skal indrømme, at vi har fortjent andet end galejer, 

sæk og sværd, som hun har lovet os. Hun holdt sit ord før. Hendes gerning er Eders Nåde 

vel taknemmelig for, og især de gerninger, som burde straffes for Gud og alverden . . . 

Derfor er at frygte, som det almindelige rygte går, at Eders Nåde har inddraget 

udlændinge her til landet for at ville overfalde os efter samme kvindes råd og 

tilskyndelse.  

 I betragtning af disse førnævnte og andre mærkelige artikler tør vi på ingen måde 

komme til nogen herredag med Eders Nåde . . . og heller ikke sidde under Eders Nådes 

kongelige vold og magt. Vi ved ikke på noget tidspunkt vor hals fri. Vort fædreland, 
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slægt og venner, arv og eje må vi heller ikke for Gud og mennesker svigte helt. Det skal 

være åbenbart for Gud, alle mennesker, herrer, fyrster og alt redeligt folk, at vi for 

førnævnte artiklers skyld og mest den sidste, som Eders Nådes reces indeholder, er højst 

trængt til at opsige Eders Nåde den huldskab og tro tjeneste, som vi har tilsagt Eders 

Nåde. Dette gør vi hermed helt. Dersom Eders Nåde vil overfalde os derfor uden al 

brøde, håber vi på den almægtige Guds, vore egnes og andre venners og tilhængeres 

hjælp til at forsvare og beskytte vore liv, hals og gods, indtil vi får anden beskyttelse og 

sikkerhed. Eders Nådes Kongelige Majestæt den evige Gud befalet ...  

 

20. januar 1523 (3) 

  De Jydske Rigsraaders Befaling til samtlige Jyllands Indbyggere (Ridder-

mændsmænd, Kjøbstedmænd, Bønder og menige Almue), at de ufortavet skulde komme 

dem til Hjelp med Vaaben og Værge imod Kong Christian efter ordre fra biskoppen og 

to eller tre adelsmænd i hvert stift. I Viborg stift skulle foruden Jørgen Friis de tre 

adelsmænd Jens Thygesen til Randrup, Jacob Munk til Visborg og Malthe Lauridsen 

Viffert til Albæk stå for indkaldelserne. Viborg, S. Fabiani et Sebastiani Dag.  

 C.F. Allen fortæller herom:”Proklamationen gjorde sin fulde Virkning. Hele 

Jylland kom i Bevægelse. Overalt strømmede Bønder og Kjøbstædmænd til Oprørets 

Faner. Der samlede sig snart en stor Hær, som af Nogle angives til 40,000, af Andre, 

(saaledes Kongen selv) til 30,000, atter af Andre til 20,000 Mand, men som i hvert 

Tilfælde har været betydelig. Tilstrømningen skal have været saa stor, at Peder Lykke, 

som var Anfører for denne Hær, sendte Mange hjem igjen. Den egentlige krigsøvede 

Styrke anførtes af Tyge Krabbe. Aarsagen til, at den jydske Almue saa villigen efterkom 

Oprørsmændenes Opfordring, var ingen anden end de uendelige Skatter, hvormed 

Kongen nu i flere Aar, og ikke mindst i den allersidste Tid, havde udpiint Landet, og 

under hvis Tryk de ulykkelige Bønder og Kjøbstædmænd vare nærved at segne. De 

hilsede med Glæde enhver Udsigt til at komme ud af denne fortvivlede Tilstand. For 

Kjøbstædernes Vedkommende kom hertil endnu foruden de overvældende 

Skattepaalæg idelige Udbud til Krigstjeneste, snart tilfods, snart til Hest, stundum ogsaa 

til Skibs”. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 3,2 s. 342. 

 

21. januar 1523 

 På et særligt møde (i Lübeck?) den 21. januar med kun udsendingene fra de aktivt 

krigsførende stæder i krigen mod Christian 2. - Lübeck, Rostock, Stralsund og Danzig - 

som deltagere, forelagde borgmester Herman Falck det lübske råds planer til et forbund 

med hertug Frederik. Venge 1, s. 55 med henvisning til Hanserecesse 3, VIII s. 292d, nr. 

259 punkt 32.  

 

22. januar 1523 (1) 

 Den 22. januar 1523 om aftenen ankom Christian 2. ”med et ringe tal folk” til 

Vejle, hvor han blev indkvarteret med sit følge. ”Ved syv slet” ramtes kongen i følge sin 

egen fremstilling af et chok, da et bud kom med et brev fra biskop Ove Bille i Aarhus 

om, at de jyske rigsråder havde været på Viborg landsting og proklameret et oprør.  

 Jørgen Friis havde, inden han fik engageret den højadelige Antonius Bryske, en 

kansler ved navn Jens Varde (måske Vorde efter landsbyen ved Hjarbæk fjord). Jens 

Varde befandt sig lidt påfaldende i Vejle, da kongen ankom. ”Hvad hans ærinde der var 

er letteligen til at formærke”, hedder det sarkastisk med en kraftig antydning af, at 

Viborgbispens kansler i virkeligheden var blevet sendt til Vejle for at spionere. Ifølge 

sin egen fremstilling kaldte Christian 2. Jens Varde til sig, talte venligt til ham og gav 

ham et egenhændigt budskab at overrække sin herre. Budskabet, der vel skal forstås som 

en hastigt nedkradset billet, gik ud på, at kongen forventede, at Jørgen Friis afholdt sig 

fra al deltagelse i oprøret og ville ”ihukomme, anse og betænke den store nåde, gunst og 

velgerning”, kongen havde vist ham. Underforstået ved bispevalget. Tre verber og tre 

substantiver - senmiddelalderens form for kursiv eller fede typer. 

Jens Varde lovede straks at udrette kongens ærinde og så hurtigt som muligt lade ham 

vide biskoppens svar. Christian II’s forsvarsskrift går i høj grad ud på at demonstrere 

oprørernes troløse og lovløse færd, og Jens Varde lod selvfølgelig ikke høre fra sig. 
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 Christian 2. tilkaldte også sin hofsinde Christian Friis, der er med kongen i Vejle, 

og pålægger ham ”Gunsteligen og nådeligen” - og uden at bære nag over Jørgen Friis’ 

frafald - at fare til sin broder med budskab om at ”betænke og ihukomme den 

mangfoldige velgerning og store ophøjelse”, kongen havde bevist ham (ved 

bispevalget). Forinden måtte Christian Friis aflægge en højtidelig ed til en af kongens få 

endnu håndgangne mænd, Vincents Lunge, om at vende tilbage til kongen ”på hans gode 

tro, ære og love”, men Christian Friis indfriede ikke løftet og vendte ikke tilbage. Mikael 

Venge, Bispeborgen Spøttrup. Behrmann 2, s. 197-, C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

Historie 3,2 s. 346.  

 

22. januar 1523 (2) 

 Christian 2.s brev dateret Vejle, Sct. Vincenti dag 1523, til biskop Ove Bille i 

Aarhus, som forudgående har underrettet kongen om adelsoprøret, vel opsigelsesbrevet 

af 20. januar 1523, som kongen har modtaget tidligere på aftenen. Kongen meddeler, at 

han er kommet til Jylland for personligt at høre, hvad der klages over og forsikrer, at 

han vil være en mild hersker. Han beder Ove Bille kalde alle adelsmændene og agtede 

købstadsmænd i stiftet til sig og om sammen med den pensionerede biskop Niels 

Clausen Skade at møde hos ham i Horsens den følgende søndag (25. januar). Han beder 

ligeledes Ove Bille skrive til andre adelsmænd andetsteds i landet. I en slutsætning beder 

han Ove Bille oplyse, hvilke adelsmænd, der deltager i oprøret.   

  

23. januar 1523 

 Rasmus Clementsen, lensmand på Blæsbjerg, underretter sin broder Jørgen 

Clementsen om urolighederne i Viborg og om den Fare for sit liv, hvori han har svævet 

og endnu befinder sig. Han var kommet til Viborg med penge og ville gøre regnskab, 

vel for lenet, da han blev overfaldet af borgerne og tvunget til at slutte sig til oprøret 

mod konge, i modsat ville det gå ham som Hans Tolder i Aalborg. Han beder broderen, 

der er hofsinde hos kongen,  meddele kongen, at han ikke længere kan være i hans 

tjeneste. Udskrift: Syn kiere brodher Jørgen Clementzsszøn kerlige sendis thette breff. 

(Original paa Papir med Levninger af Seglet. Münchner Samling Nr. 350. København.) 

C.F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den 

Førstes Historie, s. 24.  

 Venligh hielssen met gud. Kiere broder maa thw wide, at radt hier i Landen oc 

ridderskab, bønder oc kiøpstheder menndt haffuer sorne them ind thiill huer andre, saa 

at the wille løffwe oc døet met huer andre. Ock wille the ieky lengher were myn herris 

naade horriigh eller lydiigh, the ville holde sede met hans naade. Kiere broder maa thw 

wide, at ieg kam riddendis nw paa tysdagh for sindagh Sti Pauli dagh, thaa war iegh 

samme dagh alte negher slagit; thaa kam iegh till Wiborg oc wille haffde redden aff 

steed till myn herris naade, taa kam burgeren oc bestollit megh inde, saa at iegh matte 

følie them till radehuss, oc thee ther wille haffde soet megh i iarn saa lenge till radt 

haffde komen, oc sawde saa, hues iegh icky wille føllige them oc loffwe oc døet meth 

them, saa wille the lønne megh aff som the løntte Hans tolder, oc ampelyrde the saa 

lenge met megh, at jeegh motte swere them met tow oppe ratt finghre, saa at iegh skulle 

were them føllige ackte oc løffwe oc døet met them, oc matte sette them stercke vissinge 

oc borren for megh, saa at iegh icky skulle scriffwe myn herris [naade] till eller gitfwe 

hans naade nogne boedt eller ride till hanom, hues iegh giorde nogit ther aff, thaa skulle 

iegh blytfwe ordløss, oc the skulle staa i then samme steedt, som megh borryt for. Kiere 

broder, iegh er nw saa fwldt met sorrig oc kommer, at iegh icky kan scriffwe thegh 

medre thiill, jegh wedt liggwill thet gialder myn halss, gwdt bedre meg thet. Iegh haffde 

myn regenskab saa klart, at iegh nw skulle haffdhe giortt myn herris naade, oc myntte 

iegh, at iegh skulle haffdhe komen aff met wenskab, oc maa tw sye hans naade, at iegh 

icky lengier kan giøre hans nade myn troff thienist. Thegh gud befalindis. Screffuit i 

Wiborigh torsdagh nest effter dominica omnis terra anno domini mdxxiijo. Rasmus 

Clementsszøn. 
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24. januar 1523 

 Ove Bille, biskop i Aarhus Stift underretter i et brev dateret bispegården Aakjær 

(ved Odder syd for Aarhus), de jyske rigsråder, som nu forsamles i Viborg eller Aalborg, 

om Christiern 2.s fredelige stemning og villighed til at afhjælpe deres klager. Han 

formaner dem til at lade sagen afgøre med det gode. Papir med samtidig hånd og med 

flere rettelser og tilføjelser; uden segl, men sammenlagt til at lægges ind i et brev, hvilket 

også hullerne af seglremmen viser. Dateringen er tilføjet med anden hånd og andet blæk. 

Rigsarkivet, Münchner Samlingen Nr. 668). C.F. Allen, Breve og Aktstykker til 

Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie, s. 24.  

 Tiill radet som nw forsamles wdj Viborg eller Olborg. 

Kære herrer oc venner, mwe i vilde, att wii nw i afftes fnge vor kære nadige herres 

scriffuelsæ, att hanss nade er kommen hid ind i landets oc haffwer forscreffuitt tiill seg 

ether oc flere hans elske rod kiøpstemend oc bønder vthij en goed kristelig acth 

ocmening, oc actede at ville høre oc forfare alles ethers oc landtzens indbyghers bryst, 

oc ville ther paa giøre en goed bestand oc skickelsæ, szo thett hans n. motte haffue villige 

oc troo mend oc vndersotte oc vij alle end gwnstig oc nadige herre, oc i huilken mode 

brysten kand findes paa hans n. side, viill hans n. gernæ aff[s]tillæ ald bryst epter hans 

n. elske raadz raad oc vnderwiisning, oc haffue oc bewiisæ seg emod hans n. elske rood 

oc alle hans vndhersotte fattige oc rige som en nadig gwnstig oc kristen fyrstæ bør att 

giøre mod hans kære vndersotte, mett mange flere andre kristelige gwnstige gode tiilbod 

hans n. i alle mode tiilbydher som en kristhen fyrstæ bør adtgiøræ. Kære venner, epther 

sodan hanss n. gwnstige og gode kierlige tilbod, paa thett att gwdz fortørnelsæ oc thenne 

staare forderffue mett raaff brand oc anden skade maa affslettes, som nw for øghen er: 

bede vij ether alle och hwer serdelis kierlighen oc rode, ati ville affstille ald forsambling 

opreisning oc ey nogher deell foretage moed vor kiæreste n. herre, szo lenge ther 

ythermere mo oc kand nw mett thett fyrstæ forhandles oc thales emellom hans n. oc 

ether. Thij att oss hobes, att then aldsommegtwgstæ gwd motte giffue sin nade ther thill, 

at sodan forderff oc skade som nw fore øghen er motte mert noghen goed handling oc 

medell betages oc affstilles ether oc oss alle vdhen ydermere forderffwe oc skade, tiill 

hwilckett gwd skall kiende vij ville trolighen tiill hielpæ aff vor yderstæ formwe och, 

som vij bade hans n. oc ether alle plectige ære, bethendis ether alle kierlighen, adthij 

thenne vor scriffwelsæ i en goed acth oc mening vndfange ville oc ther paa giffue oss 

ether gode swor oc villiæ tiill kende, hwilckett vij gerne oc kierlighen forskylde ville. 

Ex Aakier in profesto Paulj conuersionis anno domini mdxxiij.  

 

26. januar 1523 

 I et formodentligt ikke afsendt brev til Christian 2, afviser hertug Frederik rygter 

om, at han har rustet sig med flere tusinde ryttere i den hensigt at fordrive brodersønnen. 

Venge s. 28. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 3,2 s. 356. 

 

27. januar 1523 

 Erik Eriksen Banner, lensmand på Kalø, skriver til Christian 2. i et brev dateret 

Skanderborg Slot. Han beretter, at han i mandags var på vej til kongen, sammen med 

Mogens Gøye, da Anders Jacobsen (Reventlow, til Søbo i Fyn) kom til Mogens Gøye 

med kongens brev. Mogens Gøye rådede da Erik Banner til at tage til Kalø og forholde 

sig som tilbørligt var. Han sender sin svend med brevet og ville gerne give kongen alle 

mulige oplysninger, men kunne ikke. Han beder kongen undsætte ham med et par 

falkonetter og om ordrer. Rigsarkivet. Original med Segl. Münchner Samlingen Nr. 3/8. 

København. C.F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og 

Frederik den Førstes Historie, s. 24.  

 Etherss nadis høgmectughet altiidt myn ydmyghæ thro thienisthæ. Kereste 

nadisthe herre, ethers nadis høgmegtighet werdis at widæ, at iegh wor nw i mandags paa 

weghen medt her Maghens och wildhe weridt hoess ether nadhæ, tha kom Anders 

Jacobsszen thiill her Maghens paa weghen medt ethers nadis scriffwelsszæ. Tha roddhæ 

her Maghens meg thiill, at iegh schullæ giffwe megh thiill slotthidt wforthøffwidt igenn, 

oc will iegh bliffwe ther och skickæ megh ther szaa szomm thiilborligth er. Sendhe iegh 

mynd swendt thiill ether nadhæ oc skullæ giffwe ether nadhæ thiill kendæ  alle hondhe 

ærindhæ, hwilcke iegh icke nw kandt scriffwe ethers nadhæ thiill. Kondhe ether nadhæ 
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wndsetthe megh medt eth eller thw falckeneth, omm ether nadæ konne wmbere them, 

tha badhe iegh ethers nadhe gerne ther omm. Kæreste nadigste herre, omm ether nadhe 

will haffwe noghen budt eller schriffwelsszæ thiill megh, tha schall ether nadhæ alltiidt 

findhæ meg paa Kalhø. Kereste nadigste herre. her medt ethers nadis sthaedth och 

werdighet thendt allmecthisthæ gudt befalendis. Scriffwidt paa Schanderborgh tiisdag-

henn nesth effther Sancti Powels dagh conuersionis anno domini etc. m.d.xx.iij. Ethers 

nadis høgmectighetzs ydmyghæ thienere Erick Erichsszen. 

 

29. januar 1523 (1) 

 Landsdommer Mogens Munk besøger hertug Frederik i Husum, og hertugen 

modtog her sikkerhed for, at oprøret mod Christian 2. er en realitet og accepterede 

tilbuddet om Danmarks krone. Hertugen måtte her ud over vidtgående politiske 

forpligtelser også love at komme de oprørske jyske rigsråder til hjælp med ”nogle 

tusinde” ryttere og fodfolk.  Hertugen drog umiddelbart herefter til Lübeck, hvor han 5. 

februar afsluttede en angrebspagt. Mikael Venge, Christian 2., s. 81.  Venge 2, s. 16.  

 

29. januar 1523 (2) 

 I hertug Frederiks åbne brev af 29. januar om at overtage den danske krone hedder 

det, at de oprørske jyske rigsråder »eyndrechtigen gehandelt, beraden vnd geslaten vnns 

vor oren hernn vnnd koning to hebbende«. Hertugens brev formodes at afspejle den 

instruktion landsdommer Mogens Munk af de oprørske jyske rigsråder blev udstyret 

med efter deres møde medio januar 1523 til et nyt møde i slutningen af januar. Som det 

ses, forlangte det jyske rigsråd i virkeligheden hertugens accept af en præliminær 

håndfæstning. For de fleste punkters vedkommende kan man sikkert gå ud fra, at hertug 

Frederiks løfter blot gentager krav, der har været indeholdt i Mogens Munks instruks. 

Men uden videre er det naturligvis ikke givet, at hertugen har indvilliget i alt, hvad det 

jyske råd fordrede af ham. Således kunne man tænke sig, at råderne havde forlangt en 

garanti for en bestemt større troppestyrke til et bestemt tidspunkt, og at hertugens løfte 

om 500 mand til Tønder straks og ”nogle 1.000” senere blot repræsenterede en delvis 

imødekommelse af dette krav. Mere afgørende er dog spørgsmålet, om der i rådets 

instruks kan have forekommet punkter, der lades uomtalte af hertugen, altså krav hertug 

Frederik direkte har modsat sig. Der kunne f. eks. tænkes på en forpligtelse til at 

modvirke luthersk kætteri, et punkt, der både figurerer i sammensværgelsesbrevets 

klagemål, og som hertugen sidenhen måtte godtage som en af de første paragraffer i 

håndfæstningen. Spørgsmålet lader sig næppe besvare. Det er ikke muligt at trænge bag 

om instruksen, således som hertug Frederik gengiver den. Med sikkerhed vides derimod, 

at hertug Frederik tidligere havde fået overdraget sammensværgelsesbrevet af 21. 

december, og på denne baggrund virker det måske nok lidt påfaldende, i hvor høj grad 

tendensen i de to skrivelser er forskellig. I hertugens åbne brev spores ingen 

reminiscenser fra den katholske reaktion, der gennemsyrede sammensværgelsesbrevet. 

Men på forhånd kan man ikke gå ud fra, at den stærkt katholske tendens har befundet 

sig i forlægget for hertugens skrivelse, de jyske råders instruktion.Man må slå os til tåls 

med, at instruksen til Mogens Munk kun er bevaret i det omfang hertug Frederik 

indvilligede i rådernes krav, og en vurdering af oprørspartiets politik på dette grundlag 

vil naturligvis være behæftet med usikkerhedsmomenter.Venge s. 147 og 150: 

 Indledningen til rigsrådets instruktion til landsdommer Mogens Munk forhandling 

med hertugen jf. ovenstående medio januar 1523.  

1.  En motivering for oprøret. 

2.  Opfordringen til hertug Frederik om at modtage kongevalg. 

3.  Forpligtelser over for hertugen. 

 

Instruktionens videre indhold aftegner sig i de hertug Frederik forpligtelser påtog sig, 

og som altså formodes at være indeholdt i instruktionen: 

 

4.  Med nogle tusinde ryttere og fodfolk samt krigsmunition at komme råderne 

 til hjælp. 

5.  At sværge rigsrådet en »geborliche, gewontliche eyde vnd plichtea. 

6.  Restitution af love og privilegier. 
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7.  Under ingen omstændigheder at opgive forbindelsen med råderne. 

8.  At opretholde kong Valdemars love og kun foretage ændringer heri med rigs-

 rådets samtykke. 

9.  At mønten skal æqvivalere med mønten i Hertugdømmerne og i de Vendiske 

stæder. 

10.  Tilbagegivelse efter rigsrådets kendelse af de pant, Christian 2. har inddraget. 

11.  Annullering af de forleningsbreve kong Erik og dronning Margrethe havde 

 aftvunget adelen af dens egne godser. 

12.  Indbyggernes privilegier forbedres og bringes i overensstemmelse med (?) 

 privilegierne i Hertugdømmerne. 

13.  En troppestyrke på 500 knægte sendes straks til Tønder for at stå til rådighed 

 for rigsrådet, dersom Ribe by skulle blive angrebet. 

  

Yderligere betingede hertug Frederik sig, at de oprørske rigsråder snarest fastsatte en 

hyldningsdag.  

 

Omkring 30. januar 1523 

 Kongens forhandlere, biskop Ove Bille i Aarhus, provst Knud Henriksen i Viborg 

og rigsmarskalk Mogens Gøye havde begivet sig til Viborg med fuldmagt til at forhandle 

med oprørsadlen, men opnåede intet, måske fordi Mogens Munk ikke var vendt tilbage 

fra forhandlingerne med hertug Frederik på Gottorp. Behrmann 1, s. 345. 

 

30. januar 1523 (1) 

 Den 30te Januar, rettedes en Proklamation til Fynboerne, udstedt af 4 Biskopper 

(heriblandt uden tvivl Jørgen Friis i Viborg) og 5 verdslige Rigsraader. Den sidste af 

disse er Ove Vincentsen (Lunge) til Tirsbæk. Om denne anfører Heise imidlertid et 

Stykke af et Brev, der er skrevet den 9de Februar 1523, og som skal vise, at han da ikke 

var i Raadet. Brevskriveren, som er Kongens Skriver Peder Villadsen, mælder sin Herre: 

”Sammeledes værdiges Eders Naade at vide, at Erik Eriksen er kommen og Ove 

Vincentsen; Hr. Peder Lykke eller nogle andre af Raadet har jeg ikke endnu set eller 

spurgt at de komne ere, uden disse forskrevne Bisper 4, Hr. Predbjørn og Hr. Tyge 

Krabbe”. Se nedenstående 8. februar 1523. Efter Mikael Venge, Det gamle Aalborghus, 

s. 168, var Ove Vincentsen Lunge udnævnt til rigsråd af de oprørske jyske rigsråder, 

ved hvad der karakteriseredes som et statsretsligt kup. Da Frederik 1. ankom til Viborg 

26. marts 1523 fandt han Ove Vincentsen Lunge siddende nederst på bænken son nyslået 

rigsråd, hvilket han nådigt accepterede. De oprørske jyske rigsråder havde formodentlig 

samtidigt indsat ham som lensmand på Aalborghus. 

 Venge 1, s. 137: 

 Proklamationen til fynboerne foreligger i en original udfærdigelse i RA, Rigens 

råds breve B 5 c. Udstederne er Niels Stygge, Iver Munk, Stygge Krumpen, Jørgen Friis, 

Predbjørn Podebusk, Joakim Lykke, Tyge Krabbe, Peder Lykke, Ove Vincentsen 

Lunge. Brevet har 10 (!) påtrykte segl, men netop det overskydende lader sig ikke 

identificere. Da det findes på Joachim Lykkes plads, medens dennes segl vistnok er 

placeret imellen Tyge Krabbes og Peder Lykkes, har Joachim Lykke sikkert beseglet to 

gange.  

 

30. januar 1523 (2) 

 Rasmus Clementsen, Christian 2.s lensmand på Blæsbjerg skiftede parti til 

oprørerne. C.F. Allen fortæller herom: ”……slog han sig paa Oprørernes Side og 

fremstod paa Bispegaarden i Viborg 30 Januar 1523 for de oprørske Rigsraader med 

Klage over, at Christiern 2 uden al Dom og Ret efter hans Faders Niels Clementsens 

Død havde tiltaget sig en Deel Jordegods, som denne havde kjøbt og pantet fra 

”Riddersmændsmænd og frie Qvindfolk”, tilligemed en stor Sum Guld og Sølv og 

Penge. Rigsraaderne erklærede, at ham og hans Broder Jørgen var skeet Uskjel herved 

og tildømte dem alt Godset undtagen Avnsbjerg. De tilføiede den mærkelige 

Bestemmelse, at de ikke vilde antage nogen Konge, uden han stadfæstede denne 

Kjendelse.  
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 Frederik 1 bekræftede ogsaa denne Afgjørelse ved Brev af Odense 15 Mai 1523. 

Ja nogen Tid efter, i Roeskilde 15 August 1523, afstod Kongen til Rasmus Clementsen, 

hvem han kalder sin Hofsinde, al Kronens Ret til Avnsbjerg (smsteds fol. 24); men saa 

forpligtede Rasmus Clementsen sig ogsaa, 16 August 1523, til inden en Maaned at betale 

Kongen 1.200 rhinske Gylden C.F. Allen, Brev og Aktstykker, s. 26.  

 

31. januar 1523 (1) 

 De Jydske Rigsraaders (herunder utvivlsomt biskop Jørgen Friis) Skrivelse til 

deres Medbrødre, hvem de befale under Straf paa deres Personer og Gods at komme 

dem til Hjelp mod Kong Christian med den største Magt, de kunde afstedkomme. 

Viburgi, sabb. prox. ante festum purificationis Mariæ. Regesta 1, [7170]. Henvisning til 

Huitfeldt Danm. Riges Krøn. p. 1207. (Qvartudg. Tom. VII. p. 267-68). Venge, s. 136. 

 Venges referat: 

 Til de øvrige rigsråder skrev rådet - for anden gang, fremgår det - den 31. januar 

og fordrede under påberåbelse af håndfæstningen deres hjælp imod kong Christian: 

»Men som vi formærker, drage I eder fra os med løse og listige ord, dermed os ikke 

nøjes«. Så fremt de fortsat vægrede sig ved at slutte sig til oprørspartiet, ville de være at 

anse for ”landsens utro indbyggere”, der tragtede efter rådernes, adelens, borgernes og 

den menige almues værste, og som råderne med Guds, deres venners og tilhængeres 

hjælp agtede at straffe »over deres personer og gods. 

 

31. januar 1523 (2) 

 De i Jylland forsamlede Rigsraader, (herunder utvivlsomt biskop Jørgen Friis), der 

kalder sig ”Danmarks riges råd nu forsamlet i Jylland” underrette Hr. Søren Norby om, 

at de have opsagt Kong Christian Huldskab og Mandskab, og befaler ham at holde alle 

sine Lehn, især Gulland, til Danmarks Riges Raads Haand. Viburgh, løffuerdagen fore 

war ffrwe dag Kiøndelmysse.  Regesta 1, [7171]. Henvisning til Ekdahl, Christiern IIs 

Arkiv s. 316-49. Venge 1, s. 137. 

 

Ultimo januar 1523 (1) 

 Christian 2. er i Odense og sender lensmanden på Aabenraa slot, Benedikt van 

der Wisch til Gottorp for at få etableret et møde med hertug Frederik for at hindre, at 

denne gik ind i konflikten med oprørerne. Venge 1, s. 153. 

 

Ultimo januar 1523 (2) 

 Efter drabet på Hans Bartholomæussen Tolder, lensmand på Aalborghus, 2. juli 

1522 synes Christian 2. ikke at have udnævnt en lensmand, men at der først kom en ny 

mand, Ove Vincentsen Lunge, i slutningen af januar 1523, udnævnt af det oprørske 

jyske rigsråd, herunder biskop Jørgen Friis. Mikael Venge, Christian 2. fald, spillet om 

magten i Danmark januar-februar 1523, s. 30. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 17. 

Michael Venge, Bondekær eller tyran, s. 22. 

  

Primo februar 1523 

 Efter at hertug Frederik ved sit åbne brev af 29. januar havde accepteret de 

oprørske jyske rigsråders opfordring til at blive Danmarks konge foreslog rigsråderne et 

møde i Haderslev 24. februar, men hertugen udskød tidspunktet til 1. marts. Venge 1, s. 

159. 

 

Februar 1523 

 Til Pave Hadrian skulde i Februar Mester Poul Andersen og Provst Hans Hansen, 

der begge tidligere gjentagne Gange i Kongens (Christian 2.s) Ærinder havde været i 

Rom, afgaae med en Skrivelse, hvori Kongen bad Paven at lyse de oprørske Bisper og 

Adelsmænd i Jylland i Band C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers Historie bind 3.2, s. 

369. 

 

Omkring 1. februar 1523 

 Hertug Frederik indgår traktat med de oprørske jyske rigsråder og Lübeck om det 

fælles forehavende at afsætte Christian 2. Venge 2, s. 16.  
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1. februar 1523 

 De jyske rigsråder, herunder biskop Jørgen Friis i Viborg, afsender et brev til 

Lübeck, hvori de forklare, hvorledes de havde set sig nødt til at opsige kong Christiern 

huldskab og troskab, fordi han misagtede sine forpligtelser imod dem, ligesom han 

havde gjort ved Lübeck. De anmode dem derfor indstændigen at komme dem til hjælp 

med krigsmagt for at at værge Jyllands og Lübecks fælleds fordærv, samt sende en flåde 

til Øresund for at hindre kongens skibe i at løbe ud. Til gengæld skulle Lübcek komme 

til sin gamle frihed i Jylland. C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers Historie bind 3.2, s. 

368. Venge, s. 140. Hanserecesse 3 VIII s. 311, Nr. 278 

 

2. februar 1523 

 Kongens sender køkkenmester, Hofmarskal Niels Lykke, og en anden embeds-

mand, adelsmanden Oluf Nielsen til sine tidligere forhandlere, biskop Ove Bille i 

Aarhus, provst Knud Henriksen i Viborg og rigsmarskalk Mogens Gøye, den 

pensionerede Aarhusbisp Niels Clausen og Oluf Nielsen Rosenkrantz, lensmand på 

Koldinghus med mundtlig befaling, at disse skulle påtage sig mæglingen med det jyske 

råd, så oprøret kunne stoppes. (Behrmann har måske sammenblandet navnene). De jyske 

rigsråder, herunder biskop Jørgen Friis i Viborg,  mødtes med disse forhandlere i 

Sjørslev kirke, 15 km syd for Viborg, og afsluttede forhandlingerne. Man blev enige om 

3 ugers stilstand og herefter et møde i Horsens, hvor begge parter kun måtte møde med 

få mænd. Kongen skulle udfærdige lejdebrev til rådets forhandlere. Behrmann 1, s. 346-

48. C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers Historie bind 3.2, s. 348. 

 

4. februar 1523 (1) 

 Christian 2. underretter i et brev dateret Middelfart dronning Elisabeth om, at en 

stor del af almuen i Nørrejylland har gjort oprør imod ham og giver hende en befaling 

med hensyn til Sigbrits sikkerhed og købstædernes cise. Han har forhandlet med 

oprørerne via biskop Ove Bille i Aarhus og Mogens Gøye, og ved et møde i Horsens 

følgende mandag (9. februar), håber han at slutte sagen og vende tilbage til København. 

C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 28. Michael Venge, Bondekær eller tyran, s. 22. 

 Venges referat: 

 I en egenhændig efterskrift hedder det imidlertid:  

 ”Kære frue, må I vide, at her er et underligt regimente her udi landet, og skylde de 

ingen derfor uden Sibret moder. Thi bede vi Eder kærligen, at I tage hende til Eder og 

undervise hende hemmelig, at hun holder munden på sig og lader hende blive på slottet 

hos Eder, så længe vi komme hjem, ellers kan ske, at de farer værre med hende, end de 

før gjort hafver. Forsømmer ikke dette, så fremt at I ville, det vi skulle komme hjem med 

hel hud. Hermed Eder Gud befalendes. Skrevet udi Middelfart onsdagen næst efter vor 

frue dag år etc mdxxiij. Item formærke I, at de knurrer noget om den sise (byskat eller 

omsætningsafgift), at I da giver dem for svar, at I ville lægge den af. Christiern”.  

 

4. februar 1523 (2) 

 Christian 2. i Odense (Dallund slot) erfarer om den i Sjørslev kirke indgåede aftale 

om en 3 ugers tilstand mellem ham og de oprørske jyske rigsråder og om et aftalt møde 

i Horsens 9. februar. Venge 1, s. 163. 

 

5. februar 1523 

 Hertug Frederig i Slesvig-Holsten indgår i Lübeck en traktat, der sikrede ham 

vidtgående troppehjælp fra de rige hansestæder til det forestående felttog for at afsætte 

Christian 2. Lübeckerne ville finansiere et korps på 2.000 landsknægte og 200 ryttere og 

desuden bekoste feldtskyts, krudt og kugler, stort set, hvad de oprørske jyske rigsråder 

havde forlangt. Hertugen skulle træde frem som Christian 2.s  ”åbenbare fjende”, 

indlede en fejde imod ham og med sine lande og folk gøre kongen ”afbræk” samt 

”svække og krænke” ham. Venge 2, s. 16, 32. Hanserecesse 3 VIII, s. 312, Nr. 280. 

 

6. februar 1523 (1) 

 Christian 2. begiver sig fra Odense på Fyn over Lillebælt til Hønborg for at rejse 

videre til Vejle. Venge 1, s. 163. 
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6. februar 1523 (2) 

 Høvedsmanden på Segeberg Jørgen von der Wisch underretter Christian 2. om, at 

Hertug Frederik havde været i Lübeck og forhandlet med Borgemestre og Raad, og at 

han rustede sig stærkt, saa det var tydeligt, at han havde noget Stort i Sinde. Kongen 

maatte derfor være paa sin Post. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 3,2 s. 366. 

 

Lørdag 7. februar 1523 

 Biskop Ove Bille skriver til kongen i et brev dateret Aakjær, om forhandlingerne 

med oprørerne og det forestående møde i Horsens. 

 Ove Bille fortæller, at han i går (6. februar) var blevet opsøgt af Knud Henriksen 

Gyldenstjerne, som kom med kongens brev og afleverede det beseglede lejde, som 

kongen havde udstedt til det oprørske jyske rigsråd i henhold til den forhandling som 

fandt sted i mandags mellem oprørerne og Ove Bille, biskop Niels Clausen, Knud 

Gyldenstjerne og Oluf Nielsen på kongens vegne. Lejdebrevet havde Ove Bille straks 

sendt til det oprørske rigsråd, som var forsamlet i Aarhus, men havde først fået svar 

tilbage her nu til aften mellem kl. 4 og 5 i form af oprørernes åbne beseglede lejdebrev, 

som har nu sender til kongen. Grundet lejdebrevets  udformning tilråder Ove Bille 

kongen at blive i Vejle, hvilket rådet - det må være det oprørske råd - selv beder om. 

Han foreslår kongen at sende Mogens Gøye og nogle tyske adelsmænd, så de kunne 

være i Horsens i morgen aften, hvor han og bispen af Silkeborg (den pensionerede Niels 

Clausen) også ville møde. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 28. 

 

7.-8. februar 1523 

 Kongen forlanger lejde til mødet med den oprørske jyske adel i Horsens og begiver 

sig lørdag den 7. februar fra Kolding, hvor han havde været nogle dage, mod Vejle, for 

dagen efter, søndag den 8. februar at ride mod Horsens. Det lovede lejdebrev ankom 

søndag morgen, men det var tvetydigt og kongen fik fra sine underhandlere, der var rejst 

til Horsens, det råd at blive i Vejle. Kongen sendte nu Oluf  Nielsen og Berner til Horsens 

med opfordring til de jyske råder om at udfærdige et mere klart lejde til kongen. Søndag 

mellem kl. 4 og 5 eftermiddag kom den jyske adel til Horsens med 4-500 ryttere. 

Kongens forhandlere opsøgte dem for at få et ny lejdebrev, men fik det ikke. Behrmann 

1, s. 346-48. 

 

8. februar 1523 

 Christian 2s. skriver Peder Villadsen underretter 8. februar 1523 kongen om mødet 

i Horsens og om de forsamlede krigsherrers styrker. Han nævner, at biskoppen af Viborg 

(Jørgen Friis) var ankommet med 100 ryttere. Den 26. marts 1523 hyldedes Frederik på 

Viborg landsting som Danmarks konge. Viborgs historie, bind 1, s. 204 med henvisning 

til Hugo Matthiessen, Snapstinget, 1936, og Erik Levin Nielsen, Det ældste Viborg, 

1966. Brevet gengives jf. C.F. Allen, Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern 

den Andens og Frederik den Førstes Historie, s. 32.  

 Mynn vvtmyghe willige ock plectuge troo tienneste ethers nadess hogmechtughet 

forskreffuitt mett wor herre. Kiæreste nadiste herre, fick ieg ethers nadess schriffuelsze 

nw wdj afftenn ther sex sloo saa lydendes, at ieg skulde strax hiemmelighenn forspørghe 

ock forslaa, huor stærcke the jutske raadt och gode mendt tiill Horssens formodendes 

ere, ock tiil huor manghe hesthæ the haffue ladit føre ihennom ware, oc herberig bestillet 

etc. Werdess ethers nade at withæ, at ieg ther om hiemmeligen forspurdt haffuer, saa at 

then gamble biscop aff Wentszussell haffuer fore seg ladit wore oc herberig bestillett 

tiill xx hestbæ, bisp Stygghe tiill hundret hesthæ, bispen aff  Riibæ til halff fierde sindzs 

tiwghe hesthæ ock bispenn aff Wiborig tiill hundret hesthæ, her Peder Lycke tiill xij 

heste, her Tygghe Brade1) lighæ saa. Och kom thesse fyræ bisper i afften tiill Horssens 

ther fem sloo alle tilhobe, oc wor morcht natt then tidt, saa jeg icke kwnde see, huo the 

wore fleræ endt bisperne, oc icke ieg kwnde see at thællæ [huor] mange the ware, men 

ieg troer icke, at the ware saa manghe som herberig wor bestillet till, wden the haffue 

thagitt gode mendt wdj theriss thall, thij her er icke warett fore mange gode mendt eller 

nogre borghere, som meg er sagdt eller ieg kwnde spørge fore sandingenn. Men kiæreste 

nadige herre, saa haffuer ieg forslagitt, at komme the alle som ther warit er fore, tha paa 

eth giettelsze oc tyckæ løber thallitt paa hestenne wedt iiij hundret heste, dogh fore 
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sanden høgre eller laghere kand ieg icke sighe ethers nade, thij jeg fick icke ethers nådes 

breff for end the wore kommen wdj herberig. Men jeg vill end nw i natt oc i morgen 

aarligen vthermere ther om forspørghe, och huess ieg kand her for inden vdi sandingen 

spørge, will ieg straxt skriffue ethers nade till, saa ethers nade skall fange west budt 

jnden middag. Kiæreste nådige herre, anderledes kan ieg icke fornemme, endt som ieg 

nw ethers nade tillskreffuitt haffuer. Ethers nade syæll liff statt oc regimentt gud 

ewindelig befalendes. Schreffuitt wdj Horssens mellom søndag oc mandag at natt ther 

klocken sloo ny. Aar &c. mdxxiij. Ethers nådes wtmyge troo tienere Pedher Villatszen 

schriffuer. 
 1)  Tyge Brade maa være en Skrivfeil for Tyge Krabbe. 

 

9. februar 1523 (1) 

 Kl. 7 om morgenen begyndtes forhandlingerne mellem den jyske adel og kongens 

udsendinge i Horsens. Mødet varede til kl. 12, hvor man aftalte at mødes igen. Så snart 

middagsstunden var overstået red de jyske råder imidlertid med hele deres følge ud af  

Horsens, angiveligt fordi, de frygtede, at kongens tropper nærmede sig byen. Kongen 

tilbød et nyt møde mandag den 10. februar. Behrmann 1, s. 350. 

 

9. februar 1523 (2) 

 Christian 2., bryder op fra Vejle og begav sig til Hønborg, muligvis bryder han 

først op tirsdag den 10. februar. Venge 1, s. 164. 

 

9. februar 1523 (3) 

 Peder Villadsen Skriver giver Christiern 2 videre Oplysning om Mødet i Horsens 

og om et formodet Baghold af Peder Lykke. I indberetningen nævnes 4 bisper, som 

havde været i Gråbrødre Kloster til messe. Én af dem må have været biskop Jørgen Friis. 

C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 32. 

 Myn wtmyghe willige oc plectuge troo tienneste ethers nade forskreffuitt mett wor 

herre. Kiæreste nadige herre, som ieg skreff ethers nades høgmechtughet tiill, hwess jeg 

kwnde hiemmeligenn forspørge om the ærende ethers nade meg tilskreff om, huor 

stercke the ere: werdess ethers nade at withæ meg athaffue flitteligen oc hiemmeligenn 

ther om end nw forspurdt, oc ieg icke anditt kand formercke end som jeg skreff ethers 

nade tiil. I dag ther sex sloo ware the fyræ bispper wdi graabrødre klosther athøre 

messze, oc ther wor her Pretbiørn, her Tygghe Krabbe mett theres folck, men thet folck, 

som ther i kircken wor hoss bisperne oc radett, wor icke offuer iij hwndrett, ock manghe 

flere eller mere folck kand ieg icke fornemmæ at the haffue mett thennom. Aff borgere 

kand ieg ingen spørge komen ere end nw, wden enesthæ raditt oc nogre gode mendt. 

Sammeledes werdes ethers nade at withæ, att Erick Erickszon er kommen oc Offue 

Vincentiszon. Her Peder Lycke eller nogre andhre aff raadit haffuer ieg icke end nw 

seett eller spurd at the kommen ere, wden thessze forne bisper iiij, her Pretbiørn oc her 

Tygghe Krabbe. Kiæreste nadige herre, anditt kand ieg icke i sandingen forfare, end som 

ieg nw skreffuitt haffuer. Oc haffue biscop Niels Clansson, biscop Offue Bilde, her 

Mogens Gøye, mester  Knud oc Oluff Nielsenn siden i morges aarlig tiillhobe wæret i 

raadt, at ethers nade skulde fanghe goedt och stærck forwaring, oc ther vij sloo gick the 

tiill the andhre fyre bisper oc raadt, ther om hwadt ænde the gore wedt [ieg] icke endt 

nw. Her mett ethers nades høgmegtughet siell lilf statt oc regimentt gud befalendes tiill 

ewige tidt. Schreffuitt wdj ethers nades kiøpstadt Horsens ther siwff sloo i dag for 

middag aar etc. mdxxiij. Ethers nades høgmectughetzs wtmyghe troo tiennere Pedher 

Villatzsszen schriffuer.  

 

10. februar 1523 (1) 

 Christian 2. er i Middelfart og skriver brev til kurfyrsten af Brandenborg. Venge 1, 

s. 174.  

 

10. februar 1523 (2) 

 Christian 2. tilbyder via sine forhandlere i Horsens, at mødes med den jyske 

oprørsadel midtvejs mellem Horsens og Vejle og tilbød Oluf Nielsen, Knud Henriksen 

Gyldenstjerne og Borner som gidsler under forhandlingerne, og fandtes dette ikke nok, 
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da så mange tyske adelsfolk og junkere, som det ønskedes. Da dette blev afslået, sendte 

han Vincens Lunge for at udspørge oprørsadlen om grunden til forhandligssstoppet. Da 

Vincens Lunge kom til Horsens, var den jyske oprørsadel taget af sted, og han traf kun 

Mogens Gøye. Kongens forslag om et nyt møde blev besvaret med, at et skriftligt svar 

ville blive givet 16. februar i Kolding. Behrmann 1, s. 351. 

 

10. februar 1523 (3) 

 Christian 2. henvender sig på ny til hertug Frederik og tilbyder et møde den 24. 

februar i Toldsted nær Urnehoved ting, lidt syd for Aabenraa.   

 ” han vilde sende nogle af sine Raader derhen og opfordrer Hertugen til at gjøre 

det Samme. Selve Kongens Brev til Hertugen bærer Vidne om hans piinlige og vaklende 

Stilling. I Begyndelsen af Brevet siger han, at han endnu forsøger Forlig med Jyderne, 

hvis Oprør hidtil havde hindret ham i at holde noget Møde med Hertugen; beder ham 

have Taalmodighed med Betalingen af sit Tilgodehavende, og udtaler det Haab, at 

Hertugen, hvis Oprørerne forsøgte at bevæge ham til Noget, der kunde være til Kongens 

Skade, da vilde vise sig som hans troe og velvillige Frænde. Men i en Efterskrift tilføier 

han den uventede Oplysning, nu var alt Haab om Forlig med Oprørerne ude, hvorfor 

han foreslaaer ovennævnte Møde. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 3,2 s. 373. 

 

10. februar 1523 (4) 

 10 Februar, samme Dag som Underhandlingerne med Jyderne vare afbrudte, 

(skrev Christian 2.) til sin Svoger Joachim og bad ham paa det Allerhurtigste at komme 

sig til Hjælp med et Antal Krigsfolk; ”thi hvis det ikke skeer, og I ved denne Leilighed 

svigter os, da frygte vi at miste Alt og fordrives fra vore Lande og Folk”. Et lignende 

brev fik hans Morbroder Kurfyrst Frederik. C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers Historie 

bind 3.2, s. 369. 

 

Februar 1523 

 Det keiserlige Regiment samt Ærkehertug Ferdinand, Kurfyrst Frederik, Kurtyrst 

Joachim og Regentinde Margrete, kejser Karl Vs faster, der var regentinde i 

Nederlandene, sendte Skrivelser til Hertug Frederik, hvori de formanede ham til at holde 

Fred, opfordrede ham til at lade Sagen indkomme for Regimentet og Kammerretten, 

mindede ham om det nys sluttede Forlig i Bordesholm og om det Møde til Bilæggelse 

af alle Stridigheder, som var berammet til at holdes i Segeberg ved Pindsetid. Jyderne 

fik strænge Formaninger om at holde op med deres Oprør og Ulydighed. Fyrsterne 

sendte ogsaa mange Breve til Christiern den Anden, hvori de meddeelte ham, hvilke 

Skridt de havde gjort og udtalte deres venlige Deeltagelse. Men af det han behøvede, 

Krigsfolk, fik han ikke saa meget som en Mand. En af Fyrsterne, Kurfyrst Frederik af 

Sachsen var oprigtig nok til at sige ham, at han ingen Krigshjælp maatte vente af ham, 

skjønt han ikke var oprigtig i den Grund, han anførte derfor. Han sagde nemlig, at han 

ikke kunde sende ham Tropper formedelst de Farer, hvormed Tyrkerne truede 

Christenheden, en Udflugt, som man i den Tid ofte greb til, naar man ikke havde nogen 

bedre ved Haanden. Kurfyrst Joachim satte sig rigtignok omsider i Bevægelse, men først 

da det var for silde for at frelse Christiern den Anden. Henrik den Ottendes Svar paa den 

Anmodning, han havde faaet fra Kongen ved Alexander Kinghorn, var ligesaa tomt og 

intetsigende som opskruet og ordrigt. Skotland var sønderrevet af indre Splid, og kunde 

næppe hjælpe sig selv end sige Andre.  C.F. Allen, De tre Nordiske Rigers Historie bind 

3.2, s. 369. 

 

10. - 11. februar 1523 

 Hertug Frederik på Gottorp havde kansleren Wolfgang von Utenhof. Han skrev 

senere en krønike om hertugens erobring af Danmark. Efter krøniken lod Christian 2. 

sig denne nat færge mere end 20 gange over Lillebælt mellem Hønborg og Middelfart. 

Venge 1, s. 164 med henvisning til Danske Magazin 3,3, s. 21f. 

 

11. februar 1523  

 En indberetning til staden Lübeck om tilstanden i Danmark og Sverige meddeler 

bl.a. at Biskoppen af Aarhus, hr. Mogens Gøye og Oluf Nielsen har forhandlet mellem 
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kongen og de oprørske jyske rigsråder. Kongen var rejst fra Middelfart til Hønborg og 

videre til Vejle for at mødes med jyderne ved Horsens. De jyske herrer ligger i Horsens 

med 600 heste, og deres leder er Tyge Krabbe. Udenfor Horsens ligger 20.000 mand og 

Peder Lykke er deres anfører. Hanserecesse 3 VIII, s. 320, Nr. 284. 

 

14. februar 1523 

 Hertug Frederik besvarer Christian 2. brev af 10. februar ang. et møde i Toldsted. 

”at han ikke var uvillig til en Overeenskomst, naar Kongen vilde indrømme ham det, 

som han med Ret og Billighed kunde forlange. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

Historie 3,2 s. 374. 

 

15. februar 1523 (1) 

 Hertug Frederik skriver i et brev til Lübeck, tydeligvis på grundlag af efter-

retninger fra det de oprørske jyske rigsråder, at Christian 2. agtede at føre 30.000 gylden 

i mønt samt skyts og krigsfolk fra Sjælland og Fyn, under flugt fra Danmark. Venge 2, 

s. 33 med henvisning til Hanserecesse 3, VIII, s. 326 nr. 292.  

 

15. februar 1523 (2) 

 Christian 2. er i Nyborg, og drog 15. eller 16. over til Sjælland. Venge1  s. 177. 

 

17. februar 1523 

 Otte Krumpen Lensmand paa Langeland underretter Jakob Hardenberg, Høveds-

mand paa Nyborg, om Almuens Uvillighed (til at betale Skatten, og undskylder sig for 

at komme personlig til Kongen. Han henviser til, at lübske jagter patruljerer i farvandet 

mellem Langeland og Fyn, hvor kongen opholder sig, og at han derfor ikke tør rejse. 

C.F. Allen, Breve og aktstykker, s. 34. 

 

18. februar 1523 

 De oprørske jyske rigsråder underretter i en kort meddelelse, dateret Ribe,  staden 

Lübeck om, hvorfor de har opsagt Christian 2. troskab og huldskab og med hjælp fra 

hertug Frederik, som de vil antage som konge, vil stå imod ham. De beder om 

fortsættelse af handlen og tilførsel af krigsmateriel og bistand mod Christian 2. De lover 

altid at vise sig som gode venner.  Hanserecesse 3 VIII, s. 327, Nr. 294. 

 

21. februar 1523 

 Christian 2. er i København og besvarer hertug Frederiks brev af 14. februar. ”Han 

erklærede sig aldeles beredt til at tilstaae Hertugen Alt, hvad ret og billigt var, og 

udtrykte Haab om snart at komme til Venskab og Enighed med ham. Han meente 

derhos, at det bordesholmske Forlig ikke burde bereres af disse Underhandlinger, og 

Fredsmødet, som skulde staae til Pindse i Segeberg, ligefuldt holdes. Hertugen maa i sit 

Brev, som nu er tabt, have ladet falde nogle Yttringer om Jyderne og Lübeck. Med 

Hensyn til Jyderne yttrede Kongen, at han aldeles forlod sig paa Hertugens gode Villie, 

og derfor med Tillid overlod denne Sag til ham, i den Forventning, at han ved sin 

Mægling vilde bevæge dem til at afstaae fra deres Oprør, og hvis det ikke lykkedes, at 

han da som Kongens Ven og nære Slægtning vilde erklære dem, at han ikke vilde taale 

deres strafværdige Opførsel. Hvad Lübeck angik, vilde Kongen finde sig i Mægling og 

ny Underhandling, naar det kunde skee uden lang Forhaling” C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie 3,2 s. 338. 

 

22. februar 1523 

 Hertug Frederiks plan for erobring af Danmark synes oprindeligt at have været at 

bryde op med sine tropper og mødes med de oprørske jyske rigsråder 1. marts, men 

planen blev ændret. I et brev af 22. februar henstillede hertugen til Lübeck om at sørge 

for, at deres tropper befandt sig på Gottorp 5. marts, på hvilken dag felttoget skulle 

begynde. Venge s. 150. 

 

 

 



 

122 

 

 

25. februar 1523 (1) 

 Ejler Bryske til Dallund, lensmand på Næsbyhoved, skriver i et brev dateret 

Odense onsdag efter Mathæus appostoli til Christian 2. og beder ham sende de fire heste, 

som Christian Friis, havde haft. Det er biskop Jørgen Friis’ broder, der som hofsinde var 

med Christian 2. i Vejle. Kongen sendte 22. januar 1523 Christian Friis  til sin broder i 

Viborg med opfordring til denne om ikke at støtte oprøret. Han vendte ikke tilbage til 

kongen, men sluttede sig til oprøret. Ejler Bryske underretter kongen om forholdene på 

Fyn og Langeland, branden i Middelfart, almuens forbitrelse på krigsfolket og foreslår 

at afbrænde Aalborg o. m. C.F. Allen, Breve og aktstykker, s. 36. 

 

25. februar 1523 (2) 

 Skrivelse fra rigsrådet, som var forsamlet i Ribe, til Lübeckerne, som takkes for 

tilbudt hjælp mod Christian den Anden, og anmodes оm at lægge skibe i bælterne, 

specielt Storebælt og i Øresund ved København, så kongen ikke kunne flygte bort eller 

få fremmede tropper ind i landet. Heri en seddel оm at frigive Niels Jebsen (Sparre, eller 

?Bryske, som blev pågrebet på Hammerhuus. Original paa Papir, med 9 Segl paa, i 

Lübecks Stadtarchiv. Ud fra ovenstående brev af 1. marts, også udstedt i Ribe af 9 

rigsrådsmedlemmer kan der næppe være tvivl om, at det er de samme herunder biskop 

Jørgen Fris, der sender brevet til Lübeckerne. Hanserecesse 3 VIII, s. 336, Nr. 314. 

Kalkar Aktstykker henhørende til Danmarks Historie i Reformationstiden, s. 2-3.  

 Vor wenlige och kerlige Helssning alle tiidt forsendt met wor Herre. Kere Herrer 

wender och Naboor Er æthers Breffue Och schriffuelsse jgen Komen Oss thill Hande 

Om thn wedderstand Twedrackt Och feyde Hogeborne fuerste Koning Christiernu Och 

Oss emellem æг Swaa i wille wære Oss thillfuldig biistandig Och behelpelige Adt giør 

Hans nade affbrek alle the moder ether Møffueligdt er. Ther til Hanss nade æther saa 

well som oss stor Orssage giffuet Haffuer for Hwilcket wel willigdt och kert tilbodt vij 

tacke æther gandske gjerne. Ock wille thett alle tiidt forskyllde Hwess mode i wores 

mackt ær. Kere Herrer och wenner Saa bedhe wij ether gandske gerne adtj straxs 

uffortøffuidt wille forskikke ethers skiib och Jackter utj Siøen Besønderlige udtj belth 

emellom fione och Siellindt Suaa ath the Ingen komer imellem landnene och suo udtj 

Øørsundt Och ther omkring wedt Kiøbne haffn. Os er Hemelige tillskreffuet Hworledes 

Koninghen ackther adt giffue sig utaf Landnet mett en mecktig swar skatt Sameledes 

Och adt Koninghen skullde icke Indfange Till Syøss noghen Landkneckt eller 

udtlandske follk Thett wille wy kerligen och gerne meth ether aff wor gandtske mackt 

forskyllde. Besønderlig Nar gudt wille wy Indfangendis worder hogeborne furst Hertog 

frederich aff Holsthen etc. Then wy nu i gen mett thet snareste ackter adt undfange Hylde 

och keysse for en Herre Och Koninghe. Saa Hans nade wille samtycke fuldbardhe Och 

stadfesthe Hwess priuilegier Och friiheder Ether aff framfarne Koninger vtj Danmark 

Mett Rigszens Raadt Redelige og skellig undt Ock giffuet er. Thn made och andre Ther 

wy kunde wide æthers bedsthe och bistandt skal i alldelis forlade ether till, forhobende 

met samme Hogborne furstes Samtycke at Indgange et venlige och kerligdt forbundt 

mett æther och andre wor kiere wender och naboer The wendische stedæ æther Oss och 

thennom thill enn ævige friidt Och bestandnelsze. Kere Herrer wenner och naboer æther 

Thenn allesommectige gudt befallendes. Giffuet i Riibe anno Dom. MDXXIII feria 

quarta quatuor temporum in quadragesima under vores Signett. 

 [Uden рaa: thn 9 Marty: Erlig och Vel wyse Herr Borgemesther och Raadt Thill 

Lübeck wor elskelige wender og Naboer kerligen sendes tht Breff. 

Indeni ligger følgende Seddel] 

 Kere Herrer Wender och Naaboer Bede wy ether ock kærligen Atj for thenne wor 

bøøn och Skriffuelsze skyldt Och Oss thill willige wille løøss lade Och quiit giffue 

Thenn gode Mandt Niels Jebszon Ther grebben bleff paa Hammershuss Och i nu fangen 

haffuer adt hand mothe fry och frelsse kome thill oss Och nu i gien brugges Thill worth 

och ethers bedsthe j modt forschreffne Koning Christiern Wii wille thet kerligen oc 

gerne I modt ether mett alle gode forschyllde etc. Dog saa adt Hand giør ether en edt at 

Han skalle y giffue seg til Koninghen igien eller til nogen anden os emodt. Vos valete. 
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Slutningen af februar 1523 

 Efter at adlen havde opsagt Christian 2. troskab og huldskab, drog kongen via Fyn 

til København, hvor han befandt sig 22. februar. I slutningen af måneden lod han på 

Gammeltorv oplæse et langt klageskrift mod biskopperne. Han havde både i Middelfart 

og Odense samt siden på Københavns slot offentligt protesteret, dvs. kundgjort, at de 

oprørske jyske rigsråder ikke havde meddelt ham deres opsigelse af troskabseden. Han 

havde endog sikret sig bevis herpå i hver by, hvori han havde gjort ophold. I Odense 

havde han taget adel, borgere og bønder i ed, hvilket må henføres til stændermødet 12. 

- 13. februar. Venge 1, s. 177. 

 I klageskriftet retter han en voldsom klage mod farbroderen, hertug Frederik, og 

bisperne. Bispernes navne nævnes ikke, men ud fra anden viden kan disse identificeres.  

Førstnævnte er uden tvivl biskop Stygge Krumpen i Børglum, som levede sammen med 

Elsebeth Gyldenstjerne. Stygge Krumpen var født omkring 1480-85 og blev 1519 

biskop i Børglum efter morbroderen Niels Stygge Rosenkrantz, der blev provst i 

Børglum, hvor Antonius Fyrstenberg blev trængt ud. Den ældre, som Stygge Krumpen 

anklagedes for at have Elsebeth Gyldenstjerne til fælles med, er netop Niels Stygge 

Rosenkrantz. Elsebeth Olufsdatter Gyldenstjerne var født omkring år 1500 og var gift 

med den langt ældre Bonde Due Munk til Torp i et voldeligt ægteskab. Niels Stygge 

Rosenkrantz er formodentlig født omkring 1455 og anklagen om, at han som ca. 68 årig 

skulle have et forhold til Elsebeth Gyldenstjerne samtidigt med hendes forhold til Stygge 

Krumpen er utroværdigt. Det var i øvrigt samme anklage, der blev rejst mod Stygge 

Krumpen, da han sammen med de øvrige bisper blev arresteret 1536 ifm. 

Reformationen, så forholdet havde ikke generet Christian 2. før adelsoprøret, og heller 

ikke Frederik 1. efter tronbestigelsen. Ud over dette anklagedes Stygge Krumpen for 

brutalitet og overgreb på bønder, klostre og præster, hvilket der var mere hold i.  

 Den næste af de tre bisper var uden tvivl Ribebispen Iver Munk, der blev beskyldt 

for drikfældighed, opvækkelse til mord, strid og anden niddingsværk. Iver Munk var 

biskop i Ribe 1499-1536, hvor han blev arresterer sammen med de øvrige bisper ved 

Reformationen. Anklagerne er utroværdige. I en retsstat under Frederik 1. kunne f.eks. 

et mord næppe være gået ustraffet hen. 

 Den sidste af de tre biskopper var Jørgen Friis i Viborg. Han fik samme 

beskyldninger som Stygge Krumpen og Iver Munk, og for at holde det for en særlig ære 

i et drikkelag at erholde prisen, at kunne drikke mest. At Jørgen Friis skulle have gjort 

sig skyldig i brutalitet og overgreb på bønder, klostre og præster har jeg ikke fundet 

dokumentation for. At han skulle have været ivrig for at vinde en kappestrid om at drikke 

mest kan være rigtig, for det var ikke ualmindeligt med et umådeholdent drikkeri i 

festligt lag på de tider, men at det skulle frem i et anklageskrift virker ubegrundet, 

nærmest et forsøg på udokumenteret tilsvining.  

 Efterfølgende sendte Christian 2. ved provst Antonius Fyrstenberg en klage over 

bisperne til paven. I normaliseret sprog var klagerne.  Behrmann 1, s. 329-330.   

 Vi ville ikke her opregne disse fromme bispers misgerninger. Den ene, skønt han 

kender kyskhedens loven, underholder hjemme en niece til sin lyst, imedens manden 

endnu lever, og ansporer alle til at følge et så skændigt eksempel. Han har hende tilfælles 

med sin pårørende, den ældre bisp. Han raser imod de ulykkelige ham undergivne 

præster og imod almuen, han underholde selv angivere blandt almuen, som lægge 

bøndernes  enfoldighed strikke og ved given lejlighed berøve dem alt deres gods. Den 

anden er dag og nat beskæftiget med at drikke sig en rus og at opvække mord, strid og 

anden niddingsværk. Den tredje har begge delene tilfælles med dem og holder for en 

særdeles ære i et drikkelag at erholde prisen.  

 

1. marts 1523 (1) 

 Et brev udstedt i Ribe 1. marts 1523 af rigsråderne, biskopperne Iver Munk, Stygge 

Krumpen og Jørgen Friis, samt 6 verdslige, Predbjørn Podebusk, Joakim Lykke, Tyge 

Krabbe, Peder Lykke, Mogens Munk og Ove Vincentsen Lunge rigsråder, meddeles at 

borgerne i Aarhus må beholde de penge, som kongens embedsmænd til denne dag have 

oppebåret for deres villige og tro tjeneste, umage, livsfare og tæring.  C. F. Bricka. To 

Bemærkninger til Christiern II’s Historie. Historisk Tidsskrift, Bind 4,5 (1875-1877). 
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 Wij Iffuer Munck Thill Riippe Stugge Krampenn Thill Burglom Jørgenn Friis 

Thill Wiiborg met gudz Nade biscopper, Predtbiornn Podtbusk, Jachym Løkke, Tygge 

Krabbe, Peder Løcke Riddere Maagens Mwnck och Offue Vincentij Danmarckes Riiges 

Raakd Giøre for alle wittherligdt Adt wij Haffuer nw Offuer weydt Och ansyet Thenn 

willige troo tieniste, møde och wmage stor Liifwes fare Koosth oc tæringe, Thij gode 

troffasth borgher vt aff Aarss oss och Riigett giortt  Haffuer Och her effther giøre skall 

for Hwilcke willlige tienisthe &c wij haffue wndt Och Thilladt adt Thij maa Och skulle 

affnamme nyde brugge Och bholde Thill theres Byess Bygninghe Och forbederinge Och 

thill wedderlægge for theress Kost Och tæringe Hues pendinghe skatt Toldt Siisze Och 

sagefaldt Och alth andett e Hwadt thett helst ere hellere neffnes kendt som Konningens 

embidtzmendt borgemesthere skulth heller byeffogett vti forschreffne Aarss Thill 

thenne Dag opbaaredt Haffuer paa Konningens Weigne. Thij bede wij ether forschreffne 

Konningens embedtzmendt &c vti ferschreffne Aans adtj wdenn alle ytthermere 

paaskudh forhallingke Heller skodtz maall affeælder ether forschreffne penninge skatt 

Toldt &c Och andtworder forschr. Aarsses borgere som forschruit staar Saa fromdtt i ey 

weille liidhe Ther ytthermere straff Och skade fore Ladendes thett engenn Lwnde. 

Giffuet i Riippe anno Dni M. D. xxiii dominica Reminiscere. Wnder wore Signetter. 

 

1. marts 1523 (2) 

 Mødet mellem Christian 2. og hertug Frederik, som efter ovenstående 14. februar 

var fastsat til 24. februar i Toldsted fandt ikke sted som aftalt, men blev afholdt 1. marts 

i Slesvig. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 3,2 s. 375. 

 ”hvor Kongens tre Fuldmægtige, Grev Erik af Hoya, Claus Hermelinck og 

Berwert Berner, havde indfundet sig. De hertugelige Raader udtalte først paa den unge 

Hertug  Christians Vegne Tak for det Tilbud, Kongen havde gjort, at ville tilstaae ham, 

saafremt det kom til en fredelig Afgjørelse, et Slot og 2.000 Gylden aarlig Sold i 14 Aar. 

(Kongen synes at have frygtet Modstand fra Hertug Christians Side, der havde nægtet 

at besegle det bordesholmske Forlig, og derfor vel kunde antages ogsaa ved denne 

Leilighed at ville optræde hindrende for en minde lig Udjævning af Striden). Derefter 

fremsætte de under Henviisning til de i Bordesholm vedtagne Bestemmelser, som ikke 

vare blevne holdte, de Vilkaar, som Hertug Frederik nu satte for et Forlig: Da han ifølge 

Kong Christiern den Førstes sidste Villie og Bestemmelse har Arveret til Slesvig og 

Holsten, har 100.000 Gylden til gode og Regnskab for Formynder-skabet, samt Renten 

for omtrent 40 Aar, hvilket vil beløbe sig til flere 100.000Gylden: saa vil han for disse 

Fordringer tage begge Hertugdømmerne Holsteen og Slesvig med Alt, hvad dertil hører, 

saaledes at Kongen først indløser, hvad der maatte være pantsat. Dog maatte Kongen, 

og hans Arvinger efter ham, tilligemed Hertugen modtage Forlening paa samlet Haand, 

for Holsteen af Keiseren, for Slesvig af Danmark, saaledes at hvis Hertugen døde uden 

mandlige Livsarvinger, skulde disse Lande igjen tilfalde Kongen og hans Arvinger. 

Ogsaa maatte Kongen altid vedblive at føre Hertugdømmernes Tittel og Vaaben. - For 

Kongeriget Norge vil Hertugen tage Jylland til evig Arv og Eie, hvilket, bemærkes der, 

ikke var nogen ubillig Fordring, da Jylland allerede havde hyldet ham som Herre. 

Dersom disse Punkter indrømmedes, vilde han lægge sig imellem og mægle i Striden 

mellem Kongen og Sverrig samt de Lybske. Men hvis Lübeck, Sverrig og Jylland ikke 

vilde gaae ind herpaa, maatte det hele Forslag falde bort; thi uden Deeltagelse af disse 

tre, vilde han aldeles ikke indlade sig paa Fred med Kongen.  

 

2. marts 1523 (1) 

 Lübeck afsender sine tropper til Gottorp i det antal landsknægte, der var aftalt med 

hertug Frederik til angrebet på Danmark, hvorimod 200 ryttere ikke var nået frem. Ved 

præsentationen af tropperne fandtes disse ikke at være fuldtalligt, ikke at medbringe det 

aftalte skyts, Der gik et par dage med at få korpset bragt op på de aftalte 2.000 mand 

Venge, s. 160-61. 

 

2. marts 1523 (2) 

 De kongelige Høvedsmænd paa Fyn, Ejler Bryske, Anders Jacobsen og Jacob 

Hardenberg underrette Christiern 2 om det jyske Raads Skrivelse til Fynboerne, disses 
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Stemning og andre Forhold paa Øen. Ridderskabet og købmændene havde svoret at 

blive med kongen. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 39. 

 

2. marts 1523 (3) 

 Otte Krumpen, Lensmand paa Tranekjær, forsvarer sig mod de Bagvaskelser, der 

ere fremførte mod ham, og forsikrer Kongen (Christian 2.) om sin Troskab. Sender 

tillige Afskrift af et Brev, han har modlaget fra det jydske Raad med Opfordring om at 

falde fra Kongen. Otte Krumpen er den senere lensmand på Hald. C.F. Allen, Breve og 

Aktstykker, s. 39. 

 

6. marts 1523 (1) 

 I et brev dateret Kolding skriver de i Jylland forsamlede rigsråder til Lübeck, at de 

har sikre underretninger om at, Christian 2. vil sende en mægtig skat til Holland eller 

Brabrant og selv følge efter på sine skibe. De beder Lübeck om at spærrer bælterne. 

Hanserecesse 3 VIII, s. 344, Nr. 325. 

 

6. marts 1523 (2) 

 Christiern 2. henvendte sig til det kejserlige rigsregimente med klager over hertug 

Frederiks færd, og det blev til en proces, der førtes for det kejserlige regimentet, senere 

for rigskammerretten. 6. marts udstedtes i kejserens navn et mandat til hertugerne 

Frederik og Christian af Holsten. Det kom imidlertid regimentet for øre, at hertug 

Christian arbejdede på at underlægge sig Jylland og har antaget sig de oprørske jyders 

sag, og at begge hertuger have i sinde forræderisk at bringe kongens del af 

fyrstendømmerne Holsten og Slesvig under sig. Kejseren befalede da hertugerne at 

tilbagegive kong Christiern Jylland, vise jyderne tilbage til deres rette herre og ikke 

understøtte dem. Danske Magazin 5,5, s. 46, Processerne mellem Christiern II og 

Frederik I 1523-31. 

 

8. marts 1523 

 Hertug Frederik sender Christian 2. sit fejdebrev. Venge 2, s. 31.  

 

9. marts 1523 

 Hertug Frederik bryder op fra Gottorp med sine tropper, ankomst til Bov om 

aftenen nord for Flensborg, ca. 50 km. Tropperne omfattede 200 ryttere og 6.000 

udskrevne bønder fra amterne Eierstedt, Nordstrand, Steinburg, Wilster og Krempe 

marsk, dvs. hertug Frederiks besiddelser ved Elben og Vesterhavet, syd for den 

nuværende grænse. Lübecks hjælpetropper omfattede 2.000 mand, mens de lübske 

ryttere ikke var nået frem. Venge 2, s. 16-62. 

 

9. marts - ultimo april 1523 

 Da hertug Frederik af Slesvig-Holsten havde forladt Gottorp for at indtage 

Danmark, havde han ikke antastet Christian 2.s besiddelser i Slesvig-Holsten, men under 

hans fravær var fjendtligheder begyndt mellem hans og kongens tilhængere. Aabenraa 

blev hærget af Frederiks tropper. Flensborg forsikrede Christian 2. om deres troskab, 

men da de ingen hjælp fik, måtte de skifte side. Flensborg slot under Detlef Brockdorfs 

befaling faldt, da Christian 2. forlod riget 13. april. Sønderborg slot under Mandrup Holk 

holdt stand til 6. april. Nordborg slot under Wolf Pogwisch holdt stand længe. Slottet 

Segeberg i Holsten under Jørgen van der Wisch holdt stand indtil 15. april hvor han med 

hertug Frederik indgik en overenskomst om overgivelse, hvis ikke Christian 2. inden 14 

dage havde undsat ham. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers historie, bind 3,2 s. 389-92. 

 

10 . marts 1523 

 Ejler Bryske til Dallund, lensmand på Næsbyhoved, en af Christian 2.s betroede 

mænd, indberetter om tvisten med borgerne i Bogense og Middelfart borgeres forræderi. 

Han havde indfundet sig i Middelfart og anmodet om bistand i kampen mod Christian 

2.s fjender. Særligt magtpåliggende var det, at alle skibe, færger og både droges på land, 

for at jyderne ikke skulle se deres snit til at kapre dem. Borgerne, der højtideligt var 

kaldt sammen på rådhuset, svarede pænt, som de skulle. Da Eiler Bryske efter mødet 
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forlod rådhuset, opstod imidlertid et »anskrigs , som han selv skriver. Vi ville sige: det 

gik som en løbeild gennem byen, at fjenderne var i landet, og at godt »et halvt tusinde« 

var sat over bæltet. Ejler Bryske red straks ned til stranden for at se, om det passede. 

»Da var det intet andet end snak«, siger han. »Men da måtte vi se, at alle færgerne, 

skuder og både roede alle her fra landet og til Jylland”. C.F. Allen, Aktstykker s. 43f.  

 

10-11. marts 1523 

 Hertug Frederik bivuakerer med tropperne  i Rise vest for Åbenrå. Venge 1, s. 161. 

 

12. marts 1523 (1) 

 Brev fra de danske rigsråder abbed Henrik i Sorø, prior Eskild i Antvorskov, 

Albertus Jacobi og Mathias Eric, milites, som støtter Christian 2. og befinder sig i 

København, til Danzig med opfordring til fred. Hanserecesse 3 VIII, s. 350, Nr. 337. 

 

12. marts 1523 (2) 

 Wolff Pogwisch Benedictsen, Lensmand på Nordborg, giver Christian 2. 

underretning om hertug Frederiks foretagender og krigsstyrke. Hertugen var mandag før 

Gregorij (9. marts) taget fra Flensborg til Haderslev med 3.000 bønder og landsknægte 

og 200 heste, og her havde han 2.000 bønder og landsknægte. Han ville nu drage til 

Kolding, hvor nordjyderne lå. Holstenerne forholdt sig mest roligt. De adelsmænd, som 

ikke ville drage med hertugen truer han med gengældelse. Han vil ikke skjule for 

kongen, at Jylland står på spil. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 45. Venge 1, s.  162. 

 

13. marts 1523 

 Hertug Frederik og hans tropper bestående af hvervede tyske ryttere og lands-

knægte, store skarer af væbnede frisiske bønder og i mere begrænset omfang adelige 

ryttere fra hertugdømmerne overskrider grænsen til kongeriget syd for Kolding. En 1 

mil syd for Kolding, ved grænsen mellem hertugriget Slesvig og kongedømmet mødte 

han oprørerne. Allens referat:  

 ”Den 13 Marts drog han herfra (Haderslev) op imod Kolding. Paa det stærkt 

befæstede Slot Koldinghuus opholdt sig for Øieblikket Bisp Ove Bilde, Erik Eriksen 

Banner, Mogens Gie, Oluf Nielsen Rosenkrands og flere Kongen hengivne Mænd. I 

Staden derimod vare de fire frafaldne Bisper (herunder Jørgen Friis) samt Tyge Krabbe, 

Peder Lykke, Predbjørn Podebusk og andre Ledere af Opstanden tilligemed en Deel 

jydske Adelsmænd, som havde sluttet sig til dem. Disse droge Hertugen imøde en 

Fjerdingvei udenfor Byen. Da de vare komne ham nær, stege de af deres Heste og 

hilsede ham knælende, idet den lykkelske Bisp af Børglum ”med grædende Taarer” bad 

ham forbarme sig over dem og befrie dem for Kong Christierns Tyranni. Hertugen lod 

dem ved sin Kantsler Wolf von Utenhof forsikkre om sin Naade og Beskyttelse, og 

derpaa droge de samlede ind i Kolding. Da Hertug Frederik ønskede uden Ophold at 

kunne drage videre, og de, der vare paa Slottet, ikke kunde haabe ret længe at forsvare 

dette mod hans store Krigsmagt, hvis han vilde angribe det, kom det til en Stilstand 

mellem Begge. Danske Magazin 3,3 s. 22 f. Venge 2, s. 14, 31. C.F. Allen, De tre 

nordiske Rigers Historie 3,2 s. 338. 

 

Medio marts 1523 

 I anledningen af den kommende hyldning af hertug Frederik af Slesvig-Holsten 

som Danmarks nye konge udsendtes skrivelser til adlen, købstæderne og bønderne om 

at møde til hyldningen 26. marts 1523 i Viborg. Skrivelsen må under hensyn til rimelig 

varslingstid være udsendt senest medio marts 1523 og være udsendt til bekendtgørelse 

på landstinget og alle by- og herredsting og den må formodes udsendt af de oprørske 

jyske rigsråder, herunder biskop Jørgen Friis. Ifølge C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

historie, bind 3,2 s. 385 lyder skrivelsen som følger:  

 ”i den Anledning var der udgaaet Skrivelser, at hele Adelen, Fuldmægtige fra 

Kjøbstæderne og tvende Bønder fra hvert Herred den 26 Marts, som var den til 

Højtideligheden fastsatte Dag, skulde indfinde sig i denne By for at aflægge Hylding og 

Troskabs-Ed til Frederik, hvem Rigsraadet havde valgt og antaget til Danmarks Konge. 
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Skrivelsen lød strængt, at hvis Nogen vægrede sig, skulde man vide at finde ham i hans 

Huus og Gaard”. 

 

Medio marts 1523 

 ”Medens Frederik var paa Reisen til Viborg, mødte ham heel ubeleiligt tre 

Udsendinge fra Christiern den Anden, Høvedsmændene Grev Erik af Hoya og Kort v. 

Brinken samt den kongelige Embedsmand Benedikt v. der Wisch, som overbragte 

Kongens Svar paa de Vilkaar, han paa Mødet i Slesvig den l Marts havde sat for en 

Overeenskomst og Udsoning. Indholdet af Kongens Svar er ikke bekjendt, men 

andenstedsfra vide vi, at han har indrømmet Frederik Besiddelsen af Jylland, indtil der 

blev sluttet et endeligt Forlig mellem dem, og formodentlig er han ogsaa gaaet ind paa 

de øvrige Fordringer. Men Frederik, som blot havde indladt sig paa hiin Under handling 

for at vinde Tid, og hvis Tragten nu gik ud ikke paa Lande- Afstaaelser, men paa selve 

Kongens Krone, brød sig ikke stort om disse Tilbud. Sendebudene, som ankom ved 

Midten af Marts, medens Frederik endnu opholdt sig i Kolding, bleve trukne om fra det 

ene Sted til det andet, Veile, Aarhuus, Randers, Viborg, uden at kunne faae noget Svar. 

I Viborg gav man dem den Besked, at Rigsraadet var ikke fuldtalligt tilstæde; men naar 

de vilde begive sig til Aarhuus igjen, skulde de faae et endeligt Svar. Men i Aarhuus fik 

de ikke andet Svar, end nu kunde der ikke længer være Tale om Forlig, Frederik var 

hyldet som Danmarks Konge og vilde søge Kong Christiern paa Sjælland, eller hvor han 

var, og ikke hvile, før han fik ham fordrevet. Saa haanlig affærdigedes Christiern den 

Andens Udsendinge, et Tegn paa, hvor dybt han selv var faldet.  C.F. Allen, De tre 

nordiske Rigers Historie 3,2 s. 389. 

 

15. marts 1523 

 I et brev dateret Kolding meddeler biskop Ove Bille i Aarhus biskop Lage Urne 

og øvrige sjællandske rigsråder, at han under trusler på livet fra oprørernes side har 

opsagt Christian 2. troskab og huldskab. Han nævner, at Niels Clausen, hr. Niels Høg 

og Knud Henriksen Gyldenstjerne har gjort det samme. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, 

s. 46. 

 

16. marts 1523 

 Oluf Nielsen Rosenkrantz, lensmand på Koldinghus, opsiger Christian 2. troskab 

og huldskab og nævner, at hertug Frederik er kommet forbi Kolding med 6.000 mand. 

Venge 1, s. 162, henvisning til München-samlingen C 9.  

 

17. marts 1523 (1) 

 Oluf Nielsen Rosenkrantz, lensmand på Koldinghuus, underretter Christian 2. om, 

at han for at bevare slottet for kongen har handlet med hertug Frederik om stilstand indtil 

påske (5. april), men han tør ikke komme til kongen af frygt for Sigbrits efterstræbelser. 

C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 46. 

 

17. marts 1523 (2) 

 Hertug Frederik opfordrer fynboerne til at hylde sig og lover at afskaffe de byrder, 

Christian 2. har pålagt dem. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 50. 

 

17. marts 1523 (3) 

 Hertug Frederiks kancelli kunne ikke administrere det danske kongerige, da dets 

medarbejdere udelukkende var tyskere, som manglede ethvert kendskab til dansk sprog 

og danske forhold. En af hertug Frederiks første opgaver var derfor at skabe et kancelli, 

der kunne overtage administrationen af kongeriget, mens hertugens tyske kancelli var 

bestemt til at overtage styrelsen af hertugdømmerne og ledelsen af udenrigspolitikken. 

 Det danske kancelli måtte være rede til at begynde sit arbejde, i det øjeblik hertug 

Frederik gik over grænsen mellem Sønderjylland og kongeriget. Den 13. marts drog han 

fra Haderslev og nåede til Kolding. Allerede den 17. marts var det danske kancelli i 

virksomhed, idet der sendtes danske breve til fynboerne og til Mogens Gøye, som 

opfordredes til at hylde hertugen.  
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 Den 26. marts 1523 blev hertug Frederik hyldet i Viborg, og efter hvad Utenhof 

fortæller, blev alle højere embeder som hovmester, kansler og marsk ved den lejlighed 

besat. Det må betyde, at kongen samtidig med, at Mogens Gøye til Krenkerup blev 

udnævnt til rigens hovmester og Tyge Krabbe til Bustrup til rigens marsk, har udnævnt 

Claus Gjordsen til sin danske kansler. Kancelliet under Claus Gjordsens ledelse var uden 

tvivl en kendsgerning, da hertugen drog ind i Kolding. Gjordsen blev utvivlsomt 

samtidig medlem af rigsrådet. Færch 3.  
 1) Utenhofs krønike i Danske Magazin, 3,3, s. 23. 

 

17. marts 1523 (4) 

 Hertug Frederik opfordrer under strenge trusler rigsmarsk Mogens Gøye til at 

hylde sig.  

 ” Vor Gunst tilforn. Vider, kjære Hr. Mogens Giø, at os elskelige Danmarks Riges 

Raad haver udvalgt os til Konge at være over Danmarks Rige. Thi bede vi Eder og 

strængeligen byde, at I uden al Forhindring og Undskylding møde os udi Aarhuus paa 

Fredag næst kommende (20 Marts), for der med os at handle om Hylding og tilbørlig 

Tjeneste, som I os pligtig ere paa Danmarks Riges Vegne, og lader det ingenlunde, 

saafremt I ikke ville, at vi og alle de, som gjøre og lade ville og skulle for vor Skvld, 

skulle arge paa Eders Person, Hals og Liv, Gaarde, Gods og Undergivne her udi Riget 

og saa langt, som vi eller Nogen af Vore Eder eller Eders overkomme maae eller kunne. 

Eder Gud befalendes«. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 51. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie 3,2 s. 379. 

 

18. marts 1523 

 Eiler Bryske tilkjendegiver Christiern 2, at han rejser til Jylland for at udvirke 

stilstand for Fyn. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 53. 

 

19. marts 1523 (1) 

 Borgemester og Raadmænd i Flensborg bede Christiern 2, om Hjælp mod Hertug 

Frederik, og forsikre ham om deres Troskab og Hengivenhed. C.F. Allen, Breve og 

Aktstykker, s. 54. 

 

19. marts 1523 (2) 

 Peder Ebbesen Galt, forhen Lensmand paa Hindsgavl, melder Christiern 2., at han 

ikke har fulgt Kongen til Sjælland, fordi Sigbrit tragter ham efter Livet. Derfor opsiger 

han ogsaa efter de jydske Raaders Opfordring Kongen Huldskab og Troskab. C.F. Allen, 

Breve og Aktstykker, s. 55. 

 

19. marts 1523 (3) 

 Rigsmarsk Mogens Giø tilskriver Christiern 2, at han formedelst Hertug Frederiks 

og det jydske Raads Trusler til sin store Sorg nødes at opsige Kongen Huldskab og 

Troskab; han vil søge at holde Skanderborg slot Kongen til Haande indtil Paaske (5. 

April). Til Kongen tør han ikke komme personlig af Frygt for, at Sigbrit skal lyve ham 

Livet fra C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 57. 

 

19. marts 1523 (4) 

 Biskop Lage Urne i Roskilde sender Christiern 2. to Breve og giver ham adskillige 

Formaninger. De to breve er Ove Billes brev af 15. marts 1523 og de oprørske jyske 

rigsråders brev til rigsråderne på Sjælland. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 59. 

 

20. marts 1523  

 Erik Krummedige, Lensmand paa Hønborg, meddeler Christiern 2 Underretning 

om Hertug Frederiks Fremgang, og opsiger Kongen Huldskab og Troskab, deels for 

Fjendens Overmagt, deels for Sigbrits Trusler og den slette Tro, Kongen har viist ham 

og hans Svoger Otte Krumpen. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 60. Venge 1, s. 162. 
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22. marts 1523 

 Hertug Frederiks brev til Lübeck, dateret Aarhus judica søndag. Han beretter, at  

han på rejsen til Viborg for at blive hyldet som konge efter Christian 2.s fordrivelse  var 

blevet hyldet af flere bisper og adelsmænd, bl.a. Ejler Bryske til Dallund. Han forventer 

at sætte over til Fyn 10. april og kræver skibe og levnedsmidler hertil. Ejler Bryske havde 

18. marts havde fået instruktioner af Christian 2. og var rejst til Jylland med den opgave 

at mægle mellem kongen og hertugen men benyttede lejligheden til at gå over til 

hertugen. Venge 2, s. 48 med henvisning til Hanserecesse 3, VIII s. 355 NR. 345.  

 

23. marts 1523 

 Søndagen før Palmesøndag kom lübske ryttere til Aabenraa, som var Christian 2. 

tro. Byen blev plyndret. Venge 2, s. 41. 

 

26. marts 1523 

 Hertug Frederik af Slesvig og Holsten hyldes i Viborg. Formodentlig skete 

hyldningen på landstingets plads i udkanten af byen, som ses som nr. 14 på Resens 

prospekt af Viborg 1677. Ifølge C.F. Allen, De tre nordiske Rigers historie, bind 3,2 s. 

385 foregik hyldningen som følger: 

 ”Torsdagen den 26 Marts om Middagen Klokken 12 drog Frederik, ledsaget af en 

talrig Skare af danske og tydske Herrer, udenfor Viborg, hvor der paa Marken efter 

gammel Skik var opført en Forhøining eller Tribune overtrukken med Klæde, paa 

hvilken han med de danske Rigsraader og de holsteenske Herrer ved sin Side tog Plads. 

Rundt om paa den udstrakte Slette stod den store forsamlede Mængde af Bønder og 

Borgere og menige Adelsmænd. Mogens Munk spillede ogsaa ved denne Leilighed en 

Rolle. Det var ham overdraget at tale paa Raadets Vegne. I en lang Tale satte han ud for 

Forsamlingen, af hvad Aarsag Frederik var kommen til dem. Ikke for egen Skvld, men 

efter Rigsraadets indstændige Begjæring, var han kommen for at befrie dem for Kong 

Christierns tyranniske Regjering og trykkende Aag. Han opfordrede dem derfor til at 

hylde ham som deres Konge og sværge ham Troskab, og naar de redeligen holdt denne 

Ed og stode tast med ham, saa vilde han ogsaa fremdeles beskjærme dem mod Kong 

Christiern. Forsamlingen hørte denne Tale med stort Bifald, og da den var endt og Eden 

aflagt, hilsedes Frederik med et tusindfoldigt Raab som deres og Danmarks Konge. 

Derpaa rakte man ham Rigsbanneret - Dannebroge - under hvilket han skulde stride mod 

sine og Rigets Fjender, og med dette drog han, selv glad og ledsaget af glade Tilraab, 

tilbage til Viborg”. 

 I hyldningen deltog også Ejler Bryske, lensmand på Næsbyhoved, der medio marts 

havde forladt Fyn og var rejst til Jylland for at udvirke en stilstand for Fyn, men havde 

benyttet lejligheden til at gå over til hertug Frederik. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

historie, bind 3,2 s. 394.  

 Frederik 1. underskrev ifm. hyldningen i Viborg en foreløbige  håndfæstning, 

gældende for Jylland, hvor han nu havde magten. Denne  nævner Ove Bille, biskop i 

Aarhus, Stygge Krumpen, koadjutor i Børglum, Jørgen Friis, biskop i Viborg, Aage 

Jepsen Sparre, udvalgt ærkebisp i Lund, og Knud Henriksen Gyldenstjerne, provst i 

Viborg. I forbindelsen med hyldningen blev Christian 2.s rigslove brændt på landstinget. 

Ligeledes blev alle vigtige poster som kongens marsk, hofmester og kansler besat. 

Kansleren blev provst Claus Gjordsen i Ribe. Endelig benyttede kongen lejligheden til 

at begunstige en række personer, se 27.-29. marts 1523. Under opholdet i Viborg boede 

kongen i bispegården hos Jørgen Friis, i hvert fald er en række breve udstedt her. C. F. 

Bricka. To Bemærkninger til Christiern II’s Historie. Historisk Tidsskrift, Bind 4. række, 

5 (1875-1877). Baden , Danm. Hist III, 2-16 jf. Regesta. Venge.  Færch 3. 

  

27. marts 1523 (1) 

 I et brev dateret fredag efter vor Frue dag annuntiationis, Viborg bispegård, 

(Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen opholdt sig dagen efter kroningen, møder 

kancellisekretær Keld Iversen Juel på moderen Anne Nielsdatter vegne med et 

pantebrev på Vilstedgård og Slet herred, udstedt af  Christian 1., hvilket Frederik 1. 

bekræfter med forbehold. Frederik den førstes danske Registranter, s. 1. 
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27. marts 1523 (2) 

 I et brev dateret fredag efter vor Frue dag annuntiationis, Viborg (Jørgen Friis’ 

bispegård), hvor kongen opholdt sig dagen efter kroningen, får marsk Tyge Krabbe 

forlening på Jegindø. Frederik den førstes danske Registranter, s. 1. 

 

27. marts 1523 (3) 

 I et brev dateret fredag efter vor Frue dag annuntiationis, Viborg (Jørgen Friis’ 

bispegård), hvor kongen opholdt sig dagen efter kroningen, får Mogens Lauridsen 

Løvenbalk  følgebrev til kronens tjenere i Nørlyng herred. Frederik den førstes danske 

Registranter, s. 2. 

 

27. marts 1523 (4) 

 I et brev dateret fredag efter vor Frue dag annuntiationis, Viborg (Jørgen Friis’ 

bispegård), hvor kongen opholdt sig efter kroningen, tildømmes Axel Nielsen til 

Stensballe to gårde. Frederik den førstes danske Registranter, s. 2. 

 

28. marts 1523 (1) 

 I et brev dateret Palmelørdag, Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen 

opholdt sig dagen efter kroningen, får Axel Nielsen til Stensballe tildømt to gårde. 

Frederik den førstes danske Registranter, s. 2. 

 

28. marts 1523 (2) 

 I et brev dateret Palmelørdag, Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen 

opholdt sig dagen efter kroningen, får biskop Niels Stygge i Børglum ret til at indløse 

det pant, som Hans Skeel til Nygaard har på Amtoft. Frederik den førstes danske 

Registranter, s. 2. 

 

28. marts 1523 (3) 

 I et brev dateret Palmelørdag, Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen 

opholdt sig efter kroningen, får biskop Ove Bille i Aarhus brev på Skt. Catharina gård 

og hospital i Aarhus. Frederik den førstes danske Registranter, s. 2. 

 

28. marts 1523  (4) 

 Niels Brock paa Estrup melder Christiern 2, at han er nødt til at opsige ham 

Troskab. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 59. 

 

Ca. 28. marts 1523 

 Få dage efter hyldningen i Viborg udfærdigede Frederik 1.  et brev til pave Hadrian 

om at ophæve stævningen mod de to Børglumbisper Niels Stygge og Stygge Krumpen 

og i stedet henskyde deres mellemværende med den tidligere provst af Børglum, 

Antonius Fürstenberg, til afgørelse af en mæglingsdomstol under biskop Jørgen Friis i 

Viborg. Navnet Jørgen Friis er imidlertid overstreget og erstattet af Gotzke Ahlefeldt, 

Slesvigs biskop. Brevet blev imidlertid ikke afsendt. Mikael Venge, Når vinden føjer sig, 

s. 104. Henvisning til Acta Pontificum Danica 6, s. 392 jf. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie 2, II, s. 435ff.   

 

29. marts 1523 (1) 

 I et brev dateret Palmesøndag, Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen 

opholdt sig dagen efter kroningen, får landsdommer Mogens Munk forlening på 

Vandfuld herred. Frederik den førstes danske Registranter, s. 2. 

 

29. marts 1523 (2) 

 I et brev dateret Palmesøndag, Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen 

opholdt sig dagen efter kroningen, fik kancellisekretær Keld Iversen Juel og hans hustru 

brev på Vilstedgård og Vilsted fang som et frit brugeligt pant. Frederik den førstes 

danske Registranter, s. 3. 
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29. marts 1523 (3) 

 I et brev dateret Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), Palmesøndag 1523, giver 

Frederik 1. Ove Vincentsen Lunge til Tirsbæk brev på Stolvig mølle og gods, og afgør, 

at biskop Jørgen Friis skal betale kongen de penge, som kongen havde pant i godset for 

af Hr. Wulf Pogwisk. Frederik den førstes danske Registranter, s. 3. 

 Owe Vincentz fik Brev paa Stolegaardt Mølle og Gods, og skal Biskop Iyrgenn 

Ffriis give Kongen de Penge, Kong Christiern havde samme Gods i Pant for af gamle 

Hr. Wlff Pogwisk, som min Herres Naade har Bispens Brev paa. Viborg, Palme Søndag.  

 

29. marts 1523 (4) 

 I et brev dateret Palmesøndag, Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen 

opholdt sig dagen efter kroningen, fik Iver Thomesen  brev på en jord kaldet kongens 

jord i Viborg. Frederik den førstes danske Registranter, s. 3. 

 

29. marts 1523 (5) 

 I et brev dateret Palmesøndag, Viborg (Jørgen Friis’ bispegård), hvor kongen 

opholdt sig efter kroningen, fik landstingshører Niels Skriver brev på kronens gård i 

Estrup, når Liedell Iepsszens er død. Frederik den førstes danske Registranter, s. 3. 

 

29. marts 1523 (6) 

 Frederik 1.s brev til Lübeck om kongevalget. Han udtrykker ønske om et møde på 

Gottorp 13. april om den videre krigsførelse mod Christian 2. Mikael Venge, Når vinden 

føjer sig, s. 151. Henvisning til Hanseresesse 3, VIII s. 358f, Nr. 354.  

 

30. marts 1523 

 Dom af kongen og rigets råd afsagt i Viborg, at Mogens Thomsen Kaas, der døde 

i klosteret i Aarhus og af Christian 2. blev beordret opgravet og hængt i en galge, 

uretmæssigt beskyldt for falsk, igen må komme i kristen jord og hans ejendom 

tilbagegives til enken Ellen Friis (biskop Jørgen Friis’ kusine). Regesta 1, [7213]  med 

henvisning til Nye Danske Magazin 2, s. 120-21. 

 

31. marts - ca. 3. april 1523 

 Efter hyldningen i Viborg 26. marts forlod Frederik 1. byen omkring 31. marts. 

Hjemrejsen foregik via Aarhus, hvor han opholdt sig i to dage, formodentlig 2. og 3. 

april, og mødtes med Roskildebispen Lage Urne, abbed Henrik Tornekrands af Sorø og 

prior Eskild i Antvorskov, der aflagde troskabseden. I de byer, han passerede på 

hjemrejsen, blev han hyldet af befolkningen. Under hele felttoget først mod Fyn og 

senere mod København fulgtes kongen og hertug Christian af oprørspartiets ledende 

mænd, de jyske bisper og råder, herunder utvivlsomt biskop Jørgen Friis. Hanseresse 3 

VIII s. 361 nr. 360 jf. Venge 2, s. 27, 132 note 4. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

historie, bind 3,2 s. 384, 389. 

 

Foråret 1523 

 Da hertug Christian kom tilbage til Sønderjylland efter sin faders kroning i Viborg 

den 26. marts 1523, sørgede han for at evangeliets forkyndelse (efter Luthers lære) 

kunde spredes viden om for de bekymrede og  hårdt bundne menneskesamvittigheder“.   

 Hertug Christian havde opholdt sig hos sin morbroder, markgreve Joakim af  

Brandenburg, og var i følge med ham tilstede ved rigsdagen i Worms i foråret 1521. 

Vistnok kort efter kaldtes han, 18 år gammel, tilbage til hjemmet. Efter sin hjemkomsten 

påvirkede sin fader til fordel for Luthers lære. A. D. Jørgensen, Reformationen i 

Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899. 

henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 204. 

 

 

 

 

 

 

http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
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132 

 

 

5. april 1523 

 På hjemrejsen fra hyldningen i Viborg var Frederik 1. efter ophold i Aarhus 

kommet til Horsens, hvor han opholdt sig 5. april. Her efterlod han sin søn, hertug 

Christian, tilligemed den danske og holstenske råder, der havde ledsaget ham, og hvem 

det nu påhvilede at iværksætte Fyns erobring.  Blandt de danske råder var utvivlsomt 

biskop Jørgen Friis. Hanserecsessen 3 VIII s. 361 nr. 360 jf. Venge 2, s. 132 note 4. C.F. 

Allen, De tre nordiske Rigers historie, bind 3,2 s. 389. 

 

Omkring 6. april 1523 

 Den 2 April droge en Deel fynske Adelsmænd og tre Borgere fra hver Kjøbstad 

over til Jylland for at opsøge Frederik, der var paa Tilbagereisen fra Viborg. De traf ham 

i Veile.  Kjøbstædmændene tilsvore ham strax Troskab; Adelsmændene bleve ogsaa 

enige med ham, og der tilstodes dem for Anstandens Skyld en Frist indtil 11 April, inden 

hvilken Tid de skulde opsige »Kongen af Sverrig« (som Christian 2. nu kaldtes af 

Frederik 1.) deres Troskab. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers historie, bind 3,2 s. 394. 

 

7. april 1523 

 På hjemrejsen fra hyldningen i Viborg var Frederik 1. den 7. april var kommet til  

Haderslev, og snart efter var han tilbage på Gottorp. På tilbagevejen skrev han til sin søn 

hertug Christian, at han skulle lade de frisiske bønder, som havde fulgt ham til Viborg, 

drage hjem. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers historie, bind 3,2 s. 389. Venge 2, s. 23. 

 

Omkring 10. april 1523 

 Der var to Partier mellem Adelen i Fyn. En Uges Tid (ovennævnte omkring 6. 

april) efter begave sig 7 andre Adelsmænd over til Jylland for at udvirke Stilstand for 

Fyn, saalænge denne Feide varede. Det var efter Kongens (Christian 2.s) Ønske og 

Opfordring, at de gjorde dette Skridt. Da Frederik nu var paa Gottorp, henvendte disse 

Adelsmænd sig til hans Søn Hertug Christian, som de traf i Horsens. Men han vilde slet 

ikke gaae ind paa deres Begjæring om, at Fynboerne maatte sidde i Fred under Feiden. 

Han mindede dem om, at Udsendinge fra den fynske Adel for nogle Dage siden havde 

været hos hans Fader i Veile og tilbudt Underkastelse og Hylding, hvilket Tilbud var 

modtaget og dermed Sagen afgjort. Hertil svarede de, at hine ikke havde havt Fuldmagt 

til at gaae saa vidt. Men deres Forestillinger hjalp Intet. Det Høieste, de kunde opnaae, 

var, at der tilstodes dem en Frist indtil 19 April, til hvilken Tid de skulde have opsagt 

»Kongen af Sverrig« (som Frederik 1. nu kaldte Christian 2.) Huldskab og Troskab.  

C.F. Allen, De tre nordiske Rigers historie, bind 3,2 s. 395. 

 

13. april 1523 (1) 

 Den 13 April gik Hertug Christian med 900 Knægte, en Deel Ryttere og Skyts 

over lille Belt og landede uden Modstand ved Middelfart. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers historie, bind 3,2 s. 395. 

 

13. april 1523 (2) 

 Den 13. april 1523 kl. 14 gik Christian 2. i Københavns havn ombord på et af 

flådens største skibe, Løven, ledsaget af sin hustru dronning Elisabeth og sine tre børn, 

Hans, Dorothea og Christine, for sammen med en flåde på omkring 20 skibe at sejle til 

Nederlandene for at søge hjælp mod oprøret hos svogeren, kejser Karl V. Med sig bragte 

han bl.a. en meget betydelig sum, som lensmand Jørgen Hansen Skriver på Bergenshus 

i marts måned havde bragt ned fra Norge og fik kvittering for 18. marts. Summen fra 

Norge omfattede i hovedsagen 2.894 ½ løde mark sølv, 45.000 mark danske hvider, 

1.900 rhinske gylden, 30 ungerske gylden, 22 anglotter, 1 rossen nobbel og 1 Henricus 

nobel. (Danske Middelalderlige regnskaber 1, I, s.175). Jørgen Hansen rejste i 

slutningen af marts 1523 til Amsterdam ”i kongens vigtige ærinde”, sikkert for at hverve 

tropper, og overlod da befalingen på Bergenhus til degnen Johannes Knudsen. C.F. 

Allen, De tre nordiske Rigers Historie, bind 3,2, side 413. Færch 3. 
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14. april 1523 

 Fortegnelse over de prælater og adelsmænd fra Slesvig og Holsten, der på Gottorp 

havde hyldet den udvalgte kong Frederik og opsagt kong Christian  huldskab. Af 139 

personer aflagde 110 eden, nogle meget nødigt, andre med tårer i øjnene. 29 havde 

endnu ikke sværget pga. fravær i krigstjenesten m.v. Regesta 2, [10.863]. 

 

Omkring 14. april 1523 

 I forbindelse med ovenstående 14. april 1523 påtog Frederik 1. sig at betale 

Christian 2.s gæld til den slesvig-holstenske adel. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

Historie, bind 3,2, side 393. 

 

15. april 1523 

 Lensmanden Jørgen van der Wisch på det vigtige slot Segeberg i Holsten indgår 

overenskomst med Frederik 1. om overgivelse af slottet hvis ikke Christian 2. i egen 

person inden 14 dage har undsat ham C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, bind 

3,2, side 392. 

 

23. april 1523 

 Frederik 1.s udaterede brev, formodentlig skrevet på Gottorp Sankt Jørgen 

Martyriums dag 1523, til bisperne i Vendsyssel og Viborg. De jyske geistlige og 

verdslige Herrer havde ved deres første Tilbud om Kronen til Frederik den Første lovet 

ham, at de ikke vilde skaane Kirkens Guld og Sølv og Klenodier for at gjennemføre det 

begyndte Værk. Til dette Løfte holdt Frederik sig (for at skaffe midler til betaling af 

lejetropper). Han skrev til de jydske Bisper og forklarede dem, hvilke Opoffrelser han 

havde gjort, og hvilken Fare den fælleds Sag svævede i, hvis de ikke kom ham til Hjælp 

i denne Forlegenhed. Han begjærede desuden ikke Pengene som en Skat eller en Gave, 

men kun som et Laan, der skulde betales tilbage. Hans Opfordring mødtes med 

Beredvillighed, først og fremmest af Bisp Iver Munk af Ribe, der havde været saa 

virksom for Frederiks Opløftelse paa Thronen, og gjerne, som han engang senere halvt 

angrende sagde, havde gjort Frederik til Keiser, om han havde kunnet. Kun et Par Uger 

efterat han havde modtaget Kongens Skrivelse, indfandt han sig hos ham med en 

betydelig Sum af Guld og Sølv og Klenodier fra Kirker og Klostre i Ribe Stift. Snart 

efter indkom ogsaa Pengehjælp fra de andre Stifter. Saaledes blev den største Nød 

afhjulpet, om end kun for en føie Tid. Da det var at forudsee, at hans Fraværelse fra 

Halvøen vilde blive af længere Varighed, udnævnte han en Regjering for Holsteen og 

Slesvig, bestaaende af Bisp Godske Alefeld og tre verdslige Herrer, med Fuldmagt til i 

hans Navn at varetage og afgjøre alle Sager af Vigtighed. Det samme Hverv betroede 

han i Jylland til Bisperne Iver Munk og Styge Krumpen samt Erik Eriksen Banner paa 

Kallø og Ove Vincentius, Lensmand paa Aalborghuus. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie, bind 4,2, side 6. 

 

2. maj 1523 

 I sagen mellem Christian 2. og Frederik 1. ved retsinstansen ”regimet” under det 

kejserlige styre, erklærer Conrad v. Warndorf, kejserlig majestæts svorne bud, under 

ed, at han 1523 2. Maj i salen paa Gottorp slot har forkyndt hertugerne et mandat (se 

6. marts 1523) og givet kansleren mester Wolf Utenhof kopi.  Danske Magazin 5,5, s. 

46, Processerne mellem Christiern II og Frederik I 1523-31. 

 

14. maj 1523 

 Den lübske flåde stikker til søs for at sejle til Nyborg og bistå Frederik 1. med at 

komme over til Sjælland. Venge 2, s. 39. 

 

15. maj 1523 (1) 

 I et brev dateret Viborg, Palmesøndag 1523, anmoder Frederik 1. de hanseatiske 

udliggere, der ligger i danske farvand, om afholde sig fra angreb på Skåne, Langeland, 

Falster, Lolland og Sjælland, hvorimod København og Malmø skulle betragtes som 

fjender. Mikael Venge, Når vinden føjer sig, s. 33. Henvisning til Hanseresesse 3, VIII 

s. 382, Nr. 412. 
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15. maj 1523 (2)  

 Frederik 1. bekræfter i et brev dateret bispegården i Odense, sammen med en del 

af rigsrådet, herunder biskop Jørgen Friis i Viborg,  det skøde på Aunsbjerg m.v. som 

rigsrådet på møde i Viborg 30. januar gav Rasmus Clementsen og hans søskende, og 

som Christian 2. havde frataget dem uden ret og dom. Frederik den førstes danske 

Registranter, s. 5. 

  

22. maj 1523 

 Skrivelse fra Kong Frederik den Første til Lübeckerne, hvori han anmoder dem 

оm at sende hurtig hjælp for at erobre København, underrette dem om en kejserlig 

Skrivelse i Kong Christians Sag m.m., tillige nogle indliggende Seddeler. Datum in 

Unszeren Slathe Nuborch (Nyborg) in Fune, am Frejdage im pinxsten Anno MDXXIII. 

(formodentlig 22. maj). Kalkar Aktstykker henhørende til Danmarks Historie i 

Reformationstiden, s. 43. 

 

31. maj 1523 

 Søndag den 31. maj 1523 overskibedes Frederik 1.s hær fra Fyn til Sjælland. C.F. 

Allen, De tre nordiske Rigers Historie, bind 4,2, side 12. 

 

9. juni 1523 

 Frederik 1.s hær er nået til Roskilde. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 

bind 4,2, side 13. 

 

Juni 1523 

 Under opholdet i lejren i Roskilde udstedte den danske adel, herunder givetvis 

biskop Jørgen Friis, et såkaldt ”Legende” om Christian 2.  Allen skriver herom: 

” hvori baade hans Person og Regjering var afmalet med de sorteste Farver, minder os 

om de Forsøg, som baade Frederik den Første og Kongens andre Fjender i Foraaret og 

Sommeren 1523 gjorde for i Udlandet at nedsætte hans Anseelse og sværte hans Rygte, 

i den Hensigt ogsaa paa denne Maade at lægge hans Foretagender Hindringer i Veien 

og gjøre hans Venner koldsindige imod ham. De udsendte nemlig til alle Sider, til 

Tydskland, Nederlandene og England, til Fyrster og fornemme Herrer, til den tydske 

Kammerret og Regimentet, til Kjøbmænd og Kjøbmandsforeninger, Aftryk af de 

offentlige Erklæringer og Klageskrifter, som vare udgaaede fra hans Fjender eller 

frafaldne Undersaatter. Det varede imidlertid en Tid, inden disse Skrifter fik en videre 

Udbredelse og gjorde deres Virkning paa den offentlige Mening. C.F. Allen, De tre 

nordiske Rigers Historie, bind 4,2, side 144. 

 

10. juni 1523 (1) 

 Frederik 1. og hans tropper lejrer sig på Serritslev mark foran København for at 

tvinge byen til overgivelse. Frederik 1. fulgtes her af sine sønnen, hertug Christian, og 

sine vigtigste rådgivere, hofmester Mogens Gøye, marsken Tyge Krabbe samt flere 

fremtrædende bisper. Venge 2, s. 14 og 70.  

 

10. juni 1523 (2) 

 Den hanseatiske flåde var ankret op i Øresund, og herfra meddelte Danzigs 

flådeanførere efter oplysning fra Lübecks admiral, at hertug Frederik og hans tropper 

lejrer sig foran København med 1.300 ryttere og 3.000 landsknægte for at tvinge byen 

til overgivelse. Venge 2, s. 20.  

 

12. juni 1523 

 Hanseatiske sendebude beretter, at de to dage efter etableringen af lejren for 

København begav sig hertil fra deres skibe opankret ved Skt. Annæ bro og fik foretræde 

i lejren fredag den 12 juni kl. 7 om morgenen og blev modtaget af Frederik 1. og hans 

råder. Der forhandledes i et par dage, og mandag den 16. juni mødte de igen kongen. 

Venge 2, s. 56 med henvisning til Hanserecessen, 3, VIII s. 503 § 22-24.  
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17. juni 1523 

 Frederik 1. underretter de lübske befalighavere i Serige, at han fandt København 

så velbefæstet med tropper, skyts, mure og grave, at byen byen ikke kunne indtages uden 

hjælp af talstærkt skyts og heftige stormangreb.  Venge 2, s. 58, med henvisning til 

Hanserecessen 3, VIII s. 409 Nr. 451.  

 

18. juni 1523 

 I sagen mellem Christian 2. og Frederik 1. om Danmarks krone ved kammerretten 

29. maj 1525 (se denne dato) fremlægges de oprørske jyske rigsråders forsvarsskrift 

skrevet i Roskilde 18. juni 1523.  ”datum Roschildt jnn Seelannt am achtentag des 

Monats Junij” 1523.  C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 3,2 s. 471-72. 

 

24. juni 1523  - 1525 

 I sagen mellem Christian 2. og Frederik 1. ved regimet (kejser Karl V’s regime) 

overdrog Christian 2. 24. juni 1523 sagens førelse til dr. Johan Eitel Senft, hertugen 

tænkte at sende sin kansler (Wolfgang von Utenhof) til regimentet, men antog tillige 

som sagfører dr. Jacob Krel, hvem han anmodede om at holde sagen hen indtil 

kanslerens ankomst. Efter forskellige aktviteter fra parternes side i 1524 anlagde 

Christian 2. sag ved rigskammerretten. Danske Magazin 5,5. s. 47, Processerne mellem 

Christiern II og Frederik I 1523-31.  

 

6. juli 1523 

 Frederik 1.s brev mod Christian 2. udstedt i lejren for København. C.F. Allen, De 

tre nordiske Rigers Historie, bind 4,2, side 468. 

 

13. juli 1523 

 Med godkendelse fra rigsrådet, herunder biskop Jørgen Friis i Viborg, pålagde 

Frederik 1. en almindelig skat på 4 lod sølv for et lægd på 4 mand, gældende for alle 

bønder og menige almues mænd i riget, at betale inden 15. august. Som betingelse for 

godkendelse krævede rigsrådet, at kongen skulle lade sig hylde, inden den pågående, 

langstrakte herredag blev afsluttet. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, bind 4,2, 

side 69. Mikael Venge, Danmarks skatter i senmiddelalderen i Konge, kirke og samfund 

s. 48, med henvisning til RA, Egeskabene B 5 e.  

 

14. juli 1523 

 Da det stod klart, at København ikke uden videre ville overgive sig til det nye styre 

under Frederik 1., efter at Christian 2. var blevet fordrevet, udstedte Frederik 1.s 

hærledelse et åbent brev med ordre til biskopperne i Jylland og på Fyn eller i deres 

fravær to befuldmægtigede herremænd i hvert stift til at handle med adlen og udvirke, 

at tilsyneladende samtlige adelsmænd til hest eller til fods fuldt udrustede og med deres 

svende indfandt sig i lejren i Roskilde senest 10. august 1523. Ordren knytter sig til de 

jyske rigsråders ordre af 20. januar 1523. 

 Biskopperne, også Jørgen Friis, har modvilligt været til stede i lejren, hvor de som 

rigsråder deltog i etableringen af det nye styre. I Viborg stift blev landsdommer Mogens 

Munk til Volstrup og Jens Hvas til Kaas betroet at forestå indkaldelsen. Venge 2 med 

henvisning til Danske kancelli B9 kopier og koncepter maj-september 1523 (et hæfte af 

løse ark, der savnes i udgaven af Kong Frederik den Førstes danske Registranter, hvor 

det jf. Venge afgjort hørte hjemme, jf. J. Hvidtfeldt i Til Knud Fabricius s. 42 note 36), 

åbent brev til de jyske stifter og Fyn af lejren for København 14. juli 1523.jf. C.F. Allen, 

De tre nordiske Rigers Historie 4, II, s. 13.  

 

16. juli 1523 

 Frederik 1. forlod lejren for København for at drage på hyldningsrejse i Skåne, 

ledsaget af flere rigsråder, således Mogens Gøye og Tyge Krabbe. Venge 2, s. 71 med 

henvisning til Hanserecessen 3 VIII, s. 507, Danzig-beretningen § 49 samt Danske 

Kancelliregistranter s. 12 ff. 
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18. juli 1523 

 I sagen mellem Christian 2. og Frederik 1. om Danmarks krone ved kammerretten 

29. maj 1525 (se denne dato) fremlægges Frederik 1.s forsvarsskrift skrevet i 

Landskrona 18. juli 1523. »In vunszer Stadt Landeszkrøn in Schone den achten tag des 

Monats Julij«, derefter følger Aartallet trykt Anno etc. xxiij. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie 3,2 s. 471-72: 

 

21. juli 1523 

 Frederik 1. hyldedes på Lunde landsting i Skåne. Mikael Venge, Danmarks skatter 

i senmiddelalderen i Konge, kirke og samfund s. 50.  

 

3. august 1523 (1) 

 I august måned afholdtes herredag i Roskilde og i forbindelse hermed underskrev 

Frederik 1. den 3. august 1523 den endelige håndfæstning gældende for hele landet,  i 

modsætning til håndfæstningen af 26. marts, der kun var gældende for Jylland. 

Håndfæstningen nævner Ove Bille, biskop i Aarhus, Stygge Krumpen, koadjutor i 

Børglum, Jørgen Friis, biskop i Viborg, Aage Jepsen Sparre, udvalgt ærkebisp i Lund, 

og Knud Henriksen Gyldenstjerne, provst i Viborg. I forbindelse med herredagen 

aflagde han besøg i lejren for København i dagene omkring 1. august og 1. september. 

C. F. Bricka. To Bemærkninger til Christiern II’s Historie. Historisk Tidsskrift, Bind 4. 

række, 5 (1875-1877). Venge 2, s. 71.  

  

3. august 1523 (2) 

 På herredagen i Odense 6. december 1523 (se denne dato) efterlyste Frederik 1. i 

punkt 7. registre over len, birker, fogederier, told. Rigsrådet svarede, at de ønskede 

registre var afleveret på herredagen i Roskilde 3. august 1523. De registre, der 

afleveredes, er formodentlig Claus Gjordsens optegnelser, især om de danske og norske 

len på kong Frederik den førstes tid.. Optegnelserne omfattede ikke alle kronens len, 

men blev 1525 suppleret med et register over de resterende og eventuelt glemte len, se 

datoen Ca. 1525. Michael Venge oplyser om det nævnte register: ”I Nye Danske 

Magazin 6. række, udgivet 1836, side 270ff findes ”Register over de danske Slotte, Lehn  

og Kiøbsteder, der laae til Kongens Fadebur i Frederik den Førstes Tid m.v., 1523. 

Fortegnelsen henføres til herredagen i Roskilde i august 1523”.   

Nye Danske Magazin 6, s. 281-. 

 Disse efterskrevne herreder har bispen af Viborg, som er kirkens pant, som er 

Fjends Herred, og har han også Mors i pant. 

 Predbjørn Podebusk til Vosborg m.v. har Velling birk og Middelsom herred i pant. 

Hr. Peder Lykke har Lysgaard Herred, Hids Herred og Aunsbjerg, og Gislum Herred på 

tjeneste. 

 Erik Eriksen Banner har Hindsted Herred på afgift og tjeneste og giver deraf 100 

mark og halvdelen af sagefaldet. 

 Hr. Niels Høg har Skive slot len og by i pant, som hans breve udviser.  

 Fru Beritte, Hr. Niels Eriksen Rosenkrantzs, har Middelsom Herred og Sønderlyng 

Herred i pant og på tjeneste.  

 Hr. Otte Krumpen har 18 læster korn af Mors i pant og på tjeneste. (Skarpenbergs 

Gods). 

 Hans Skeel har Amtofte len på Hannæs samt Strekhals Gods på Mors.  

Predbjørn Podebusk til Vosborg m.v. har Rinds herred i forlening og skal give årligt 

deraf til Kalø 1½ læst smør og honning.  

 Niels Keldsen Juel til Astrup eller hans far har noget gods i Slet herred, som kaldet 

Vildsted fang, i forlening på tjeneste.  

Delvist afskrevet:  

 Her Prytbiørn haffuer Ringssherrett i forlening oc schall giffue ther aff aarlige tiill 

Kallø 1½ lest Smør oc honning.  

 Her Otthe Krumpenn haffuer xviij lester kornn i Morss aff kronnen i pantt og paa 

tieniste; er Skarpenbergs gotz.  
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6. august 1523 

 Da hertug Frederik drog ind i kongeriget med tropper af udskrevne bønder og 

hvervede styrker fulgte også adelige ryttere fra hertugdømmerne med samt hertugens 

amtmænd og råder. Hovedparten af hertugdømmets adel formodes hjemsendt, inden 

hæren satte over til Fyn. Der opstod i hertugdømmerne efterhånden, navnlig efter at 

Christian 2. rustninger i Nordtyskland havde nået en faretruende karakter, en betydelig 

modstand mod hertugens farefulde danske forehavende, som fandt udtryk i et brev, som 

de efterladte befalingshavere i lejren for København sendte kongen. Venge 2, s. 26. 

 

9. august 1523 

 Frederik 1.s hærledelse udsteder ordre til den sjællandske adel at møde i lejren for 

København, formodentlig senest 24. august, til hest med harnisk og værge og fulgt af 

deres svende.  Venge 2, s. 27. 

 

Medio august 1523 (1) 

 En lübsk Bergenfarer beretter i mange paragraffer detaljeret om forhandlingerne i 

København (lejren for København) om Frederik 1.s bekræftelse på Lübecks privilegier 

samt om forsvar for klagen over skotterne. Kongen havde under forhandlingerne indbudt 

de lübske forhandlere til spise i sit gemak sammen med biskoppen af Ribe (Iver Munk), 

biskoppen af Vendsyssel (Stygge Krumpen), biskoppen af Viborg (Jørgen Friis), en tysk 

kansler (Wolfgang von Utenhof), en dansk kansler (Claus Gjordsen), ridder Mogens 

Gøye og andre riddere. Hanserecesse 3 VIII Nr. 820 § 22 og §26. 

 

Medio august 1523 (2) 

 Under hensyn til nødvendigheden af at tilvejebringe flere pengemidler til 

krigsfolkets lønninger pålagde Frederik 1. med godkendelse fra rigsrådet, herunder 

biskop Jørgen Friis i Viborg, en indkomstskat af bisper, prælater, riddere, riddermænds-

mænd, fruer, jomfruer, kannikker, præster, købstadsmænd og enhver, som ejede 

jordegods, at betale senest 8 dage før Mikkelsdag. Enhver skulle under ed oplyse sin 

indtægt i korn og smør og betale for hver læst rug, regnet til 36 tønder, eller hver læst 

byg regnet til 40 tønder 4 gylden og af hver tønde smør 1 gylden. Skatten skulle udredes 

i guld, sølv eller gode danske hvider, idet 2½ mark i denne mønt regnedes for 1 gylden 

eller 2 lod sølv. Skatten skulle sendes til Sjælland og overgives til de fire rigsråds-

medlemmer bisp Lage Urne, abbed Henrik af Sorø, hofmester Mogens Gøye og hr. 

Anders Bille og anvendes til krigsfolket eller andre udgifter til rigets forsvar. C.F. Allen, 

De tre nordiske Rigers Historie, bind 4,2, side 71. 

 

15. august 1523 

 I et brev dateret Roskilde, hvor kong og rigsråd befandt sig under belejringen af 

København, bekræftede Frederik 1. sit skøde af 15. maj 1523 til Rasmus Clementsen og  

søskende på Aunsbjerg m.v. Medbeseglet af biskopperne Lage Urne og Jens Andersen 

Beldenak, men ikke af Jørgen Friis. Frederik den førstes danske Registranter, s. 3. 

 

2. september 1523 

 Wulf Pogwisch underretter fra Nyborg Frederik 1. om at der har været et stort 

oprør blandt bønderne på Fyn og i Jylland, grundet en forhadt møntforordning om 

inddragelse af klippingene blot mod godtgørelse af metalværdien, som kongen havde 

udstedt 10. august. Adel og købmænd havde købt varer af bønderne med klippinge, som 

nu stort set var værdiløse. Venge 2, s. 113. 

 

5. - 6. september 1523 

 I august 1522, da Christian 2.s rustninger antog faretruende dimensioner sendte 

Frederik 1. sin højt betroede råd Wulf Pogwisch til Gottorp for at hente den kongelige 

familie. Primo september var dronning Sofie og Frederik 1.s datter Dorothea fra hans 

første ægteskab i Nyborg men indfandt sig 5. eller 6. september på Nyborg, hvortil 

kongen ankom 9. september, se nedenstående. Venge 2, s. 107. 
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9. september 1523 

 Den 10. juni 1523 lejrede Frederik 1.s tropper sig foran København for belejring, 

og kongen og rigsrådet tog ophold i Roskilde. I tiden fra 12. juni til 9. september udstedte 

kongen eller rigsrådet en del breve, dateret Roskilde, men 9. september udstedte kongen 

et brev dateret Kalundborg. 9 september udstedte hertug Christian, Frederik 1. søn samt 

Roskildebispen (Lage Urne), Mogens Gøye, Tyge Krabbe, Johan Rantzau, Hans Bille, 

Johan Oxe, Iven Reventlow og Otto Holgersen, ”in absentia principis vdi leyerett in 

vigilia omnium sanctorum” ligeledes et brev dateret Kalundborg. Disse rigsråder havde 

altså forladt hovedlejren for København og fulgt kongen til Kalundborg. Blandt 

udstederne af dette brev nævnes ikke biskop Jørgen Friis. Da Frederik 1. forlod Roskilde 

overlod han Johan Rantzau at føre befalingen over krigsfolket på Sjælland og lede 

belejringen af København.  

 

18. september 1523 

 Frederik 1. var bekymret over mulige angreb fra Christian 2. ind i Holsten, og han 

rejste derfor fra Kalundborg via Nykøbing Falster hjem til hertugdømmerne. Den 18. 

september skrev Frederik 1. et brev dateret Nykøbing Falster om vornedskabets 

ophævelse på Sjælland, Lolland, Falster og Møn og tilbagekaldte en forhadt 

møntforordning, som var udstedt i Roskilde 10. august. 

 På slottet i Nykøbing efterlod han formodentlig dronning Sofie, der var rejst med 

fra Kalundborg. Den 18. september var kongen i Rødby, men 23. september i Kiel, hvor 

han holdt landdag. Frederik den førstes danske Registranter, s. 7-22.  C.F. Allen, De tre 

nordiske Rigers Historie, bind 4,2, side 78-86. Venge 2, s. 71, 108.  

 

15. september 1523 

 I en indberetning som biskop Ove Bille i Aarhus i 1525 indsendte til Frederik 1. 

om sine mange tjenester for riget oplyser han, at han i 1523 havde stillet 36 heste, dvs. 

udrustede heste med formodentlig to ryttere og en oppasser, til felttoget fra Jylland over 

Fyn til Sjælland og til lejren for København, og at han  selv deltog i felttoget og 

belejringen til 15 september. Endvidere at han holdt 28 karle til hest, indtil 10. december, 

hvor overenskomsten om overgivelsen af København og Malmø var sluttet. Danske 

Magazin 3,1, s. 165-. Venge 2, s. 28.  

 

September 1523 

 Christian 2. har under sit ophold i Bruxelles fået hvervet en hær på omkring 26.000 

mand, herunder 20.000 fodknægte og 6.000 ryttere til et angreb på Frederik 1. i 

hertugdømmerne og Danmark. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, bind 4,2, 

side 146. 

 

25. september 1523 

 Den braunschweigsiske rytteranfører Ulrich van Bere, som Frederik 1. havde 

hvervet ryttere til forsvar mod Christian 2., og sender fra byen Wølpe ved Weser i 

Tyskland Frederik 1. underretninger om Christian 2.s alarmerende rustninger. Venge 2, 

s. 19. 

 

5. oktober 1523 

 Hærfører Johan Rantzau bemærker i en underretning til Frederik 1. fra lejren for 

København, at ikke mange af rigsråderne opholder sig i lejren. Johan Rantzau var af 

kongen pålagt at bistå hans søn hertug Christian. Venge 2, s. 27 og 73. 

 

5. november 1523 

 Under belejringen af København opholdt rigsrådet sig i Roskilde og udstedte her 

et forpligtelsesbrev overfor kirker og klostre.  Brevet opregner 12 rigsråder, herunder 

rigshofmesteren Mogens Gøye og marsken Tyge Krabbe. Blandt de øvrige rigsråder var 

formodentlig også biskop Jørgen Friis. Mikael Venge, Når vinden føjer sig, s. 154. 

Henvisning til RA, Egeskabene B 5 e. 
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25. november 1523 

 Under belejringen af København opholdt rigsrådet sig i Roskilde og under 

forhandlingerne med Københavns borgere om deres overgivelse udstedtes i rigsrådets 

navn ”her nu forsamlede” et brev.  Blandt rigsråder var formodentlig også biskop Jørgen 

Friis.  Mikael Venge, Når vinden føjer sig, s. 154. Henvisning til RA, Henrik Krumme-

diges arkiv B A. 

 

26. november 1523 

 Kontrakt indgået i Roskilde mellem ridder Henrik Gøye, statholder i København 

og hans høvedsmænd og borgerne i København og Malmø, som har været Christian 2. 

tro og udholdt belejringen af København og Malmø, og rigsrådet på Frederik 1.s vegne 

angående overgivelse af København og Malmø. Frederik den førstes danske 

Registranter, s. 24. 

 

6. december 1523 

 Forhandlinger på herredagen i Odense Anno mdxx tercio circa festum beati 

Nicolai Episcopi et Confessoris, som biskop Jørgen Friis uden tvivl har deltaget i. Kong 

Frederik 1. fremsatte en del ønsker som ville have stor betydning for biskopperne, bl.a. 

Jørgen Friis. Det var bl.a. betaling af 50.000 gylden ved belejringen af København, 

overtagelse af Christian 2. gæld på 100.000 gylden, hvor mange krigsduelige karle med 

heste og harnisk, som biskopperne kunne stille, og orlogsskibe, som bisperne plejede at 

stille til rådighed for kronen og ønskedes klare til fasten. Rigsrådet svarede imøde-

kommende på alle punkterne. Om skibe anføres, at det ikke er muligt at overholde 

fristen, men at de ville gøre det snarest muligt, men foreslog at sende anmodningen til 

købstæderne. Om gælden på over 100.000 gylden siger rigsrådet, at de gerne vil 

medvirke, når kroningen har fundet sted.  

 

20. december 1523 

 Biskop Jørgen Friis fik brev, at Frederik 1. havde tillagt Viborg Stift Rødding sogn 

i Krejbjerg birk, men at han måtte forlægge tingstedet til Spøttrup. Krejbjerg sogn, 

anneks til Rødding i Rødding herred, var fra gammel tid et birk. Af herredets 8 sogne 

var to sogne i bispens besiddelse. I seks andre lå mere eller mindre strøgods til bispe-

dømmet eller kirkerne. Det samme i Harre, Salling Nørre og Hindborg Herreder. Hertil 

kom i Nørre herred Grinderslev Kloster. Frederik den førstes danske Registranter, s. 3. 

 Biscop Iyrgenn Friiss ffich breff, att myn herris naade vntte hannurn och hangs 

efftherkomere breff saa liwdendis, att handt och hanse efftherkomere, biscoper vdi 

Viiborg, schulle nyde och haffue Ryttinge sogenn met elle thetzs indtbyggere, hanss och 

stygtis vornede mue och schulle bliffue under eett berketyng till Krogeberg berck, och 

thesligiste, att handt maa lade legge szamme tyng pea eth beleyligtt stedt hoess hannss 

gaardt Spytteruppe och ther attlade hollde bercketyng och birckereett och hiellpe huer 

mandt szom bygge vdi form, bierck till lowg och reett. Datum Ottonie, in vigilia Thome 

apost. Rel. Her Niels Hoyg in presentia dni. regis. III, 26 b.  

 

23. december 1523 

 Kontrakt indgået i Roskilde mellem ridder Henrik Gøye, statholder i København, 

og hans høvedsmænd og borgerne i København og Malmø, som har været Christian 2. 

tro og udholdt belejringen af København og Malmø, og rigsrådet på Frederik1.s vegne 

angående overgivelse af København og Malmø. Kontrakten er en specifikation af 

kontrakten af 26. november. Kontrakten følges op af tilsvarende af 23. december med 

borgerne i København og Malmø. Frederik den førstes danske Registranter, s. 27 og 32. 

 

1524 (1) 

 Hertug Christian, der var lensmand Haderslev og Tørning len i hertugdømmet 

Slesvig, tog sig af den lutherske lære, og han indsatte præster udenfor de tidligere regler. 

Der er dog kun bevaret en enkelt efterretning herom, idet der siges, at Lavrens Bøjsen i 

Vilstrup, nær Haderslev i Haderslev len tiltrådte som luthersk præst i året 1524. A. D. 

Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, 

Tredie Bind, 1898-1899. henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 204. 

http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
http://runeberg.org/adjorgen/
http://runeberg.org/adjorgen/3/
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1524 (2) 

 I regnskab med kronens indtægter 1524 nævnes, at bispen af Viborg (Jørgen Friis) 

havde oppebåret 321 mark af landehjælpen af Mors 1524. Danske Middelalderlige 

regnskaber 1, I, s.194, henvisning til RA, Reg. 108A, Adsk. Stk. kgl. Indtægtsregn-

skaber 1513-33, nr. 14. 

 

1524 (3) 

 Mester Morten Jensen Hegelund, kongens sekretærs regnskab for kongeskatten af 

Viborg Stift (landehjælpen), skrevet 1524, oppebåret 1525 af efterskrevne 11 herreder: 

Middelsom, Sønderlyng, Nørlyng, Hindsted, Gislum, Rinds, Fjends, Hønborg, Rødding, 

Salling Nørre og Harre herreder. Skriveren var Peder Mortensen Hegelund, formo-

dentlig en slægtning til Morten Hegelund. RA, Regnskaber 1433-1559, Adskillige 

stykker kongelige indtægtsregnskaber fra Christian II’s og Frederik I’s tid 1517-1531. 

Folioregistratur 108A. Ny pakke 6 (Gl. pakke 13). 

 Skatten nævner ikke ved navn de bønder, der hørte under biskoppen i Viborg, men 

som et tillæg til listen findes en summarisk liste herover, der nævner 491 skattebetalere. 

Carsten Porskrog Rasmussen, Jordbesiddelse og magt lokalt og regionalt i Konge, 

Kirke og Samfund, udgivet i Aarhus 2007. 

 De nævnte 491 bispebønder stemmer næsten overens med det bispegods, der kan 

opgøres jf. Ole Færch, Hald lens regnskab 1541-46, regnskabet 1542-43, side 110. Her 

er det samlede bispegods opgjort til 732 gårde inkl. Slet, Aars, Hornum, Hellum, 

Fleskum, Mors Nørre og Mors Sønder herreder. Fratrækkes disse herreder er der 490 

gårde i de 11 øvrige herreder, altså en difference på 1 gård. Dette tyder på, at det tidligere 

bispegods forblev urørt fra 1524 til 1542.  

 

1524 (4) 

 4 gårde i Vridsted og 2 gårde i Kobberup kom 1578 til kronen fra Laurids Skram. 

Dette gods tilhørte 1524 Mogens Lauridsen Løvenbalk til Tjele og formodentlig 

tidligere hans farfar landsdommer Jens Nielsen Løvenbalk til Aunsbjerg. Svend Aakjær, 

Fjends Herreds Selvejerbønder, s. 44. Henvisning til DiplViberg., s. 205.  

 

1524 (5) 

 Brødrene og søstrene i Mariager Kloster klage over biskop Jørgen Friis til kongen. 

Det drejede sig om klostertjenere under Vor Frue Kloster i Aalborg ”som ophuggede 

vore skove” og ”kierre i Fielmynde”. J.P. Stenholm, Aalborg Klosterhistorie, s. 50 med 

henvisning til Ny Kirkehist.Saml. VI, 145-47. Se nedenstående dom. 

 

1524 (6) 

 Kong Frederik den Førstes Dom imellem Bispen af Viborg (Jørgen Friis) og 

Mariager Kloster om Fielmendtz Skov over det Skiel, Hr. Mogens Giø med flere gode 

Mænd, giorde imellem Capitel i Viborg og Mariager Klosters Skove og Gods, hvilket 

Skiel ved Magt dømmes. Danske Magazin  6, s. 136. 

 

1524 (7) 

 Hans Bartholomæussen Tolder, lensmand på Aalborghus, udvirkede et kongebrev, 

at bønderne i Gudumholm, Fleskum herred, der hørte under Viborg bispedømmes 

Klarupgård, fortsat måtte hugge i Fielmynd skov, som imidlertid hørte under Mariager 

kloster. Mikael Venge, Det gamle Aalborghus, s. 133. Henvisning til Lars Sjødin, 

Handlingar til Nordens historia III, s. 260.  

 

6. januar 1524 

 Frederik 1.s brev mod Christian 2. udstedt i Flensborg. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie, bind 4,2, side 468. 

 

16. januar 1524 

 Efter 8 måneders belejring og forhandlinger om overgivelse siden december 1523 

drager Frederik 1. ind i København 16. januar 1524. Arild Huitfeldt, Danmarks Rigis 

Krønicke, Frederik I, s. 61.  
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Februar 1524 

 De i Kjøbenhavn forsamlede Rigsraader (herunder utvivlsomt biskop Jørgen Friis) 

skreve i Februar til Bisp Iver Munk i Ribe Stift og de sammesteds værende verdslige 

Raader, at de havde erfaret, at der var stor Tvist i Jylland om mangehaande Sager mellem 

Prælater, Adel og Kjøbstædmænd; det Samme var Tilfældet her i Sjælland og i Skaane, 

Fyn og Smaalandene. Derfor anmode de dem indstændig at gjøre deres yderste Flid for, 

at der igjen maatte blive Ro og Fred i Ribestift og andensteds i Jylland, paa det at den 

menige Mand maatte gjøre Eet mod Rigets Fjende Kong Christiern. C.F. Allen, De tre 

nordiske Rigers Historie, bind 4,2, side 348. 

 

Ca. marts 1524 

 Rigsraadets Styrelsen af Landets Sager i denne Tid, var Vanskeliggjort af en 

trykkende Pengeforlegenhed. Det gjaldt om at skaffe Penge tilveie til Krigsfolket, som 

havde været brugt ved Kjøbenhavns og Malmøes Beleiring og havde flere Maaneders 

Sold til Gode. At henvende sig til Kong Frederik nyttede ikke, thi han klagede selv i 

høie Toner over den store Gjæld og Pengespilde, han var kommen i ved det, han havde 

gjort til Rigets Bedste. Krigsfolket skulde i Begyndelsen af Aaret for tilgodehavende 

Sold have 50.750 Mark. Man søgte at hjælpe sig ved Laan: Kjøbenhavn maatte strax 

efter Overgivelsen laane Rigsraadet 10.000 Mark; af Kjøge, Stege og Næstved laantes 

mindre Summer, af en rig Adelsmand Peder Ebbesen fik man et større Laan, for hvilket 

han skulde have Koldinghuus i Pant; Rigsraadet udlagde af sit Eget 14.000 Mark; men 

det forslog ikke. For at raade Bod paa Forlegenheden indskjærpede man strængeligen 

Betalingen af den Indkomstskat, som om Sommeren 1523 var paalagt de større 

Jordegodseiere, men der ligesaalidt som Bøndernes Landskat endnu var indkommen. 

Hvo der ikke betalte i rette Tid, truedes med Tabet af sine Len og alle adelige 

Særrettigheder, ja skulde betragtes som Rigets Fjende. C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie, bind 4,2, side 350. 

 

10. april - 21. august 1524 

 Beretning fra de mæglende fyrsters gesandter om forhandlingerne om Christian 

2.s genindsættelse eller anden overenskomst på møderne i Hamburg, Alt-Brandenburg, 

Lübeck, København og anden gang i Lübeck. Fra dansk side deltog biskop Ove Bille af 

Aarhus, to verdslige rigsråder, Niels Høg og Peder Lykke, samt kansleren Utenhof. 

Under mødet lod den danske delegation bl.a. erklære: ”... og før de på ny antog ham som 

regerende konge, før ville de alle dø på én dag, og hellere indkalde frantzoser, polakker, 

russer, preusser, moskovitter eller tyrker eller underkaste sig disse”. At Ove Bille er med 

i delegationen og f.eks. ikke biskop Jørgen Friis, som var medunderskriver af 

klagebrevet af 21. december 1522, mens Ove Bille ikke var det og først 15. marts 1523 

opsagde Christian 2. troskab og huldskab, må tages som udtryk for Jørgen Friis ikke var 

en af hovedpersonerne i dramaet om afsættelsen, men at rigsrådet lagde mere vægt på 

Ove Billes store erfaring og anseelse. C.F. Allen, Breve og Aktstykker, s. 280. Mikael 

Venge, Bondekær eller tyran, s. 9.  

 

Forsommeren 1524 

 Fra forsommeren 1524 er hertug Kristian statholder og lensmand på Haderslev (i 

hertugdømmet Slesvig); han gør strax sin indflydelse gældende her ved at fratage 

provsten sin tilsynsret med kirkerne, både i materiel og åndelig henseende. Som 

statholder føler han sig kun bunden til de almindelige udtryk i håndfæstningen, således 

som kongen fornyede den i Kiel, den 6. Maj (1524): „For at holde disse lande i bestandig 

fred vil og skal vi lade holde den kristne tro, gudstjenesten og retfærdigheden“. Det var 

en ordret gentagelse fra 1460, i skarp modsætning til den næsten samtidige danske 

håndfæstning med sin lidenskabelige fordømmelse af de lutherske, og det lå klart for 

dagen, at denne tavshed måtte give regenten et vidt spillerum. Herefter forstås da også 

alt det efterfølgende: prælaternes klage og adelens anklage med påfølgende forlig på 

landdagen i Rensborg, Maj 1525; hertugens ophævelse af bispetienden kort efter; den 

hårde tvang over de gejstlige på landdagen i Kiel, Februar 1526, ved hvilken der kun 

opnås indholdsløse løfter; hertugens strax efter påfølgende præstemøde i de to len uden 

bispernes samtykke osv. Fra nu af spores reformationen i alle hertugdømmets købstæder 
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og modstanden mod den mangler ethvert hold. A. D. Jørgensen, Reformationen i 

Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899. 

henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 204. 

 

Juni - september 1524 (1) 

 Den berammede rigsdag til afholdelse i København var oprindeligt fastsat til at 

begynde ved pinsetid men trak ud, så de egentlige først tog deres begyndelse i juni og 

fortsatte gennem juli og august og ind i september. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

Historie, bind 4,2, side 352. 

 

Juni - september 1524 (2) 

 På den langvarige herredag juni til september 1524 blev der besluttet en revision 

af lensvæsenet i kongemagtens favør, og at fordelingen af len og lensmændenes vilkår 

skulle gås efter i sømmene. Rigsrådet accepterede, at kongen ikke var bundet af de 

forleninger, der lidt forhastet havde fundet sted i hans første regeringsår, hvor han 

”rigens belejlighed ikke vidste” Senest den 6. august, dagen inden kroningen, skulle alle 

forleningsbreve være indleveret til fornyet overvejelse. Dog ikke i kancelliet, men hos 

hofmester Mogens Gøye eller marsken Tyge Krabbe. Mikael Venge, Danmarks skatter 

i senmiddelalderen i Konge, kirke og samfund s. 50.  

 

28. juni 1524 

 ”da Frederik som Hertug i Holsteen og Slesvig slet ikke havde modsat sig 

Reformationens Udbredelse, kunde let den Formodning opstaae, at han som Konge i 

Danmark ikke vilde være særdeles ivrig i at opfylde hiin Forpligtelse. Det forekom 

derfor Mange hensigtsmæssigt til yderligere Betryggelse mod det truende Kjætteri at 

indgaae en særlig Forening med det Formaal at dæmpe Kjætteriet, hvor det viste sig, og 

straffe dem, der forkyndte det. En saadan Forening dannede sig paa Rigsdagen og kom 

til at omfatte Rigets fornemste Mænd, de geistlige og verdslige Medlemmer af 

Rigsraadet og Adelen udenfor Rigsraadet. At optage heri Borgere og Bønder, hvoraf 

mange maaskee endnu ikke havde hørt Noget om Luthers Kjætteri, kunde der 

naturligviis ikke være Tale om.  I et Brev, som Rigsraadet (herunder utvivlsomt biskop 

Jørgen Friis) den 28 Juni 1524 udstædte om den Forening, som det havde indgaaet, 

hedder det, at da Gud af sin store Naade og Miskundhed formedelst den himmelske 

Keiserindes Jomfru Marias og Guds Helgenes Forbøn havde frelst dem fra den haarde 

og umilde Tyran Konning Christiern, og de nu vare forsamlede her i Kjøbenhavn til en 

almindelig Herredag for at raade og fremme Kongens og Rigets Gavn, Velfærd, Fred og 

Bestand, havde de besluttet som gode christne Mænd og efter deres Forfædres Eksempel 

at holde sig lydige imod den helligste Fader Paven og Romere Kirken, og staae 

haardeligen og christeligen imod det aabenbare Kjætteri, som de forløbne Munke, 

Broder Morten Luther og hans Disciple, prædike, skrive og lære, hvorved de desværre 

forblinde mange christne Mennesker og føre dem i Fordærvelse og Fordømmelse. 

Efterdi nu Kong Frederik har svoret og tilsagt Rigets Indbyggere, ikke at ville tillade, at 

Luthers Kjætteri læres og prædikes heri Landet eller hans Bøger indføres og sælges her, 

men lovet som en christen Konge at ville straffe paa Liv og Gods dem, som saadant 

gjøre, og det er kommet til deres Kundskab, at Kong Christiern har ladet prente nogle 

tusinde Bøger paa dansk Maal, fulde af de kjaetterske Lærdomme, som Luther prædiker, 

med hvilke Bøger Kong Christiern agter at fordærve den hellige christne Tro og Kirke 

her i Danmark - hvilket Gud almægtigste skal forbyde ham - derfor give de nu det Løfte 

og Tilsagn, at hvor de finde Nogle her i Danmark, som hemmelig eller aabenbare 

udbrede og styrke Luthers Kjætteri, og det klarligen kan bevises, da ville de først give 

dem Advarsel og, hvis det ikke hjælper, da forpligte de sig til som christelige Prælater 

og et christeligt Ridderskab tilbørligen at straffe slige den almægtigste Guds og den 

hellige christne Troes Fjender og Uvenner paa deres Person og Gods, med Taarn, 

Fængsel og al anden tilbørlig Straf efter Kirkeloven, Keiserloven og andre kirkelige 

Anordninger. Iøvrigt ville de, hvis en lovlig sammenkaldt Kirkeforsamling (concilium 

generale) træder sammen for at overveie Kirkens Tarv, gjerne rette sig efter de 

Bestemmelser, som her maatte blive tagne. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 

bind 4,2, side 356. Nye Danske Magazin 1, s. 211. 

http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
http://runeberg.org/adjorgen/
http://runeberg.org/adjorgen/3/
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5. juli 1524 

 Nogle Dage efter (ovenstående 28. juni), den 5 Juli, indgik den paa Rigsdagen 

tilstedeværende udenraads Adel eller en Deel af den en lignende Forening, og udstædte 

herom en oftentlig Erklæring af samme Indhold som Rigsraadets. C.F. Allen, De tre 

nordiske Rigers Historie, bind 4,2, side 357. 

 

13. juli 1524 

 Rigsraadets Betænkning over og Forslag til Bevilling af Kongeskatten, dateret 

Københavns Raadhuus Onsdag efter Knud Konge 1524 C.F. Allen, De tre nrdiske 

Rigers Historie, bind 4,2 s. 571. 

 

20. juli 1524 

 Hertug Christian skriver i et brev dateret Haderslev 20 Juli 1524 til Kongen, der 

dengang var i Kjøbenhavn, at han om otte Dage vil drage til Gottorp og der kalde 

Kongens Raader til sig og raadslaa med dem angaaende Christiern II.s og de 

burgundiske Krigsfolks truende Stilling; derfra vilde han drage omkring i Amterne syd 

for Gottorp og holde Mønstring, og siden rejse til Lübeck og Hamborg og holde Dag 

med Raadets Herrer der. Holger Rørdam, Om Reformationen i Haderslev Amt, Kirke-

kalender for Slesvig Stift 1862, s. 199. 

 

21. juli 1524 

 Rigsrådet bevilger i et brev dateret København Marie Magdalene aften kongen en 

landehjælp til at betale 100.000 gylden af den gæld, som kongen var kommet i i den 

lange fejde, hvilket brev biskop Ove Bille har forseglet og deri lovet for sit stift at 

erlægge den andel, som det tilkom at svare. Udstedt af: Lage Urne til Roskilde, Iver 

Munk til Ribe, Jens Andersen til Odense, Stygge Krumpen til Børglum, Ove Bille til 

Aarhus, Jørgen Friis til Viborg, biskopper, Aage Jepsen, electus til Lund, ……, i alt 32 

vedhængende segl. Nye Danske Magazin 1, s. 212. Mikael Venge, Danmarks skatter i 

senmiddelalderen i Konge, kirke og samfund s. 46, henvisning til RA, Egeskabene K, 6.  

  

7. august 1524 

 Frederik 1. krones i København som Danmarks konge. Arild Huitfeldt,  Danmarks 

Rigis Krønicke, Frederik I, s. 61.  

 

14. august 1524 

 Beretning om hansestædernes foretræde for rigsråderne under herredagen i 

Roskilde. Artikel 2: Kongens udsendinge biskoppen af Viborg (Jørgen Friis), biskoppen 

af Fyn (Jens Andersen Beldenak) og de strenge herrer Wolf von Pogwisch og Albrecht 

Gibszen har været i Lübeck  til forhandlinger, og at det blev der besluttet, at Lübecks  

knægte og skibe fra Sverige straks skulle komme til København. Hanserecesse 3 VIII 

Nr. 534 § 2. 

 

16. august 1524 

 Forsikring fra Kong Frederik I. og hans Raad til Lübeckkerne og de vendiske 

Steder, at Kong Gustav med hans Mænd sikkert skal kunne drage inden Danmarks 

Grændse til Mødet i Malmøe og tilbage igjen. Datum Copenhagen Sonauendes na 

Laurencie. Kalkar, Aktstykker henhørende til Danmarks Historie i Reformationstiden, 

s. 43. 

 

17. august 1524 

 De lübske udsendinge Hr. Michel Barenfoth og Casper Ewerdt fik under 

herredagen i Roskilde lejlighed til at mødes med de omkring 40 rigsråder eller i hvert 

fald størstedelen af rigsrådet, herunder biskop Niels Stygge i Børglum, den gamle, 

biskop Stygge Krumpen i Børglum, den unge, biskop Iver Munk i Ribe, biskop Niels 

Clausen i Aarhus, den gamle, Ove Bille, biskop i Aarhus, den unge biskop Jørgen Friis 

i Viborg.  Hanserecesse 3 VIII Nr. 600 § 74. 
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21. august 1524 

 Den 21. Avgust 1524 udstedte hertug Christian i sin egenskab af kongelig 

statholder i Slesvig et brev til biskop Gotskalk af Slesvig, lydende på 3.000 lybske mark, 

med pant i kronens ejendomme i Ostenfeld i Gottorp amt. Pengene havde biskoppen 

taget fra forskellige kirker, der skulde have deres renter af dette gods. Der skulde 

udstedes et pantebrev i samme form som det, Klavs Ahlefeldt fik sidste påske på 

Hoptrup sogn. Det var sikkert ikke med bispens gode vilje, at han arrangerede sådanne 

tvangslån hos kirkerne, og der var selvfølgelig ikke tale om at give dem tilbage. A. D. 

Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, 

Tredie Bind, 1898-1899. henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 200. 

 

4. september 1524 

 Frederik 1. er i Malmø 4. september, 12. september i København. Frederik den 

førstes danske Registranter, s. 52-53. 

 

11. september 1524 (1) 

 I forbindelse med den langstrakte rigsdag i København juni-september 1524 

udstedte kongen og rigsrådet 11. september et frihedsbrev til hansestæderne Lübeck, 

Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Lyneborg og Danzig og bekræftede deres gamle 

rettigheder. 40 rigsråder - formodentligt hele rigsrådet - nævnes, herunder biskop Jørgen 

Friis i Viborg. Hanserecesse 3 VIII Nr. 830, s. 859. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers 

Historie, bind 4,2, side 372. 

 

11. september 1524 (2) 

 I forbindelse med den langstrakte rigsdag i København juni-september 1524 

bekræftede kongen og rigsrådet 11. september Danzigs privilegier i Danmark og fri 

sejlads også i krigstid. 40 rigsråder - formodentligt hele rigsrådet - nævnes, herunder 

biskop Jørgen Friis i Viborg. Hanserecesse 3 VIII Nr. 831, s. 865. 

 

14. september 1524 

 I forbindelse med den langstrakte rigsdag i København juni-september 1524 blev 

kroningsskatten, som rigsrådet tilsluttede sig 21. juli,  udskrevet. 14. september. Skatten, 

som ikke på herredagen var drøftet med de indkaldte bønder, skulle være udgivet, 

forkyndt på alle herredsting, inden allehelgensdag, 1. november, og indleveres på 

Koldinghus senest 14 dage før jul, 11. december 1524. Mikael Venge, Danmarks skatter 

i senmiddelalderen i Konge, kirke og samfund s. 58.  

 

Oktober 1524 

 Da Frederik 1. i oktober 1524 kom til Viborg, udvirkede biskop Jørgen Friis på 

Viborg Kapitels vegne et kongebud til biskop Stygge Krumpen i Børglum om at hæve 

en bandlysning, som denne havde udstedt i en strid ang. Læsø, indtil sagen kom for 

kongen og rigets prælater på almindelig herredag.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 716. 

 

28. oktober 1524 

 Da Frederik 1. i oktober 1524 kom til Viborg, udvirkede biskop Jørgen Friis en 

kongelig bekræftelse på Viborg Kapitels friheder, dateret Wiborg, Simonis et Jude 

mdxxiiij, relator Georgius Friis, episcopus Vibergensis. DiplViberg., s. 158. Omtalt i  

Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 534. 

 

24. november 1524 

 I november 1524 var Frederik 1. i Ribe og modtog her det norske rigsråds 

udsending, Vincens Lunge, der overbragte ham rigsrådets anerkendelse som Norges 

konge. Færch 2. 

 

16. december 1524 

 Kongens danske kansler Claus Gjordsen kvitterer Otto Krumpen for 120 mark 

dansk, 6 mark lybsk i steder hvid, 14 lybske mark i god mønt, 24 rhinske gylden og 38 

lod og 3 kvint sølv, som han skulle yde af hans kronens lens visse rente for tredjeparten 

http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
http://runeberg.org/adjorgen/
http://runeberg.org/adjorgen/3/
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af Tranekær og lenet på Mors. Dateret Kolding fredag næst efter Lucie. Måske er kun 

underskriften kansler Claus Gjordsens. RA, Regnskaber 1433-1559, Regnskab på 

landehjælpen 1524, s. 31r. Danske Magazin 4,2, s. 54.  

 Her Otte Krumppenn fick quittantz paa jC xx marck danske vj marc lb (lybsk) vtti 

steder huider, xiiij lb (lybske) marc i gode mynnth, xxiiij rinske gyldene oc xxxviiij lodt 

sølf iij quinttenn sølff, som hanndt schulle giffue aff hans kronnens lens visse rennte for 

tridie parth aff tranneker oc the lenn i morss. Datum Kollingh Anno etc. mdxxiiij 

ffredagen nest efter Lucie. Nicolaus Gortze annammet pendingene.  Laurintius Ølmand 

annammet pendingene 

 

1525 (1) 

 Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525. Det er register 

over de mindre len i modsætning til kansler Claus Gjordsens optegnelser, især om de 

danske og norske len på kong Frederik den førstes tid nævnt ovenfor.  

 Registeret nævner i relation til Hald 269 krongårde i Skivehus len, som fru Karen, 

Niels Høgs enke havde i len, 8 gårde i Nørlyng Herred, som Mogens Lauridsen 

Løvenbalk havde i len, samt 22 gårde under Strekhals, som Hans Skeel havde i len. 

Disse gårde genfindes i Hald Lens regnskab 1541-46, dels i jordbøgerne og dels i 

forhøjelserne på landgilden som straf for deltagelse i bondeoprøret i Clementsfejden. 

Ole Færch, Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525. Ole 

Færch, Hald lens regnskab 1541-46.  

 

1525 (2) 

 Jens Andersen, bispens official på hovedgården Lynderup. Troels Dahlerup, Sogn 

og Pastorat i Fra Viborg Amt 1956. s. 43. Henvisning til RA, Registrant 108 A nr. 13.  

 

1525 (3) 

 Lovhævd som Jep Lauridsen, official på Spøttrup, gjorde på Viborg stifts og 

kirkens gods i Hindborg herred. ÆA II, s. 353, Viborg Stifts Breve, Hindborg herred, P. 

26. 

 Item enn laghefft som her Ieb Laurisszøn officialis i Spittrup giorde paa alle 

sticthens oc kirckens gotz i Henborgherret. Datum mdxxv mandag Kanutj regis.   

 

1525 (4) 

 Jørgen Steens skøde  på Vellumgård, en gård i Ordved, Møgelmose, en gård i 

Dybsted m.v. til Jørgen Friis, biskop i Viborg. Troels Dahlerup, bd. I, s. 796 med 

henvisning til Forfølgningsbog F. 1 fol 155v. 

 Her Iøgenn Fris fick stadfestelse offuer ett skødhe breff, som Iøgen Stenn hagde 

wdgiffuitt under guds aar 1525, lydendes att handh hagde soltt oc skøtt fraa seg oc sine 

arffuinge oc till her Jørgen Friis oc hans arffuinge thette [e] ptherscreffne iordegodz, 

forst en gaardtt kalles Veldgaardtt, som handh selluff iboedhe, en gaardtt y Ordvedh, en 

gaardtt kalles Mogellmose, en gaardtt y Dybestett mett anditt mere godz etc., som 

samme skødhe ytthermere vduiser. Datum Ottonie secunda feria post e[pi]phaniæ anno 

etc. 1541 (10. Januar). 

 

1525 (5) 

 Tørning len var fra årsskiftet 1524-25, eller kort efter, gået over til hertug Christian 

og kom derved under en stærk protestantisk indflydelse. Fra dette år vides den bekendte 

salmedigter Tomas Knudsen at have været luthersk præst i Rødding og Skrage i Tørning 

len, Ribe Stift (ca. 20 km øst for Ribe). Dog vedligeholdtes her endnu et par år det ydre 

skin af Ribe-bispens regimente, således at han tildelte præsterne kollatsbreve osv. A. D. 

Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, 

Tredie Bind, 1898-1899. henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 200. 

 

7. januar 1525 

 Hr. Peder Lykke gjorde klart regnskab af (bl.a.) Gislum Herred i Jylland: 15 pund 

byg, 16 pund 6 skæpper rug, 5½ tønde sommersild, 6 tønder 3½ pund smør, 5 mark 

færgepenge, 6 mark 3 skilling ledingspenge, X (tom plads)  mark 6 skilling gårdskylds 

http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
http://runeberg.org/authors/jorgenad.html
http://runeberg.org/adjorgen/
http://runeberg.org/adjorgen/3/
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penge, som var tredjeparten af kronens visse rente af lenet. Efter sammentællingen med 

gods på Fyn, må X være 65 mark.  Regnskabsbog over Indtægten af Landehjælpen 1524-

26. Danske Magazin 4,2, s. 55. 

 

25. januar 1525 

 Register på visse rente. som Hr. Predbjørn (Podebusk) gav af hans kronlen. Af 

Rinds Herred 9 tønder smør, 20 tønder korn og 40 mark leding. Heri ikke indregnet de  

bønder, som han også havde i len, men ydede på Kalø. Regnskabet er blandet sammen 

med Riberhus og Lundenæs len. Det gods, der ydede til Kalø, er nævnt under 1523. I 

disse to registreringer af Predbjørn Podebusks len i Rinds Herred gemmer sig 

forklaringen på det krongods, der ydede til Hald i lenets regnskab i perioden 1541-46, 

samt på de forhøjelser, der også nævnes i regnskabet. Regnskabet med Predbjørn 

Podebusks len er i grove træk som nedenfor angivet, idet der er set bort fra skilling. Af 

summerne skulle kongen have en tredjedel. Det angives, at hver tønde korn regnedes til 

12 skilling, og at summen for dette var 156 mark, samt at smørret var 160 mark 

(svarende til 10 mark pr tønde), og med de rede penge var det i alt 389 mark. Beløbet 

stemmen næsten med de angivne mængder og priser. Regnskabsbog over Indtægten af 

Landehjælpen 1524-26. Danske Magazin 4,2, s. 56. 

 Thette er register paa hwess her Predbiorn Podebusk ytte fra seg aff hanns 

kronnens lens visse rente af Riiberhwsslenn: Item xvij tønner smør  vij pund och em 

marck smør. Item jC march xij oc xx, marck, ellffue sindetiwffue tønner kornn oc xvij 

tønner kornn. Item aff Lundeness len: Item xxj tønner smør oc fierding tønne. Item L 

march iiij march oc iij sk. Item iijC tønner korn xxv tønner kornn. Aff Rintzherretth: 

Item ix tønner smør. Item xl march leding. Item xx tønner korn. Unndhentagen thet 

bønder yde paa Kallø aff Rindtzherret. Thenn tridie partth aff thenne forne swm, ssom 

myn herreds naade schall haffue: Item ijC tønner kornn oc vij tønner. Item halffierde-

sindtz tiuge march oc iij march. Item xvj tønner smør. Item xij sk. for huer tønne kornn 

tha er summen siwsindtztiuge march och xvj march. Item summem paa smør løber 

ottesindtz tiuge march. Item summa summarum iijC march lxxx march oc ix march.  

Uddrag i moderne sprog: 

 

 Smør, td. pd. Korn td. Penge mk. 

Riberhus 17 td. 6½ pd. 236 139 

Lundenæs 21 td. 4½ pd. 325 54 

Rinds H., excl de, der yder til Kalø  9 td. 20 40 

I alt (afrundet) 48 581 233 

Kongens andel ⅓ jf. teksten 16 207 73 

(Kongens andel ⅓ beregnet) 16 194 77 

 

 

30. januar 1525 

 I sagen ved kammerretten i Eslingen mellem Christian 2. og Frederik 1. om 

retten til kongekronen i Danmark udgik der 30. januar 1525 i kejserens navn stævning 

til hertug Frederik af Holsten og Lübecks borgmestre og raad: kong Christiern havde 

forebragt kammerretten, hvorledes de havde handlet mod almindelig skreven ret, 

gylden bulle, rigsordningen og landefreden; kejseren, hvis pligt det var at yde retten 

hjælp, befalede dem derfor af kejserlig romersk magtfuldkommenhed, at de 29. Maj, 

der ansattes dem som første og sidste retsdag, skulde møde for kammerretten for paa 

grund af deres gerninger at høre sig erklærede i rigets akt eller for at forebringe 

retsmæssig indsigelse derimod og saa være til stede ved alle sagens retsdage indtil den 

endelige dom. Hvad enten de mødte eller ej, vilde der blive procederet i sagen 

saaledes, som rettens ordning foreskrev. Danske Magazin 5,5. s. 49, Processerne 

mellem Christiern II og Frederik I 1523-31. 

 

Februar 1525 

 Frederik 1. bebrejder rigsrådet, at kroningsskattten stadig ikke var udkommet. 

Mikael Venge, Danmarks skatter i senmiddelalderen i Konge, kirke og samfund s. 61 

med henvisning til RA, Reg. 108A nr. 15, 2.  
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15. februar 1525 

 Rigsrådet, heriblandt utvivlsomt biskop Jørgen Friis i Viborg, som onsdag efter 

Valentini Martiris var forsamlet i Aarhus, giver Frederik 1. svar på en skrivelse, som 

sekretær Jesper Brockman har afleveret til dem. Rigsrådet oplyser, at landehjælpen har 

trukket ud, fordi klippingene blev afskaffet og beder igen kongen sende en møntmester 

til Aalborg. Diverse bemærkninger om Søren Nordby og Gotland. Rigsrådet vil gerne 

hjælpe med skibe, krudt og fetalje. Diverse bemærkninger om betaling af de vendiske 

stæders krigsudgifter og handelsfriheder. Rigsrådet vil gerne skrive til regentinde 

Margrethe i Nederlandene, kejserens faster, hvis det samlede rigsråd bifalder 

henvendelsen. Bemærkning om forbud mod udførsel af korn og smør. Rigsrådet 

anbefaler at kongen straks skriver til kong Gustav i Sverige om ikke at give Søren 

Nordby forsyninger. Frederik 1. ønsker at sende sønnen hertug Christian til Danmark 

som statholder, men rigsrådet beder ham udsætte det til beslutning på en herredag. 

Rigsrådet beder om, at lensbreve udstedt af Frederik 1. før kroningen tilbagekaldes, og 

at de lübske inviteres til møde i Segeberg og sender biskop Stygge Krumpen og mester 

Knud Henriksen Gyldenstjerne hertil.  Nye Danske Magazin 5, s. 24. 

 

25. februar 1525 

 Christoffer Rosenkrantz, kvittering for 483 mark kongeskat af Middelsom og 

Sønderlyng herreder. Frederik den førstes danske Registranter, s. 200. 

 Hr. Henrich Roszenkrantzs  fik Kviittans for samme Skat (Kongeskatten) af 

Medellszom og Synderliwng Herreder, og har han efter Mandtalsregistrets Lydelse 

overantvordet os deraf 483 Mk. danske. Cum Claus. consv. Samme Datum og Rel.  

 

5. marts 1525 

 Anders Nielsen i (Store) Torup, utvivlsomt herredsfoged i Rinds herred, og 

Christiern Nielsen i Knudstrup, muligt hans bror, fik brev på broerne i Rinds herred og 

oppebære afgifterne, der var lagt til broernes vedligehold. 

 Anders Nielsszen i Taaraap og Christiernn Nielsszen i Knudstrop maa og skulle 

holde de Broer færdige i Rindtzsherre og oppebære den Rente, der ligger til samme 

Broers Vedligeholdelse; de skulle stande til Rette, om nogen fanger Skade af Broerne 

ved deres Forsømmelse. Cum inhib. Samme Datum. Ad mandatum regiæ Majestatis 

proprium. Frederik den førstes danske Registranter, s. 201. 

 

12. marts 1525 

 Den kongelige skatteopkræver Jens Hvas til Kås mødte op på Spøttrup og krævede 

udbetaling af et beløb, som Jørgen Friis havde opkrævet for lidt i kongeskat af 

fæstebønderne i Rødding og Krejbjerg sogne. Beløbet - 96 mark af 64 fæstebønder - 

blev udbetalt. Mikael Venge, Spøttrup  med henvisning til Mikael Venge, Konge, kirke 

og samfund, s. 53. Endvidere henvisning til RA, Registrant 108 A nr. 13, 5. Jf. Konge, 

kirke og samfund s. 49-50. 

 

22. marts 1525 

 Lucas Krabbe fik 2. februar 1525 kvittering på  77½ mark landehjælp af hans og 

hans søster Annes tjenere i Salling og Fjends herred, 20 mark af Niels Høgs enke Karen 

for hendes gårdsæder under Eskær, 20 mark af hendes tjenere i Vandfuld herred, og 27 

mark for hendes tjenere i Thy, 50 mark fra Morten Jensen (Hegelund) i landehjælp af 

Viborg stift, og 111½ mark fra biskop Jørgen Friis af hans tjenere i hans kronlen.  

 Mester Morten Jensen (Hegelund) sendte 3. februar 1525 med Jens Hvas 842 mark 

i landehjælp af Viborg stift. Desuden kvittering for 600 mark fra mester Morten.  

Lucas Krabbe fik 2. februar 1525 kvittering for 812 mark og 1 skilling i landehjælpen 

af kirkerne i Viborg Stift, som biskop Jørgen Friis havde opkrævet.  

 Jens Hvas fik 3. februar 1525 kvittering for 2.171 mark landehjælp af kirkerne i 

Viborg stift, som han overdrog på vegne af biskop Jørgen Friis.  

 Herefter følger en liste over kirker i de enkelte herreder samt i købstaden Viborg.  

 Jens Hvas fik 3. februar 1525 kvittering for landehjælp, som var tredjeparten af 

den visse rente, 94 mark af Middelsom og Sønderlyng herreder på vegne af fru Beritte 

på Skjern, Niels Eriksen Rosenkrantzs enke, 160 mark på vegne af fru Karen, Niels 
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Høgs enke af Skivehus len, 59 mark på vegne af Erik Eriksen Banner af Hindsted herred 

og 18 mark af Anders Skeel af Smerup gods på Thyholm.  Regnskabsbog over Indtægten 

af Landehjælpen 1524-26. Danske Magazin 4,2, s. 37-57. 

 

1525-29 

 Jens Hvas til Kaas i Rødding herred, Salling, forestod 1525-29 opkrævningen af 

landehjælpen af kirker og klokker af Jørgen Friis for Mors og Fjends herreder, som 

denne havde i forlening af kronen, såvel som af bispens official på Spøttrup, Hr. Ib 

Lauridsen.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 534 med henvisning til RA, Registre over alle 

lande 1523-33, fol 104.  

 

5. - ca. 15. maj 1525 

 Herredag afholdt i Kolding, hvor Frederik 1. mødtes med rigsrådet, herunder 

biskop Jørgen Friis. Kongen fremfører en hård kritik mod rigsrådet, som har inviteret 

ham til at blive Danmarks nye konge, men nu ikke vil yde ham den finansielle støtte, 

der er blevet lovet, bl.a. til betaling af Christian 2.s gæld på 100.000 gylden.  C.F. Allen, 

De tre nordiske Rigers Historie 5, s.27-43. Henvisning til Nye Danske Magazin 5, s. 30 

   

13. maj 1525 (1) 

 I maj 1525, da Søren Norbys skånske oprør truede med at vriste kongen den krone 

af hænde, som han havde erhvervet i 1523, var Frederik 1. og de jyske råder 13. maj 

1525 til herredag i Kolding. Af de oprindelige ni sammensvorne var kun Tyge Krabbe 

fraværende. Igennem sin kansler mindede kongen nu sine råder om ”hvorledes at de 

hafve forfordret hos Kgl. Majestæt at ville komme hid ind i Danmarks rige”. Kongen 

havde villigt føjet dem heri og begivet sig ind i Danmark ”efter deres mangfoldige 

begæring og forfordring”. Rigsrådet, herunder biskopperne, bl.a. Jørgen Friis, bevilgede 

penge til en gudstjeneste til den hellige treenighed i Viborg Domkirke til evig tid. Jørgen 

Friis gav 50 mark, de øvrige bisper fra 20-50 mark, tilsammen 400 mark. Mikael Venge, 

Christian 2.s fald, s. 83, henvisning til Nye Danske Magazin 5, s. 30, 41, 50. C.F. Allen, 

De tre nordiske Rigers Historie, bind 4,2, s. 512. 

 

13. maj 1525 (2) 

 Forhandlinger på herredagen i Kolding. Instruktion til Hr. Jørgen Friis, til Viborg, 

Hr. Heinrich til Lübeck, biskopper, Mester Wolfgang von Utenhof den unge, kansler, til 

forhandlinger på herredagen i Lübeck pinsedag. Det drejer sig om den unge fyrste hr. 

Hans, kong Christierens søn udvælgelse og kåring til riget, arvedelingen af Slesvig, 

Holsten, Stormarn og Ditmarsken, dronningens pension m.v. Arild Huitfeldt har i 

Danmarks Riges Krønike, Frederik I’s historie, s. 129 den formodentlig samme instruks, 

men med år 1526: Frederik 1.s instruktion til hr. Jørgen Friis til Viborg, hr. Heinrich til 

Lübeck, biskopper, mester Wolfgang von Utenhof, kansler, hr. Predbjørn Podebusk, hr. 

Wulf van der Wisch den yngre og hr. Otte Krumpen,  til på kongens og rigsrådets vegne 

at forhandle og afslutte forhandlinger om forlig mellem Frederik 1. og Christian 2. med 

andre kejserlige og fyrstelige sendebude på herredagen i Lübeck pinsedag. Nye Danske 

Magazin 5, s. 81-84. C.F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, bind 4,2, s.  512. 

 Instruction paa, the werff oc article som wor nad:te herris raad Her Jørgen ffriis 

tiill Wiborg Her Hinrick tiill Lybeck biscopper Mester Wulffganck vtenhof Cantzeller 

oc Her Wulff Paawisk then vngeehe, Riddere, nu tiillskickedhe at drage tiill Lybeck tiill 

then Herredag, ther nu at Pinzdag nest kommendes standhe schall paa Her frederick 

Konings och ganske menæ danmarkes Riiges Raadtz weygne werffue handle och 

beslutthe schulle samme herredagh. 

 

Maj 1525 (1) 

 Forhandlinger på herredagen i Kolding. Rigsrådet, herunder biskopperne og 

herunder Jørgen Friis, bevilger dronning Sofias livgeding, Nykøbing Slot og købstad, 

Stubbekøbing, Aalholm slot og len med Nakskov by, Sakskøbing og diverse afgifter af 

Ravnsborg og Lindholm m.v. Nye Danske Magazin 2,5,  s. 84. 
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Maj 1525 (2) 

 Forhandlinger på herredagen i Kolding. Biskopperne bevilger mandskab til 

kongen til afværgelse af rigets skade. Nye Danske Magazin 2,5, s. 50.   

 Ville danmarckis Riiges raadt vdgiøre Kon: Maiestat thette effther:ne folck tiil 

tienniste tiill hesth ind i førstedomet, at affuerghe hans Nadis Riigens oc førstedomis 

skadhe oc forderffue, nar the tiillsiges och behoff giørres, Dogh at same rheres folck 

(faae) vtquttinge tiill skellighedt, liighe som the finfe i hans Nades herre fadhers och 

Herre broders oc Konnyng Christiers ttidt 

 Alle gerøst met glawendt: 

 Bispen af Wiborg xx gl. (blandt mange, antal fra 2-20) 

Thette er thet folck Danmarckes Riigs Raadt och the aff adellen, prier och Abbether, 

ville vdtgiøre tiill Hest Inden landtz naar behoff giærres mett glauende och armbrøste: 

 Viiboriig biscopdom: 

Bispen af Viborg xx gl. xx fk. (20 glavind, 20 folk). (Bispen nævnes blandt mange, antal 

fra 1-10 glavind og antal folk 0-4) 

I alt 353 glavind eller mand, hvoraf de 5 bisper alene stillede 100. 

 

Til indenlands forsvar: 

Stift Glavind Skytter 

Aarhus 88 76 

Ribe 96 67 

Viborg 61 42 

Vendsyssel (Aalborg) 57 40 

Fyn 157 40 

Ialt 459 265 

 

Maj 1525 (3) 

 Biskopperne, bl.a.  Jørgen Friis, bevilger på herredagen i Kolding, at alle 

biskopper, prælater, abbeder, priorer, kanniker, vikarier, riddermændsmænd, fruer, 

jomfruer, købstadsmænd og alle andre som har jordegods, de næste tre år skal gøre 

tjeneste for riget, når det påkræves. Om mønstring i Viborg bestemmes, at 

mønstringsherren i Viborg Stift skulle være biskoppen. Nye Danske Magazin 5, s. 94-

95. 

 

29. maj 1525 (1) 

 Forud for hertug Kristians ophævelse af bispetienden i hertugdømmerne (se 

ovenfor) gik landdagen i Rendsborg, hvis aftaler biskoppen forgæves påberåber sig. Den 

holdtes i de sidste dage af Maj måned og førte til en afgørelse af de svævende spørgsmål, 

som blev udgangspunktet for alle de følgende angreb på kirken. Mandagen den 29. Maj 

forebragte stænderne deres gensidige klager mod hinanden; i kongens lange fraværelse, 

fra foråret 1523, „var der opstået mangehånde irring, mislighed og uvilje mellem 

biskopper, prælater, mandskab og stæder, hvorved landene kunde være kommen til evig 

fald og fordærv“. De gejstliges påstand går ud på, at de vil blive ved gammel vane, ved 

gudstjenesten, oppebørsler, tiender, hyre, rente, sædvanligt offer, korn og hvad der ellers 

tilkommer gejstligheden. Ridderskabet klager over følgende punkter: prælaterne 

misbruger bandsættelsen; den verdslige øvrighed skal nok hjælpe dem til rette. De fleste 

sognepræster er uvidende og prædiker fabler, men kan ej tyde det hellige evangelium; 

det må forandres. Sognepræsterne sælger sakramenterne; vil man i sygdom og den 

yderste nød ikke ofre dem penge, en hest eller en ko, får man ingen syndsforladelse.  

 Efterat kongen havde rådført sig med sit råd om disse klagemål, lod han afsige 

følgende dom:  

 „De højærværdige biskopper og prælater skal sørge for, at i deres kirker det hellige 

evangelium bliver rettelig udtydet af lærde mænd og at der ikke prædikes fabler; at ej 

heller Gud og hans helgener forhånes, ærkebiskopper, biskopper, prælater og gejstlige 

herrer og fyrster skamskændes og forhånes, under alvorlig svar straf til kongl. majestæt 

over dem, som handler herimod.  

 Endvidere skal de nævnte biskopper og prælater sørge for ved deres officialer, eller 

hvad man kalder dem, at der i pengesager ikke tillades nogen bandsættelse. Forsåvidt 
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som der klages over misbrug med sakramenterne, da skal man ikke sælge noget 

Sakrament eller sætte ny taxt på det, men modtage efter gammel skik og ikke videre. 

Derimod skal mandskab og stæder udrede og betale de højærværdige biskopper, 

prælater, abbeder, kapitler, klostre, sognepræster og gejstlige tienden, som den er ydet 

fra fortiden, hyre, rente og hvad der tilkommer de gejstlige, uden indskrænkning og 

hinder; ligeså skaffe sognepræsterne for deres gudstjeneste, lære og sjælesorg, at de kan 

få deres nødtørft til livsophold, korn eller hvad der er gammel skik.“ 

 Det er denne landdagsbestemmelse, som ligger til grund for Hvidtfelds 

efterretning, at „i året 1525 tilstedte kong Fredrik I Jesu Kristi evangelium at læres og 

prædikes udi  fyrstendømmerne efter Luthers lærdom, og beskyttede og beskærmede 

dennem, som det lærte, for bispernes vold, magt og tyranni“. Cypræus, der står på den 

modsatte side, refererer den anden side af sagen: „1525 påbød kong Fr. i et åbent 

beseglet brev alle og enhver at yde kannikkerne deres tiende“. A. D. Jørgensen, 

Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, Tredie 

Bind, 1898-1899. Henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 200. 

 

29. maj 1525 (2) 

 I sagen ved kammerretten i Eslingen mellem Christian 2. og Frederik 1. om retten 

til kongekronen i Danmark afholdtes første retsmøde 29. maj 1525. Sagen fortsatte med 

processkrifter, duplik og replik indtil 5. november 1531, hvor Christian 2. med en flåde 

faldt ind i Norge for herfra at erobre riget tilbage. Med angrebet forsvandt grundlaget 

for retssagen.  Danske Magazin 5,5, s.  49, Processerne mellem Christiern II og Frederik 

I 1523-31.  

 

4. - 5. juni 1525 

 Forhandlinger i Gråbrødreklosteret i Lübeck mellem den kejserlige kommissær, 

de danske og holstenske rigsråder og tilforordnede råder fra Lübeck angående Christian 

2.s afsættelse. Som kejserlig repræsentant deltog hertug Albrecht af Mecklenburg, 

Frederik 1.s svigersøn.. De danske og holstenske rigsråder var biskop Jørgen Friis i 

Viborg, hr. Henrik, biskop i i Lübeck, hr. Wolfgang von Utenhof, kansler, hr. Predbjørn 

Podebusk og hr. Otte Krumpen. Hanserecesse 3, IX, s. 85, Nr. 92. 

 

7. - 19. juni 1525 

 Forhandlinger i rådhuset i Lübeck mellem den kejserlige kommissær, de danske 

og holstenske rigsråder og tilforordnede råder fra Lübeck angående Christian 2.s 

afsættelse. Som kejserlig repræsentant deltog hertug Albrecht af Mecklenburg, Frederik 

1.s svigersøn.  De danske og holstenske rigsråder var biskop Jørgen Friis i Viborg, hr. 

Henrik, biskop i i Lübeck, hr. Wolfgang von Utenhof, kansler, hr. Predbjørn Podebusk 

og hr. Otte Krumpen. Hanserecesse 3 IX, s. 113, Nr. 94. 

 

21. juni 1525 

 Brev fra biskop Jørgen Friis, Predbjørn Podebusk og Otte Krumpen til Frederik 1. 

De har opholdt sig i Lübeck og afsluttet forhandlinger med hertug Albrecht af Mecklen-

burg, som netop var draget fra byen. De havde også forhandlet med borgmestre og byråd 

efter de ordrer, kongen havde udstedt, da der var kommet to sendebude fra fru 

Margrethe, kejser Karl 5.s tante, regent i Nederlandene, med en befaling. De har siddet 

i Gråbrødre Kloster og forhandlet med sendebuddene, som medbragte nogle kejserlige 

ordrer, som gik ud over de ordrer, som hertug Albrecht havde fået. De ville derfor sende 

bud efter hertugen, da sendebuddene ikke umiddelbart ville overgive ordrerne til de tre 

danske adelsmænd men afvente hertugens ankomst. Der ventes endvidere brev fra de  

westverske stæder, og de beder derfor kongen sende Wulf Pogwisch som rådgiver og 

bemærker, at de sidder i et fremmed land på egen kost og tæring. Dateret Lübeck 6.ta 

feria post Christi ascentionis. (6. dag efter Kristi Himmelfart). RA, Danske Kancelli, 

indlæg til Registranterne 1524-33. 3 indklæbede segl. Rigsarkivet har noteret 2. juni på 

brevet, det synes ikke korrekt. 
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Ved høstens begyndelse 1525 

 Frederik 1.s søn, hertug Christian beslutter, at bispetidende i de to len, som han 

administrerer, nemlig Haderslev og Tørning len, skal bortfalde således, at der kun 

svaredes en femtende del af afgrøden (til præst og kirke). A. D. Jørgensen, Reforma-

tionen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-

1899. henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 197. 

 

12. eller 19. juli 1525 

 Viborg kapitels fuldmagt til kantor Niels Friis m. fl. til at møde på herredagen i 

København i anledning af striden med biskop Stygge Krumpen på Børglum og striden 

om Læsø. Niels Friis var biskop Jørgen Friis’ halvbroder. DiplViberg., s. 160.  

 

24. juli 1525 

 Biskop Godske Ahlefeldt i Slesvig Stift indgiver en klage til kongen angående 

hertug Christians beslutning om, at bispetidende Haderslev og Tørning len skal 

bortfalde. Da biskop Godske skrev til ham den 24. juli 1525, var det i hans „første eller 

andet år“ i disse len; det dobbelte udtryk sigter uden al tvivl til, at han først havde tiltrådt 

Tørning len efter nytår 1525, medens han havde haft Haderslev fra sin tilbagekomst efter 

Københavns belejring i foråret 1524. Se ovenstående ”Ved høstens begyndelse 1525”. 

A. D. Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske 

Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899. henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, s. 202. 

 

25. juli 1525 

 Frederik 1. udsteder i forbindelse med herredagen i København brev på hans 

dronning Sophies livsgeding, dateret Jacobi Apostoli 1525. Medbeseglet af rigsråderne 

Lage Urne i Roskilde, Jens Andersen (Beldenak) i Fyn, Stygge Krumpen i Børglum, 

Ove Bille i Aarhus og Jørgen Friis i Viborg, biskopper. Forhandlingerne paa Herre-

dagene og i Rigens Raad fra 1523-1530. Nye Danske Magazin 5, s. 84.  

 

2. august 1525 

 Frederik 1.s brev, dateret København, til sønnen hertug Christian i Slesvig-Holsten 

vedrørende tiendenægtelser i Brøns og Fardrup, Ribe stift. Ærkedegnen Mads Mark-

vardsen i Ribe har til kongen udtalt frygt for, at sognemændene i de to sogne vil nægte 

at svare ham den skyldige tiende, og nu opfordrer denne hertugen til ikke at finde sig 

heri, men skaffe ærkedegnen sin ret. I almindelighed udtaler kongen, „at man nu overalt 

er oprørsk mod de gejstlige“, og han lægger sin søn på sinde overalt i sine len at holde 

over gammel skik og ret „for at der ikke hos vore undersåtter skal opstå oprør eller 

fortrædelighed, som det desværre er sket i andre lande, men at der tværtimod må blive 

holdt over fred og enighed“. A. D. Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil 

foråret 1526, Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899. henvisning til Ny 

Kirkehist.Saml. IV, s. 198. 

 

Efter 15 august 1525 (1) 

 I forbindelse med herredagen i København svarer rigsrådet kongen på de punkter 

og artikler, som han gav rigsrådet på rådhuset fredag efter Vor Frue assumptionis. 

(fredag efter 15. august). Forhandlingerne paa Herredagene og i Rigens Raad fra 1523-

1530. Nye Danske Magazin 5, s. 94-.  

 Om rustning anfører rigsrådet, at alle biskopper, abbeder, priorer, kannikker,  

vicarier, riddere, riddermændsmænd, fruer, jomfruer, købstadsmænd og alle andre, der 

har jord, skulle de næste 3 år gøre tjeneste indenfor riget, hvor det behøvedes. Uden for 

riget (Holsten) skulle hver yde af hver 100 mark visse rente en karl med hest, glavind 

og harnisk, og hver hest sattes til 50 mark. De adelsmænd, som ikke havde 100 marks 

rente skulle komme til fods. Gejstlige, der ikke havde 100 marks rente skulle lægges i 

læg og hvert læg yde en karl med glavind eller skytte. 

 Med hensyn til penge skulle en tønde smør regnes for 8 mark, 1 tønde honning 10 

mark, 1 tønde rug eller byg 8 skilling, en fed ko 2 mark, 1 bolgalt 1 mark. Pendinge 

skulle forblive pendinge og regnes i pendinge! 
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 Rustning skulle synes i hele riget mandag efter Misericordia (2. søndag efter 

påske) og mønstringsherrerne blev i Viborg stift biskoppen og Ove Vincentsen Lunge. 

 Rigsrådet vil gerne følge den gamle sædvane, at biskopperne samt København og 

Malmø stiller et skib til rådighed, men at det ikke kan opfyldes straks grundet de store 

udgifter, der har været i nogle år. Dog foreslås at skrive til København og Malmø herom.  

 Rigsrådet bifalder at nogle hundrede landsknægte forbliver i landet.  

 Rigsrådet bifalder at nogle slotte skal befæstes, startende på Sjælland med 

Københavns Slot og herefter Møntergården i Malmø. 

 Angående skyts ville rigsrådet overgive kongen pantet i tre feltslanger. 

 Rigsrådet bifalder, at Christian 2.s tilhængere i landet forvises. 

 Ang. resten af de 100.000 gylden, som kongen har fået brev på og ønsker udbetalt 

inden Mortensdag, svarer rigsrådet, at man dagligt konfererer rentemesterens regnskab 

på landehjælpen, og at kongen skal få besked. 

 Om de lensbreve, som kongen havde udgivet før kroningen, blev det i Kolding 

besluttet, at brevene skulle tilbageleveres inden Sankt Hans dag, og hvis det ikke skete 

skulle kongen selv tage lenene tilbage.  

 

Efter 15 august 1525 (2) 

 I forbindelse med herredagen i København blev der udskrevet en skat, som var 

kroningsskattens efterfølger.  Den ”optoges under Guds ord på det sjette”, altså 1526. 

Regnskabet fra Viborg stift med biskop Jørgens Friis’ skatteopbørsel blev gået efter i 

sømmene. Skriveren har her skrevet ” i den skat den fattige hjælpe den rige” men rettede 

teksten til ”den fattige hjælpes af den rige”. Mikael Venge, Danmarks skatter i 

senmiddelalderen i Konge, kirke og samfund s. 60.  

 

17. august 1525 

 Jørgen Friis, biskop i Viborg, deltager sammen med de øvrige bisper og rigsråds-

medlemmer i dommen over Niels Brahe, som fradømtes liv, ære og gods, afsagt på 

Københavns Slot, i forbindelse med den almindelige herredag. Frederik den førstes 

danske Registranter, s. 72.  

 

18. august 1525 

 Frederik 1.s brev til alle landsting om rustning, som rigsrådet har besluttet på den 

almindelige herredag i København. Frederik den førstes danske Registranter, s. 75.  

 

26. august 1525 

 Jørgen Friis, biskop i Viborg, med øvrige bisper og rigsråd, godkender, at kongen 

giver borgmestre og råd i København forte og fægang i Serisløf (Serritzsløff) by og mark 

udenfor byen. Afskrift af brevet i Arild Huitfeldt, Danmarks Riges Krønike, Frederik I’s 

historie, s. 118. Frederik den førstes danske Registranter, s. 72.  

 

29. august 1525 

 Jørgen Friis, biskop i Viborg, bifalder sammen med de øvrige bisper og 

rigsrådsmedlemmer, at kongen tildeler sin dronning Sofie gods på Lolland til hendes 

livgeding. Frederik den førstes danske Registranter, s. 72.  

 

11. september 1525 

 Frederik 1.s brev, dateret Nykøbing Falster, om bryllupsfærden til Lauenburg, 

hvor hertug Christian skulde hente sin brud, den 14 årige Dorotea, datter af hertug 

Magnus af Sachsen. Den nye svoger var en vanskelig herre, også som nabo, og der var 

jævnlige forhandlinger med ham; men især vakte han dog  opsigt ved sin hensynsløse 

fremfærd mod de kirkelige personer, biskoppen af Ratzeburg og hans kapitel. Det siges, 

at kong Fredrik var meget imod sønnens giftermålsplan; han viser heller ikke stor 

deltagelse for den i det nævnte brev; men ægteskabet fandt dog sted med hans fulde 

billigelse og anerkendelse. Overfor prælaterne i hertugdømmerne måtte det stå som en 

ny trussel. A. D. Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, 

Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899. henvisning til Ny Kirkehist.Saml. IV, 

s. 198. 
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14. september 1525 

 Frederik 1.s aabne Brev om Indkrævelsen af den af Rigsraadet bevilgede Lande-

hjælp, dateret København Hellig Korsdag exalt. 1524;  C.F. Allen, De tre nordiske 

Rigers Historie, bind 4,2 s. 571. 

 

25. november 1525 

 Iver Munk i Ribe, Ove Bille i Aarhus, biskopper, Predbjørn Podebusk, Joachim 

Lykke, Ove Vincentsen Lunge og Mogens Munk, landsdommer i Viborg meddeler i et 

brev dateret Aarhus, Katharine Virginis, at de ikke kan efterkomme en befaling udstedt 

af kongens kansler mester Claus (Gjordsen) om at sende en delegation til Segeberg til 

en forhandling om Gotland og Bornholm, da ikke hele rigsrådet, som skulle godkende 

en sådan delegation, var forsamlet. Nye Danske Magazin 5, s. 22-23.  

 

1526 (1) 

 Efter Skibby-krøniken var den lutherske tro ikke alene kommet til Viborg men 

også til Aalborg i 1526, hvor prædikanten Hans Espersen druknede på Limfjorden under 

en tur til Nørresundby. Venge 3, s. 171. Henvisning til A. Heise, Skibbykrøniken, s. 111. 

 

1526 (2) 

 Just Nielsen af Jebjergs (Salling Nørre herred) skøde til Viborg bispedømme på to 

gårde i Klarup med en fjerding jord i Romdrup mark, samt et øde byggested. ÆA II, s. 

319, Viborg Stifts Breve, Fleskum herred, L. 120. 

 Item Iost Nielsszens skødebreff paa ij garde y Clarup bøj met en feringe iorde 

offuer alle Rumdrop marck met eth øde  bøgistedt ludindis till biscops bord. Mdxxvj 

Luce euangeliste dag 1). 
 1)  B: Jost Nielszenn aff Jegge berg schiøde paa ij gnarde j Gudding holm. 1526.  

 

2. februar 1526 

 Forhandlinger på landdagen i Kiel. Kongen krævede en ekstraskat, men stænderne 

var uvillige. Kongens råd, ridderen Wulf Pogwisch, gjorde gældende, at råderne kun 

med megen møje havde formået kongen og hertugen til at holde den lutherske sekt nede, 

så enhver kunde genindsættes i sine gamle privilegier og friheder. Under trusler gik 

prælaterne med til at den krævede skat. A. D. Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland 

indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899. 

 

12. februar 1526 

 Efter forhandling i Flensborg i efteråret 1525 blev Fredrik 1.s datter Dorotea 

trolovet med hertug Albrekt af Preussen, som havde forladt cølibatsløftet. 12 februar 

1526 undertegnedes ægtepagten, og 18. februar føjedes et tillæg til den. Partiet mødte 

stor modstand blandt de danske stormænd. Det var især hertug Frederik 1. søn Christian 

og kongens kansler Wolfgang Utenhof, som virkede for det og fik det gennemført. I 

begyndelsen af marts gav kongen ordrer m. h. t. brudefølget og ved midsommer sendtes 

bruden til sit nye hjem. Der ses her måske et af de første tegn på at Frederik 1. trods 

løfter i håndfæstningen var begyndt at gå fra den katolske kirke, og at tendensen snart 

ville nå til Viborg og bryde ud mod biskop Jørgen Friis. Se også nedenstående marts, 

sommer og efterår 1526. A. D. Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 

1526, Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899.  

 

Omkring 1. marts 1526 

 Hertug Christian i Slesvig, der var optaget af at indføre den lutherske tro i hertug-

dømmet, besværer sig over for Bispen Iver Munk i Ribe over, at en haderslevsk Borgers 

Tjener, der var kommen til Ribe, var bleven overfaldet af nogle af Bispens, Kannik-

kernes eller Præsternes Tjenere, fordi man antog, at han havde Kjødspiser hos sig i 

Fastetiden. Man havde rigtignok intet fundet hos ham, men han var ligefuldt bleven 

forhaanet og udskjældt. I den Anledning søger Hertugen at vise Bispen, at Spise forbud 

ingen Hjemmel have i det ny Testamente. H.F. Rørdam, En theologisk Brevvæxel 

mellem Hertug Christian i Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe, Kirkehist.Saml. 4,1, 

s. 2.  
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16. marts 1526 

 Bisp Iver Munk i Ribe svarer (på Tysk) i et brev dateret Ripen Freytags nach 

Letare Anno etc. xxvj° (16de Marts 1526) på hertug Christians brev fra omkring 1. 

marts, at den paaklagede Voldshandling var ham ganske ubekjendt, imidlertid vilde han 

lade anstille Undersøgelser. Hvad Hertugens theologiske Grunde mod Fasten angik, 

søgte han at imødegaa dem, især ved at henvise til, at Jesus havde fastet i 40 Dage. 

Endelig advarer han Hertugen mod den ny Skik, han, forledt af ukristelige og onde 

Raadgivere, var kommen ind paa. H.F. Rørdam, En theologisk Brevvæxel mellem 

Hertug Christian i Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe, Kirkehist.Saml. 4,1, s. 2.  

 

Umiddelbart efter 16. marts 1526 

 Saasnart Hertug Christian havde faaet ovennævnte Brev (af 16. marts), gav han i 

et brev dateret Haderslev, et udførligt theologisk Gjensvar, hvori han med Kraft Punkt 

for Punkt gjendrev Bispen og hævdede, at Faste er en fri Sag, hvoraf man ikke maa gjøre 

nogen Lov. H.F. Rørdam, En theologisk Brevvæxel mellem Hertug Christian i 

Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe, Kirkehistoriske Samlinger 4,1, s. 2.  

 

23. marts 1526 (1) 

 Biskop Iver Munk svarede (paa Dansk) den 23de Marts s. A., på hertug Christians 

brev fra umiddelbart efter 16. marts 1526 og forsvarede sin Embedsførelse. Med Hensyn 

til Hertugens Opfordring til ham om at reformere Stiftet, svarede han, at naar den hellige 

Kirke over al Kristenheden antog en anden Skikkelse, da vilde han ogsaa gjøre det, ellers 

ikke. Derpaa besværede han sig over, at Hertugen havde indkaldt de under Ribe Stift 

hørende Præster i Haderslev- og Tørninglen til sig i Haderslev, og han bad, at Hertugen 

ikke vilde gjøre nogen ny ”Skikkelse” med dem eller tage deres Tiende og Rente fra 

dem, som han havde begyndt paa. Bispen sluttede med at henvise til den Ed, Hertugens 

Fader, Kong Frederik, havde svoret Danmarks Riges Raad, og han trøstede sig til, at 

Kongen ikke vilde tilstede, at han saaledes blev overfaldet af Hertugen. ”Og veed Ed. 

Naade vel, at I ikke maa kaste eders Segel i anden Mands Korn”. H.F. Rørdam, En 

theologisk Brevvæxel mellem Hertug Christian i Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe, 

Kirkehistoriske Samlinger 4,1, s. 3.  

 

23. marts 1526 (2) 

 Samme Dag Bispen skrev ovennævnte Brev af 23. marts 1523, altsaa inden 

Hertugen havde faaet det, skrev denne til ham og underrettede ham officielt om, at han 

havde indkaldt Præsterne i Haderslev- og Tørninglen for at reformere dem overens 

stemmende med nogle medfølgende Artikler. Fandt Bispen noget i disse Artikler, der 

ikke stemmede med den hellige Skrift og Evangeliet, mod tog Hertugen gjerne 

Undervisning derom. H.F. Rørdam, En theologisk Brevvæxel mellem Hertug Christian 

i Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe, Kirkehist.Saml. 4,1, s. 3.  

 

4. april 1526 

 Biskop Iver Munks Svar til hertug Christian på dennes brev af 23. marts 1523, 

hvori han melder Hertugen, at han efter kgl. Befaling tilligemed de øvrige nørrejyske 

Prælater og Adelsmænd skulde møde for Kongen i Viborg til ”Harnisksskue” den 15de 

April, hvorfor han beder Hertugen at udsætte Reformationssagen, til han kom tilbage, 

for at han selv kunde faa Lejlighed til at tale med ham om Sagen. Fandtes der nogen 

Uskikkelighed hos Præsterne i hans Stift, vilde han nok selv undervise dem om, at de 

skulde forlade den. H.F. Rørdam, En theologisk Brevvæxel mellem Hertug Christian i 

Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe, Kirkehist.Saml. 4,1, s. 3.  

 

19. maj 1526 

 Pinselørdag udstedte Frederik 1. et brev fra Gottorp til sin søn hertug Christian i 

Haderslev om at være bispens og kapitlets udsendinge behjælpelig i den henseende: han 

skal i sine amter sammenkalde præsterne til møde med disse udsendinge og tvinge dem, 

om fornødent ved fængsel, til at betale den af kongen krævede ekstraskat. A. D. 

Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, 

Tredie Bind, 1898-1899.  
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25. maj 1526 

 I anledning af at en præst ved navn Simon Skaaning var begyndt at prædike den 

lutherske tro i Aarhus, skrev biskop Ove i Bille i Aarhus et brev dateret Aarhus feria 

qinta penteoste til borgerne i Aarhus og advarede dem ikke at holde en sådan person i 

byen. Det var således ikke kun biskop Jørgen Friis, der fik problemer med lutheranerne. 

Nye Danske Magazin 1, s. 216.  

 

27. maj 1526 

 På gennemrejse fra Gottorp til kongeriget indsatte Frederik 1. i Haderslev sin søn 

midlertidigt til statholder og regent over hertugdømmerne Slesvig-Holsten. A. D. 

Jørgensen, Reformationen i Sønderjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, 

Tredie Bind, 1898-1899.  

 

Sommeren 1526 

 Kong Frederik 1. brød helt åbenlyst med fredagsfasten og begik hermed kætteri 

mod den katolske tro, og samme år nød rigshofmesteren Mogens Gøye nadveren på 

Luthersk vis. Der ses her endnu et tegn på, at Frederik 1. trods løfterne i håndfæstningen 

var begyndt at gå fra den katolske kirke, og at tendensen snart ville nå til Viborg og 

bryde ud i lys lue mod biskop Jørgen Friis. A. D. Jørgensen, Reformationen i Sønde-

rjylland indtil foråret 1526, Historiske Afhandlinger, Tredie Bind, 1898-1899.  

 

1526 (1) 

 Herredagen i Odense 1526. Kun i kortfattet uddrag af de vigtigste punkter, som 

har indflydelse på bl.a. biskop Jørgen Friis’ stilling. Rigsrådet tilkendegav bl.a. at 

kongens krav om udrustning skulle opfyldes inden Sankt Jørgens dag, at bisper og adel 

vil gerne komme til undsætning, hvis der sker indfald i Holsten, at kongens udgifter 

50.000 gylden til belejring af København skulle afvente regnskab fra regnskabsslottene, 

at der skulle  gøres en god ”reformants” til rigets bedste, at kongen burde begive sig til 

Oslo for at modtage Norges krone, at almuen i tre omgange skulle betale en skat, at 

kirkeklokkerene inddrages til støbning af kanoner, og hver biskop beholder nok til 2 

halve slanger til rigets nytte, men at de skulle sendes til København, at de orlogsskibe, 

som rigsråderne plejede at stille, ville blive leveret hurtigst muligt, at det anbefales at 

klager over prælater henvises til herreds- eller landsting, og at kongen ikke udsteder 

nogen beskærmelsesbreve til at prædike imod loven og recessen, at der gøres en ny 

skikkelse på de unyttige herreklostre, og at der skal gøres regnskab for hvor meget der 

er indkommet af de lovede 100.000 gylden til kongen. Forhandlingerne paa Herre-

dagene og i Rigens Raad fra 1523-1530. Nye Danske Magazin 5, s. 99-119. 

 

1526 (2) 

 Da Hans Tausen en dag prædikede i Gråbrødre Kirke i Viborg udsendte biskop 

Jørgen Friis en deling af sine svende under ledelse af slotsfogden Poul Stigsen Hvide 

for at arrestere ham, men de blev jaget bort af borgerne og måtte søge tilflugt i 

bispegården. Kirke- og kunsthistoriske Møder, Kirkehist.Saml., 4,3. s. 667.  

 

1526 (3) 

 År 1526 lod bisperne, herunder givetvis biskop Jørgen Friis i Viborg, udgå en bog 

trykt i klosteret i Rostock, skrevet på dansk af broder Paulo Eliæ, som modsvar til et 

sendebrev udsendt af borgmester Hans Michelsen i Malmø. I sendebrevet havde han 

angivet, at Christian 2. var overgået til den protestantiske tro, og havde ladet det nye 

testamente trykke på dansk i Antwerpen. Med sendebrevet ville han opvække til uro 

imod Frederik 1. I bispernes bog angribes Christian 2. og rådgiver Hans Michelsen 

heftigt. Arild Huitfeldt, Danmarks Riges Krønike, Frederik I’s historie, s. 122.  

 

1526 (4) 

 Frederik 1. forlener Niels Keldsen Juel til Astrup med Vilsted len i Slet herred, 

samt Øland og Vigs gods i Thy i 4 år. Olaf Nielsen, De danske len 1544-47. Danske 

Magazin 4,4, s. 216-217. 
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28. maj 1526 

 Skrivelse fra Kong Christian dateret Berlin 28. maj til Jyderne, hvori han vil 

overtale dem til at tage hans Parti, og lover dem Tilgivelse for hvad der er skeet. Kalkar 

Aktstykker henhørende til Danmarks Historie i Reformationstiden, s. 43. 

 

1. december 1526  

 Frederik 1. giver magister Jørgen Jensen (Sadolin) privilegium på oprettelsen af 

en lærdomsskole for unge personer i Viborg og læse for dem, hvad nyttigt var.  Sadolin 

var en af de første protestanter i Viborg. Omtalt i Arild Huitfeldt, Danmarks Riges 

Krønike, Frederik I’s historie, s. 136. Fra Rigsarkivets Samlinger I, Reformationen i 

Danmark, Gengivelser af Aktstykker og Breve ved Bjørn Kornerup, med henvisning til 

Kopi i Danske Kancellis Arkiv, Frederik I’s Danske Registre Nr. 3 (1523-33) Fol. 41v. 

 

6. december 1526 (1) 

 På herredagen i Odense udgiver den verdslige del af rigsrådet et brev til rigets 

prælater mod det ukristelige lutheri og lover at opretholde den hellige kirke. Dateret 

Odense, ipso die beati Nicolai Episcopi et confessores. Forhandlingerne paa Herre-

dagene og i Rigens Raad fra 1523-1530. Nye Danske Magazin 5, s. 99-119. 

 

6. december 1526 (2) 

 På herredagen i Odense beder alle riddermændsmænd og adel kongen opfylde 

nedenstående krav: Forhandlingerne paa Herredagene og i Rigens Raad fra 1523-1530. 

Nye Danske Magazin 5, s. 214. 

1.  At alle prælatdømmer og kannikkedømme måtte blive under adlen, dog så at 

gudstjenesterne ikke skulle formindskes, og at andre præster og skrivere, som ikke 

var af adel lønnes med købstads- og landkirker.  

2. At alle herreklostrene må komme i forlening under adlen. 

3. Hvad biskopper af adel har købt eller pantet de sidste 20 år må tilgå arvingerne. 

4. At hvad ikke adelige biskopper og prælater har købt af riddermændsmænd 

 og nu begynder at sælge igen må komme under adlen. 

5.  Bisper og prælater beder om gejstlig ret over deres tjenere. 

 

1527 (1) 

 Det almindelige hærskue i Viborg, hvori den højere jyske adel og højere 

gejstlighed skulle deltage, og hvori Jørgen Friis også må have deltaget. Rigshofmester 

Mogens Gøye var da gået over til Luthers lære, og forbitrelsen imod ham var så stor ifm. 

tiendesagen, at han truedes med vold og ikke ville indfinde sig. C. F. Bricka, Dansk 

Biografisk Lexikon, om rigshofmester Mogens Gøye. 

 

1527 (2) 

 Rigsrådet var forsamlet i Viborg til rustning efter kongens befaling og afsiger dom, 

at en ødegård i Sundstrup i Ulbjerg sogn, Rinds herred skal tilhøre Viborg bispedømme 

og ikke Peder Sørensen, som fik gården tildømt i Aarhus. 

 Item Danmarckis riigis raad wtj Wiboriig forsamleth till rustning anno mdxxvij 

effther konninng Fredericks befalnings breff emod Per Seurenszen som fick enn 

ødegaardz eye vdj Sunndstrup i Wlberiig sogenn aff ko. Frederich. Tha dømpde thee till 

Wiborig biscopdom samme gords eye meth synn tilliggelsze och icke thenn dom, vdj 

Aarss war wtgiffuit, eller sandmenndz breff ther effther giord er, ath komme sticthenn 

till schade. Datum vt supra. ÆA II, s. 235, Viborg Stifts Breve, Rinds herred. F*7. 

 

1. januar 1527 

 Hertug Christian lod prædikebrødrene eller dominikanerne uddrive af deres 

kloster i Haderslev. Holger Rørdam, Om Reformationen i Haderslev Amt, Kirke-

kalender for Slesvig Stift 1862, s. 142. 
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19. maj 1527 

 De jyske biskopper Jørgen Friis, Iver Munk, Stygge Krumpen og Ove Bille  

samledes i Viborg for at skrive et nødråb til to af Martin Luthers tyske modstandere, 

Dr. Johan Eck i Ingolstadt og Johan Cochlæus i Dresden. Nødråbet fremsendes med 

mag. Henrik Gerkens, som var i biskop Stygge Krumpens tjeneste, hvilket indikerer, at 

denne var initiativtager. Martin Schwartz Lausten, Reformationen i Danmark.  

 ”Vi har ingen at ty til uden dig; dit Raads Vægt og din Doms Skarpsindighed, din 

Mening spørger alle om, først og fremmest den danske Nation, men dernæst ogsaa de 

rige Nabolande Norge og Sverige, hvor overalt den kristne Tro staar i Fare for at styrte 

sammen, fordi du ikke er her. ... det kan ikke nægtes, at det, der giver hine ugudelige 

dogmatister (dvs. de evangeliske prædikanter) overvægten, er, at det skorter på lærdom 

her i landet, eller rettere, de påberåber sig deres vildfarelsers berømte talsmænd (i 

Wittenberg) og ringeagter de lærde mænd, som vi har her, for det gælder jo ”en profet 

er ikke agtet i sit fædreland”... Hin helvedgloende og grusomme lutherske stanks pest 

udspyer (her) sin afskyeligheds smitstof ...... 

 Denne lutherske ugudeligheds lærere har hidtil holdt sig skjult, siges det videre, »af 

angst for lovene og på grund af den uhyggelige udsigt til et fængsel, men af given 

lejlighed er de nu begyndt at krybe frem for at sprede deres desperate vanvid i den store 

uvidende hob, på samme måde som den øjenløse slange snor sig frem fra smuthullerne 

til lyset…….”  

 

Før herredagen ca. 15. august 1527 

 Jørgen Friis og Stygge Krumpen var ikke ene om at frygte den lutherske lære og 

forsøge at stoppe den: (Ikke noteret kilde) 

 De jyske Bisper, blandt hvilke Ove Bilde var én, vare allerede før denne Herredag  

betænkte paa at standse den Lutherske Lærdom og forekomme den Pavedømmet her 

truende Undergang, de meente, at gode Disputatore vare nok dertil, og til den Ende 

affærdigede de Mag. Hentich Gerkens for at indbyde enten Johann Cocleum eller Johan 

Ecchium eller begge til at drage herind for at forfægte den catholske Lærdom, da de 

begge vare berømte Mænd, som de ansaae for duelige til at giendrive de Lutherske 

Lærere. Saavel det Mag. Gerkens medgivne Reisepas som Creditiv og det Brev, han 

skulle overlevere hvilken af dem han fandt, findes anført af Pontoppidan i hans Annales 

ecclesiæ danicæ. 

 

Ca. 15. august 1527 (1) 

 Herredag i Odense. Rigsrådets fremfører overfor kongen bl.a., at det frygter et 

bondeoprør. De beder kongen indkalde til en herredag for at drøfte mulige tiltag, i 

anledning af, at bønderne og almuen i Jylland siden sidste herredag i Odense har villet 

gøre forbund mod den hellige kirke. Man frygter at Christian 2. har sendt provokatører. 

Man henviser til bondeoprøret under kong Christoffer. Rigsrådet beder kongen holde 

den hellige kirke og rigets prælater ved lov, ret, friheder og privilegier, som de har nydt 

under tidligere konger. Rigsrådet beder kongen skride ind overfor købstæder, som vil 

hindre adlen at sælge deres varer til købmænd direkte. Forhandlingerne paa Herre-

dagene og i Rigens Raad fra 1523-1530. Nye Danske Magazin 5, s. 215 

 

Ca. 15. august 1527 (2) 

 Herredagen i Odense. Rigsrådet anbefaler bl.a. en herredag i Jylland og på Fyn for 

at få ende på oprør mellem bisper, prælater, sognepræster, adel, købstadsmænd og 

menige almue, og at klager over at biskopperne har pålagt forskellige udgifter afgøres 

ad rettens vej. Angående mønstring af rustning anbefaler rigsrådet, at rigets hofmester 

Hr. Mogens Gøye, Hr. Ove Lunge, ridder, og Erik Banner sammen med bispen i hvert 

stift tilskriver alle gode mænd, prælater og alle andre, som har jordegods, at de under ed 

skal opfylde de krav, som rigsrådet og kongen samtykkede på den seneste herredag i 

Odense. Rustningsmønstringen i Aarhus Stift skal holdes i Aarhus 14 dage efter påske 

med biskop (Ove Bille), Mogens Gøye og Erik Banner som mønstringsherrer. Samme 

dag i Viborg Stift med biskop (Jørgen Friis), Mogens Munk (landsdommer) og Axel 

Gøye mønstringsherrer. Rigsrådet beder om, at alle beskærmelsesbreve på den ny 

prædiken tilbagekaldes. Biskopperne fremhæver, at den menige adel i hele riget angriber 
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den hellige kirke. Man ønsker, at bisper og prælater beholder deres jurisdiktion som 

hidtil, og at tienden beholdes, som den har været siden kong Christoffers tid og deles i 

tre dele, og at biskopper og prælater skal beholde deres jordegods efter landets lov. 

Forhandlingerne  paa Herredagene og i Rigens Raad fra 1523-30. Nye Danske Magazin 

5, s. 299-302.  

 

Ca. 15. august 1527 (3) 

 I forbindelse med herredagene i Odense besluttede Frederik 1. at indskrænke 

biskoppernes magt efter sin nabo Sveriges eksempel. Han formanede biskopperne at se 

til, at Guds rene ord prædikedes uden sammenblanding med mirakler, fabler og 

opdigtede historier, og han tog dem, der bekendte sig til Luthers lærdom i sin beskyttelse 

og tillod begge religioner at læres, indtil en almindelig kirkemode bestemte, hvilken der 

var den rette. Kongen lovede biskopperne, at de skulle forblive i deres stand. Kongens 

beslutning blev bifaldet af den almindelige adel. Det blev besluttet, at gejstlige herefter 

måtte gifte sig, at  kongen skulle bekræfte de bispevalg, som kapitlerne valgte og ikke 

paven.  Nye Danske Magazin 1, s. 217, med henvisning til Arild Huitfeldt, Danmarks 

Riges Krønike, 1652 udgaven, s. 1302.  

 

Ca. 15. august 1527 (4) 

 Under herredagene i Odense startende Mariæ Assumtio 1527 angreb kong 

Frederik 1. heftigt biskop Jørgen Friis i Viborg, fordi han ikke havde villet aflægge 

regnskab og udrede skat og aldrig havde villet overholde kongens breve. Paludan 

Müller, Herredagene i Odense 1526 og 27, Bilag 3 jf.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 718. 

 

1527-28 

 Jens Andersen Beldenak i Odense, biskop over Fyns Stift, afsender et skrift til 

borgerne i Viborg, hvori han advarer mod de lutherske prædikanter. Skriftet er nu tabt, 

men kendes indirekte gennem Hans Tausens gensvar, Et kort svar til bispens sendebrev 

fra 1529. Martin Schwartz Lausten, Reformationen i Danmark, s. 54, 64. 

 

20. august 1527 

 Frederik 1.s reces, udgivet tirsdag efter Vor Frue dag assumtionis på herredagen i 

Odense, medbeseglet af rigsrådet, heriblandt biskop Jørgen Friis i Viborg. Recessen 

bestemmer bl.a., at biskopperne skal beholde deres juridiske jurisdiktion, at tiende skulle 

svares af almuen som hidtil, men biskopgave, brudevielse redsel, nannest, jordefærd, 

smørbyrd o.l. skulle afskaffes. Adlen og kongen skulle forsvare kirkerne og dens 

personer. Alle lovhævder, sandemændstog og nævninges sværgen skulle stævnes for 

bisper og bygdemænd efter loven. Denne reces skulle gælde indtil det første almindelige 

koncilium bliver holdt, og den reformation der bliver gjort. C. Paludan Müller, 

Herredagene i Odense 1526 og 1527.  

  

Ca. 20. august 1527 

 Kancellioptegnelser fra herredagen i Odense. Følgende skulle gælde i riget: 

 Et brev til lensmændene, at munke der søger almisse ikke må overfaldes. 

 Et brev til alle landsting, der forbyder at købe nogen af Hans Michelsens bøger, 

som foregiver at være det hellige skrift og vil have Christian 2. genindsat. 

 Kongens befaling, at alle, som har kronens len, men ikke har været til mønstring, 

at møde 14 dage efter påske. Ansvaret som mønstringsherrer i Aarhus og Viborg Stift 

blev bispen i Viborg (Jørgen Friis) samt landsdommer Mogens Munk og Axel Gøye. C. 

Paludan Müller, Herredagene i Odense 1526 og 1527. Bilag 4, Nogle Cancelli-

optegnelser fra Odense Herredag i August 1527.  

 

27. august 1527 

 Frederik 1. stadfæster Hr. Jep Lauridsens lovhævd på Ø. Hornum kirkes gods, 

Sønderupgård, en gård i Moldbjerg, præstegården i Ø. Hornum m.v. ÆA II, s. 303, 

Viborg Stifts Breve, Hornum herred.  
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 Jtem koningh Frederickx stadfestelse paa her Jb Lausøns lagheffdth vdj 

Hornomherridt lydendis po Hornom kirckegotzs och egendom som er Søndrup gordh, 

en gord i Moldberigh, prestegordenn i Horum metth mere gorde och gotz som forne 

lagheffd jndeholder. Mdxxvij tysdagenn nesth effther sanctj Bertolomej dagh.  

 

27. august 1527 

 Frederik 1. giver præsten Ib Lauridsen i Ø. Hornum stadfæstelse på en lovhævd af 

1520 af Hornum herredsting, som herredsprovst Niels Pedersen i Buderup tog på kirkens 

ejendomme, nemlig Frendrupgård, en gård med en fjerding jord i Frendrup mark, som 

er Frendrupgaards enemærke, hvor ingen har del og fællig, undtagen bonden, som ejer 

en tredjedel, en gård i Moldbjerg med en fjerding jord, præstegården i Ø. Hornum, 3 bol 

i Ø. Hornum, hver med en halv fjerding jord, alle de gadehuse som Ø. Hornum kirke 

har i byen, Harrildgaard, Abildgaard som et frit enemærke, en gård i Volstrup, som Niels 

Lauridsen iboede, med en fjerding jord samt en gård i Guldbæk, som Mogens Nielsen 

iboede, med en fjerding jord. Dipl Viberg. s. 165.  

 

Ultimo 1527 - primo 1528 

 Hans Tausens gensvar på Odensebiskoppen Jens Andersen Beldenaks brev til 

borgerne i Aalborg og Viborg med advarsel mod den kætterske Luthers lære, som i 

Tyskland har ført til den store bondekrig (1524-26). Gensvaret var trykt i Hans 

Vingaards trykkeri i Viborg. Viborgs historie, s. 211.  

 

1528 (1) 

 Mester Hans Tausen blev udvist af Sankt Hans Kloster i Viborg, da prioren Peder 

Jensen frygtede, at han ville påvirke brødrene til at prædike imod den katolske kirke. 

Borgerne tog Hans Tausen i beskyttelse og lod ham prædike i deres kirke. Da biskop 

Jørgen Friis erfarede dette, forbød han Hans Tausen at prædike, men borgerne 

beskyttede ham og lod slå lænker og jernkæder i gaderne, så bispen og hans svende ikke 

kunne overfalde dem, og de tog deres våben og sværd med til prædikener, så de kunne 

beskytte deres præst. Jørgen Friis begyndte at frygte for borgerskabet, og af den grund 

begyndte han at bygge og befæste Ny Hald. Arild Hvidtfeldt, Danmarks riges Krønike, 

Frederik I’s Historie, s. 157. 

 

1528 (2) 

 Biskop Iver (Munk i Ribe) kunde dog ikke ret længe standse Hertugen (Christian) 

paa hans Reformatorbane (i Slesvig). 1528 maatte han se paa, at Kirkerne i Nordslesvig 

løsreves fra Ribe Stift og henlagdes under Hertugens evangeliske Superintendent eller 

Provst i Haderslev; Præsterne spurgte Bispen ad, om de skulde lyde, og han maatte svare 

dertil, at da Hertugens Fader, K. Frederik, vilde saa have det, vidste han ikke at sige 

imod. H.F. Rørdam, En theologisk Brevvæxel mellem Hertug Christian i Haderslev og 

Biskop Iver Munk i Ribe, Kirkehist.Saml. 4,1, s. 3.  

 

6. januar 1528 

 Borgerne i Viborg havde fået brev fra kongen dateret Gottorp Hellig Tre Kongers 

Dag 1528, på et stenhus stående op ad Sankt Hans Kloster til hospital. Biskop Jørgen 

Friis og prior Eskild i Antvorskov Kloster var imod dette og skrev til kongen, at det var 

klosterets mælkehus, som ikke kunne undværes, og erindrede kongen om Den Odenske 

Reces af 1527, hvorved han havde forseglet klostrets privilegier og mente, at borgerne 

havde hospital nok i Sankt Mikkels Kirke, dog ville prioren modtage 4 fattige folk og 

forsørge dem. Arild Hvidtfeldt, Danmarks riges Krønike, Frederik I’s Historie, s. 159. 

 

10. januar 1528 

 Niels Friis, kantor i Viborg, halvbror til biskop Jørgen Friis, fik kongens stadfæs-

telse på biskoppens brev på forlening af Sebber Kloster for livstid. Registre over alle 

Lande 1523-33 fol. 50. Regesta 12.208, henvisning til senere rettelse i Regesta 12.816. 

A. Heise, Viborg Stift på Reformationstiden, s. 761, i Ny Kirkehist.Saml. V, 1869-71.  
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 Mester Niels Ffriis, cantor i Viborg, ffick stadffestellsze paa eth breff, som her 

Jyrgenn Friis, biskop vti Viborg, hannom gaff, liudendis, at fforskreffne biskop vti 

Viborg haffuer undt och tillsagdt forne Mester Niels Sybergh claaster met alth sziit 

eyende godtz och gaarde alt haffue, nyde, bruge och behollde vdi eth frii forlening aff 

forne biscop Jyrgenn och effther kommer biskoper vdi hans liiffstiidt vfforkrencket vdi 

alle maade. Dat. Gaattorp ferie sexta post trium regum anno etc. mdxxviij. Rel. dominus 

Magnus Gøye.  

 

16. februar 1528 

 Rigsrådets instruktion på mødet i København til kongens danske kansler, 

hæderlige og velbyrdige mand, mester Claus Gjordsen, om det hverv han på kongens 

vegne har givet rigsrådet. Det er nærmest rigsrådets svar til kongen, overbragt ved 

kansleren. Dateret Haffnie die beati Juliane virginis Anno Mdxxviij. Forhandlingerne 

paa Herredagene og i Rigens Raad fra 1523-30. Nye Danske Magazin 5, s. 309-. 

1.  Man takker kongen for, at han kommer riget til hjælp mod kong Christian 2.  

2. Ang. den skat af prælater og ridderskab er den så drabelig, og gælder hele  riget. 

Rigsråderne fra Jylland og Fyn er nu forsamlede i Aarhus og derfor kan intet 

besluttes. Skatten er imod recessen, og der kan ikke gøres nogen handel med kong 

Christian 2. uden aftale med de vendiske stæder og kong  Gustav.  

3. Da kongen vil til Norge for at blive kronet til sommer, foreslår rådet, at der 

 skrives til hertug Henrik af Mecklenburg at ”den handel” må forlænges. 

4. Lenene i Norge overlades det til kongen selv at besætte.  

 

24. maj 1528 

 Forhandlingerne på Herredagen i Kalundborg tredjedagen efter Kristi Himmelfart 

1528. Rigsrådet er forsamlet i Kalundborg har befalet deres medbrødre i rigsrådet, 

strenge ridder, mester Knud Gyldenstjerne og Mourids Sparre, at overdrage kongen 

følgende besked. Dateret feria tercia infra octauas ascensionis Domini.  

 Rigsrådet vil ikke efterkomme et ønske fra kongen om at sende et antal ”reyssetøy” 

ind i Tyskland for at hjælpe landgreven af Hessen, det har aldrig tidligere været gjort. 

Rigsrådet errindrer kongen om, at Holsten er et len i det romerske rige. Grundet krigen 

mellem fyrsterne i Tyskland kan kongen ikke begive sig ind i riget eller til Norge. 

Rigsrådet tilråder, at kongen befæster fyrstedømmet  Holsten og siden tænker på Norge. 

Rigsrådet frygter, at kong Gustav i Sverige vil udnytte situationen. Forhandlingerne paa 

Herredagene og i Rigens Raad fra 1523-30. Nye Danske Magazin 5, s. 306-. 

 

Efter 13. juli 1528 

 Prælaternes svar til kongen på herredagen i Nyborg. Forhandlingerne paa 

Herredagene og i Rigens Raad fra 1523-30. Nye Danske Magazin 5, s. 310-. 

 Prælaterne henviser til den sidste herredag i Odense, hvor kongen udgav åbne 

breve til landstingene og til alle len om jord, som var givet eller solgt fra bøndergods til 

kirker eller klostre, og hvoraf der plejede at gives leje kirkerne, at jorden skulle igen gå 

tilbage til samme bøndergårde, og at bønderne skulle give landgilde, som de har gjort af 

Arilds tid. Siden disse breve er udgået, har bønderne mange steder på Fyn og i Jylland 

taget sådant jord fra kirkerne imod prælaterne og lensmændenes befaling. Ligeledes er 

megen jord og ejendom taget fra præstegårde, hvilket formodes ikke at have været 

kongens mening. Siden kongens breve er udsendt, er der opstået stor strid og oprør 

mellem landets indbyggere. Rigsrådet beder derfor om breve til landstingene, som kan 

bringe tingene på plads. 

  

16. juni 1528 

 Frederik 1. giver Niels Pedersen, sognepræst til Vokslev, stadfæstelse på Vokslev 

kirkes og Nibe kapels ejendomme. Se 25.10.1550. 

 Kongen gør vitterligt, at Niels Pedersen har været hos ham med et tingsvidne af 

Hornum herred lydende, at Mads Sørensen i Dalsgaard havde taget lovhævd på 

Harrildgård med 2 gårde ved vestsiden af diget, som skiller Hornum kirkes mark og eng 

fra Vokslev kirkes, så ud langs diget til en sig begynder, så sydpå til bækken, som 

kommer fra Harrildgård. En eng til Søren Madsens gård i Klæstrup og to indstenede og 
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indstablede holme ved Binderup mølle. En indstenet stykke eng i Rodstrup mark. To 

stykker indstenet eng i Gjelstrup mark, som hører til kirken, og som Michel Terkildsen 

i Vokslev har. En eng i Gjelstrup mark men hører til Nørgaard i Klæstrup. Knud Nielsens 

gård i Gjelstrup med halvanden fjerding jord og et indstenet engstykke lige syd for 

vasen. Søren Trolbergs gård i Grydsted, med en fjerding jord. Tre gårde i Nibe hver med 

en fjerding jord, Hr. Jens Bagges gård (kapellanen), en gård, som Eske Farsen iboer, og 

en gård, som Jens Jensen iboer. Kongen bekræfter lovhævden. RA. Tidl. Viborg bisp, 

Hornum hrd., Nibe kald, Nr. 14. Perg. Seglet afrevet. Påtegn.: Lest paa Hornum 

Herredsting 3. maj 1619, 3 julj 1643, 29 marts 1647. Læst paa Nibe Birketing Snapsting 

1626. Nibe Birketing Snapsting 1646. Under plica: dominus rex per se. Afskrift dateret 

1.10.1648 i Landsarkivet i Viborg, Viborg Bispearkiv, Nibe-Vokslev kald, C2-180. 

Omtalt i Jexlev, Gejst. ark., II, Landsbykirker, Vokslev kirkes adkomstbreve, s. 191. 

Diplomatarium Viberg. s. 168 med rettelser jf. Kr. Erslev, Frederik I’s registrant, s. 158 

og Diplomatarium Hornumense.  

 

Juli 1528 

 Frederik 1. havde ofte i rigsrådet beklaget sig over biskop Jørgen Friis adfærd. 

Denne havde Mors og Fjends herred i forlening af kronen som et pantelen, men skyldte 

store afgifter til kronen, og det var svært at få ham til at aflægge ordentligt regnskab. På 

herredagen juli 1528 på Nyborg Slot havde Jørgen Friis i rigsrådets nærværelse lovet at 

gøre regnskab inden Michelsdag. Skete det ikke, skulle kongen tage de len, som bispen 

havde pant i, indtil han aflagde regnskab.  Ny Kirkehist.Saml., V, s. 535-41.  

 

Efter 2. juli 1528 

 Jørgen Skodborg, udvalgt ærkebiskop i Lund, har meddelt kongen, at biskop 

Jørgen i Viborg og kapitlet har tilladt ham at beholde sit kannikedømme i Viborg 

Domkirke, indtil han kommer i besiddelse af Lund stift. Kongen befaler, at kannike-

dømmets tjenere fortsat skal yde til ham. Frederik den førstes danske Registranter, s. 

160. 

  

Efter juli 1528 

 Jørgen Friis sendte en vikar ved domkirken, Hr. Jens Nielsen, samt Mathias 

Lauridsen til Gottorp med regnskabet for forleningen af  Mors og Fjends herred og 543 

mark i penge, men regnskabet viste, at Jørgen Friis skyldte 2.553 mark og 4 skilling. Det 

blev aftalt, at Jørgen Friis skulle sende en bekræftelse på gælden og betale den ved næste 

Kieler omslag. Jens Nielsen benyttede lejligheden til at udvirke et kongebrev, ifølge 

hvilket et af byens kapeller var blevet skænket ham til nedbrydelse. A. Heise, Viborg 

Stift paa Reformationstiden. Ny Kirkehist.Saml., V, s. 535-41 og 726. 

  

1. september 1528 

 (København). Frederik 1.s forordning om klædedragt  og anden skik blandt adlen, 

udstedt i overværelse af rigsrådet, heriblandt biskop hr. Jørgen Friis til Viborg. Nye 

Danske Magazin 5, s. 75. 

 

Juli - 29. september 1528 

 Kongen beklager sig i et brev til biskop Jørgen Friis, at dennes brev med 

bekræftelse af den gæld, som han havde vedrørende manglende indbetalinger af forle-

ningerne af Mors og Fjends herred, ikke var nøjagtigt, og at han ikke havde betalt gælden 

ved Kieler omslag som aftalt, da Hr. Jens Nielsen, og Mathias Lauridsen var på Gottorp 

med regnskabet.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 535-41. 

 De udeståender og beløb, som kongen mente bispen var skyldig var: Bispen stod 

tilbage med den hjælp, Rigsrådet tilsagde kongen det år, man gav 10 mark af hver stor 

læst korn og 3 mark af hver tønde smør, hvilken bispen selv regnede for 300 mark. 

Endvidere 292 gylden i guld for forplejning af kongen og hans følge, under ophold i 

Rold i Hindsted Herred, som han ikke havde afholdt. Den næstsidste landehjælp af 

Fjends herred og Mors, som skulle være sendt til Kolding, men hvoraf ikke en skilling 

kom. Hjælpen af kirkerne, “da Lejren stod for Kjøbenhavn”. Klokkerne fra Mors og 

Fjends herred. Kannik Johan Wulf i Ribe havde opladt kongen al den “Pene og Fald”, 
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(søgsmål) som han havde med bispen i Viborg for den trætte, som var imellem dem, 

hvilket beløb sig til 5.000 mark lybsk. Desuden havde bispen lovet, at hans svende skulle 

komme til rette tid på en rejse til Hessen, men der var ingen kommet. Alle bisper havde 

deltaget i kongens udgifter til rejsen, undtagen bispen af Viborg.  

 

5. oktober 1528 

 Biskop Jørgen Friis’ regnskab og liste over restancer på landehjælp af hans 

forleninger af Mors og i Fjends herred samt skatter på kirker i Viborg Stift, som han som 

biskop, skulle opkræve 1524 og 1526, modtaget på Gottorp mdxxviij feria 6ta post 

Michaelis. Det fremgår ikke, hvem der har udarbejdet opgørelsen. Det kunne være 

kongens danske kansler Claus Gjordsen eller den kongelige kancellisekretær Christiern 

Hvid, men nok ikke sekretærerne Jens Hvas eller Johan Friis, der nævnes som 

modtagere af penge fra Jørgen Friis, penge som skriveren, der betegner sig selv som 

”jeg”, har modtaget. Uddrag af A. Heise i Ny Kirkehist.Saml. 3,2, s. 675. RA, 

Regnskaber 1433-1559, Adskillige stykker kgl. Indtægtsregnskaber fra Christian II og 

Frederik 1. Tid, 1513-33, Reg. 108A, pakke 13, nr. 7.  

 Landehjælp 1523 af Mors samt Fjends herred 907 mark. Kroningsskat 1524, en 

fjerdedel af visse rente af bispegodset samt en tredjedel af visse rente af krongodset på 

Mors samt Fjends herred, som bispen havde i len, i alt 342 mark. Kroningsskat 1524, 

hver kirke 15 mark og biskop havde 210 kirker i forsvar, sum 3.150 mark, en del var 

restancer. Kroningsskat 1524, hver 20 mænd af biskoppens tjenere 30 mark, i alt 1269 

mark. Landehjælp 1526, hver mand i bispens forlening af Mors samt Fjends herred 20 

sk., 761 mark. Landehjælp 1526, hver kirke og præst og kirke sammen 15 mark og 

sammen med kroningsskatten 1524 af de kirker, som Jørgen Friis ikke havde kunnet 

inddrive udgjorde det 3.060 mark. I alt udgjorde dette 9.489 mark. 

 Heroverfor stod indbetalte beløb i årenes løb: Kongens egen kvittering af den 

første landehjælp af Mors, 321 mark. Kongens kvittering for bispens udlæg for klæde 

til Peder Gjordsen, 400 mark. Johan Friis’ kvittering for 200 lod sølv, omregnet til 300 

mark. Johan Friis’ kvittering for 269 mark. Jens Hvas’ kvittering på landehjælp af Mors 

og Fjends herred 700 mark og af kirkerne 400 mark, i alt 1.100 mark. Jens Hvas’ 

kvittering for 80 mark af Michel Skriver og 20 mark af Lave Brock i Salling, i alt 100 

mark. Jens Hvas’ kvittering for 1.106 mark af Hr. Jens Nielsen i Viborg. Jens Hvas’ 

kvittering for 1.065 mark af Hr. Oluf Bonde. Jens Hvas’ kvittering for 68 mark af Hr. Ib 

Lauridsen, official på Spøttrup. Jens Hvas’ kvittering for 200 mark af biskop Jørgen 

Friis. Lucas Krabbes til Østergaards kvittering på 922 mark, som han fik i Kolding. Til 

sammen udgjorde kvitteringerne 6.935 mark og biskop Jørgen Friis var dermed kongen 

skyldig 2.554 mark (afrundet). 

 Skriveren noterer, at kongen selv kom til at opkræve alle de nævnte restancer og 

Jørgen Friis alle andre restancer efter de nævnte registre. Dette skal formodentligt forstås 

sådan, at der i Jørgen Friis’ gæld var indregnet de 210 kirker, mens kongen selv stod for 

opkrævning af kirker, der var i restance, formodentlig fordi kongen havde givet dem 

fritagelsesbreve, mens Jørgen Friis selv stod for de restancer, der måtte være på alt andet 

af landehjælp efter registrene.  

 

5. november 1528 

 Predbjørn Podebusks sønner Claus og Jørgen får ventebrev på Rinds Herred på 

livstid, når deres far er død. De skulle lade bønderne yde 1½ læst smør og honning til 

Kalø. Ligeledes får brødrene Han herred og Øster Velling birk efter faderens død, mod 

en afgift på 100 mark. Frederik den førstes danske Registranter, s. 187. Omtalt Kr. 

Erslev, s. 46. Det drejer sig sikkert kun om halvdelen af Rinds Herred. 

 

21. december 1528 

 Trevads Mølle, Vridsted Sogn, Fjends Herred, som 1518 blev inddraget fra boet 

efter rigsråd Niels Clementsen til Aunsbjerg, blev af Christian 2. forlenet til Mogens 

Lauridsen Løvenbalk til Tjele, dvs. før marts 1523. Dette blev 28. december 1528 

stadfæstet af Frederik 1. Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, s. 125. Trevads Mølle 

blev 1515 indvordet af Jens Nielsen til Aunsbjerg og 1535 af Jens Mordt, vicarius i 

Viborg jf. DiplViberg., s. 205.  Frederik den førstes danske Registranter, s. 191. 
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Omkring 1529 

 En adelsdame klager til kongen over overgreb, som hendes værge og slægtning 

har begået mod hende. Det er formodentlig Ellen Friis, datter af Peder Friis til Irup, enke 

efter den berygtede Mogens Thomsen Kaas, der blev anklaget for falsknerier,  død 1521 

i Sortebrødreklosteret i Aarhus, og af Christian 2. beordret opgravet og hængt i en galge. 

Ellen Friis var velhavende. Den anklagede er formodentlig hendes fætter, biskop Jørgen 

Friis, der anklages for at have  forgrebet sig på hendes midler. Biskoppen havde af 

hendes gods solgt fire gårde i Agerø på Agger, to gårde i Silstrup i Thy og et bol i hver 

af landsbyerne Skjoldborg og Tilsted syd for Thisted, en gård på Hanstholm, en læst 

korn på Sjælland samt ranet hendes og døtrenes klæder og smykker, guld og sølv ”og 

fire møller, som ligger i Mors”. Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup. Henvisning til A. 

Heise, Viborg Stift på Reformationstiden, Kirkehist.Saml. 2, s. 541, hvorfra afskriften. 

Brudstykke i Geh. Ark. Topoga. Saml., Viborg Nr. 210 c.  (Nu RA) 

 Item thet er tiith effthrne gwoss, primo iiij gordhe opa Agger i Morss, ij gordh i 

Seylstrop i Tiid (Ty), ien bwll i Skioldborgh, j bwl i Tyeldstet, ien gordt opa Hanst-

hollem, ien lest kiorin i Syellen, som hand soldhe aff myt for then skadhe, han kom y 

for Wyborigh bijspdom, som ethryss nad wydh wel sielffue ... alle myn døttres kleder 

och myn eghen kleder och theryss smyck, gwldh och søll oeh iiij mølleer, som ligher 

Morss.   

 

1529 (1) 

 Peder Blok i Nørreby (Hørby, Hindsted herred) overdrager biskop Jørgen Friis i 

Viborg Blocksgård i Skals. ÆA II, s. 240, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 50.  

 Item Peder Black i Nørreby bekiennelsse breff paa enn gaard j Skals (B: kaldis 

Blocksgard), om anthen hanndt eller nagenn andhen haffuer rettighedt ther till, tha 

opgiffuer hannd bi(s)cop Jørgen Friis och antuordher ham alle the breffue som hand 

haffuer ther paa. Aar ets. mdxxixo.  

 

1529 (2) 

 Bisp Jørgen Friis mageskifte med Peder Lykke til Demstrup, som får en gård 

beboet af Christen Pedersen i Morum i Vognsild Sogn, Gislum herred, mod  et bol i 

Skårup til Ravnkilde kirke samt Ravnkilde kirkeskov. ÆA II, s. 262, Aars herred, H. 15. 

 Item biscop Jørgens mageskiffth met her Per Lycky 1) for en aff hanns garde y 

Gislumherrit y Ownsill soghen y Morumby, som Christen Persszen iboer. Datum 

mdxxix die sancte Katerine.  
 1)  B: paa en buoll j Scaarup liggindis till Raffnkielde kircke och en schoff kaldis Raff(n)kielde 

 kirckeschouff. 

 

1529 (3) 

 Frederik 1. giver Amtoft len på Hannæs, Han Herred, og Strekhals gods på Mors 

i sognene Tøving, Bjergby og Flade i pant til Niels Skeel for et lån på 900 mark mod 

pant i Strekhals gods og 840 mark i Amtoft len, som Niels Skeels far Hans Skeel havde 

ydet kongen søndag efter Egidi 1529.  Olaf Nielsen, De danske len 1544-47. Danske 

Magazin 4,4, s. 216. 

 

1529 (4) 

 Regnskab fra biskop Jørgen Friis i Viborg til kongen. Biskoppen forklarer, at han 

har svært ved at inddrive skatterne i stiftet og henviser til, at flere præster har kongens 

beskærmelsesbreve, som de tolker således, at de ikke skal betale. Der nævnes 6 

værnebreve, nemlig hr. Niels i Ulstrup, cantor Niels Friis i Viborg, Søren i Næsborg, 

Jep i Durup, Hans i Sønderholm og Peder Tomissen. Niels Friis og Peder Tomissen 

hørte i hvert tilfælde til protestanterne. Det bringer det samlede antal kendte værnebreve 

i forbindelse med Reformationen op på 8. Værnebreve var altså ikke kongens normale 

fremgangsmåde. Langt fra alle prædikanter har haft et, end ikke de mere fremtrædende. 

Værnebrevene synes kun brugt i tilfælde, hvor prædikanterne stod særligt svagt, eller 

var særlig truet af overgreb fra bispens side. Fire af de 8 værnebreve til protestanter er 

udstedt i Viborg stift og tre i Lund i forbindelse med Torben Bildes overtagelse af stiftet. 

Suno William Scharling, Frederik 1.s kirkepolitik, Kirkehist.Saml. 1974, s. 79. 
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1529 (5) 

 Oluf Libbert, præst i Skive, kom i strid med nabopræsten Jens Mikkelsen i Hem 

om tienden af en del af Dølbyvads gårds jorder. Jørgen Friis afsagde i kraft af den 

biskoppelige jurisdiktion dom i sagen mellem de to præster, og dommen gik Oluf 

Libbert imod.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 555.   

 

1529 (6) 

 Et sognevidne (af Bislev kirke), at hr. Stig Vesteni skødede biskop Niels Friis i 

Viborg Erumkobe mark, Bislev sogn, Hornum herred. ÆA II, s. 302, Viborg Stifts Breve, 

Hornum herred, K. 92.  

 Item eth sogne vinde at Stig Vesteni  6) solde oc skøt till biscop Niels Friis i Viborg 

Erumkobe marck. Datum mcdxxix søndag sancti Kels dagh.  
 6)  B: ett papir sogenwintne att her Stij Westenij gaff en gard i Bitzleff til Bitzleff kircke.  
  Mdxxix. 

 

3. februar 1529 

 Kong Frederik 1. tillader borgerne i Viborg at nedrive overflødige kirker og 

klostre. De fik ordre om at levere Jens Hvas halvdelen af blyet og klokkerne, ligesom 

denne på kongens vegne skulle føre tilsyn med Sortebrødreklosteret. Dette formodes at 

være kommet i kronens hænde og at være rømmet af munkene, idet Jens Hvas kort tid 

efter tog bolig der. Brevet til borgerne skulle findes i Ursin, Stiftsstaden Viborg, s. 30. 

A. Heise, Viborg Stift paa Reformationstiden. Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 534.   

 

22. februar 1529 

 Mester Hans Tausazenn, Prædiker i Viborg, har berettet for Kongen, at et Hus paa 

S. Nicolai Kirkegaard i Viborg  var Kirkelade og ej bruges mere dertil. Kongen under 

ham derfor samme Hus med tilliggende Jord, fri og kvit i hans Livstid. Cum inhib. 

Mand. efter Sønd. reminiscere. Rel. Hr. Magens Gøye, Ridder. (Poul Røn, Biographia 

Tansani, 19-20. Suhr, Tausens Levnet, p. XVIII). Frederik den førstes danske 

Registranter, s. 199. 

 

23. februar 1529 

 Frederik 1. tillader, at borgerne i Viborg må beholde Gråbrødre- og Sortebrødre-

kirkerne til byens sognekirker og nedbryde de øvrige sognekirker og kapeller. Jens Hvas 

skal have tilsyn med Sortebrødreklosteret på kongens vegne.  Original med Segl. Geh. 

Ark. (Aflevering fra Viborg Raadstuarkiv.) Tidligere trykt efter en maadelig Afskrift i 

Annaler for nord. Oldk. 1847 s. 123-24. DiplViberg., s. 170. 

  

25. februar 1529 

 Mester Morten Jensen Hegelund fik kvittering for kongeskatten, som han oppebar 

i 1525 af Middelsom, Sønderlyng, Nørlyng, Hindsted, Gislum, Rinds, Fjends, Hindborg, 

Rødding, Salling Nørre og Salling Sønder herreder samt kongeskatten 1526 af 

Middelsom, Sønderlyng, Nørlyng, Rinds, Fjends, Gislum og Hindsted herreder. 

Frederik den førstes danske Registranter, s. 200. 

 

7. marts 1529 (1) 

 Jens Hvas meddeler kongen i et brev dateret Viborg midfaste søndag mdxxnono, 

at han ikke af biskop Jørgen Friis har modtaget 800 mark, som angivet af denne, men 

kun 600 mark. Han gør rede for disse penge samt penge, som han har oppebåret af 

biskop Stygge Krumpen og Jep Friis af landehjælp og beretter, at han uden resultat har 

handlet med Rasmus Clementsens mor om arvgods efter sønnen. Arvegodset hun har 

solgt til hr. Mogens Gøye. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve, seddelregistratur 14-

19. 1524-32, internetopslag nr. 55.  

 

7. marts 1529 (2) 

 Biskop Jørgen Friis skriver 4. april 1529 til “sin kjære Frænde” Mogens Gøye”, 

rigshovmester angående regnskabet af sine len, bilagt kopi af brev af 7. marts 1529 i 

samme sag, med bilag. Se nedenstående 4. april 1529. Kopien af brevet af 7. marts er 

formodentlig stilet til kansler Claus Gjordsen, se nedenstående 17. marts 
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10. marts 1529 

 Skivehus har Oluf Munk i pant for 6.000 mark lübsk af kronen med Hindborg, 

Rødding, Harre og Salling Nørre herred. (forlening fra 10. marts 1529, onsdag efter 

letare). Olaf Nielsen, De danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 203.  

 

13. marts 1529 (1) 

 Christiern Hvids brev til kongen, dateret Koldinghus lørdag efter Sct. Gregorij dag 

mdxxix, angående bispen af Viborgs regnskab og restancer samt om de penge, som 

Christiern Hvid har oppebåret af landehjælpen. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve 

1524-32, seddelregistratur 14-19, internetopslag 56.  

 

13. marts 1529 (2) 

 Christiern Hvids brev til kongens kansler Claus Gjordsen (eller sekretær Johan 

Friis), dateret Koldinghus lørdag efter Sct. Gregorij dag mdxxix, angående Jørgen Friis’ 

regnskab dateret Kolding anno etc. mdxxix. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve 

1524-32, seddelregistratur 14-19, internetopslag 56. 

 

Omkring 17. marts 1529 

 Jørgen Friis’ regnskab, marts 1529 over landehjælpen af kirker. Sammenlignes 

denne Opgivelse med Danske Magazin 4, 2, s. 46, ses, at de 6 Kirker, som Bispen lod 

regne (og hvorpaa han havde Kongens Brev, se nedenfor) vare : Sti Magni, Sti Matthie, 

Sti Nicholai, Sti Martini, Sti Petri, Sti Johannis. De tre her nævnte Kirker: Sti Laurenti, 

Sti Trinitatis og Sti Michaelis, nævnes ogsaa i Danske Magazin 4, 2, s. 46, men med 

Tilføjelse ved hver: Non est computata. Jfr. Opgivelsen nedenfor ved 1529. Af Byens 

12 Sognekirker (jfr. DiplViberg., Indl. S. XXIII) savnes saaledes her: Sti Botulfi, Sti 

Willehadi, St. Ibs og maaske St. Stephans. Saaledes vilde der blive 13; men muligvis 

bestod en af dem ikke længere (f. Ex. Botulfi, se anf. Skr. S. LX), eller ogsaa regnes St. 

Laurentii Kirke, der laa udenfor Byen, ikke med til de 12 Sognekirker. A. Heise, Til 

Viborg Stifts Reformationshistorie, Kirkehist.Saml. 3,2 s. 676.  

Anno domini mdxxvj, ther huer kircke oc prest til hobe vdi Wiborg stigt gaff xv mrc. 

 Restantes: alle the kircker vdi Wiborg by, som bispenn kunde inthet fannge aff. 

 mdxxiiij restantes y Omersyssel, wdti Viborigh 

Sancti Magni kirki     xx mrc. 

Sancti Petri      x mrc. 

Sancti Martini       x mrc. 

Sancti Trinitatis      x mrc. 

Rolldt kirki      x mrc., og ere the alle kronens tienere oc wille 

       incthet tiende. 

Sønderholm kirki      xvj mrc.; then haffve the itv; patronatns till till 

       Restrop, oc wille kirkiwerger inthet suare  

       biscoppen. 

Slet herret, Wilstet kirki    xvj mrc. . . oc ville thii icky sware biscoppen, 

       quare est ecclesia regis. 

Restantes aff then siste skat, ther prest oc kirky gaff xv mrc. mdxxvj. 

Wiborigh bye oppebar Jens Hwas.  

Her Jesper aff Asmild     viij mrc. 

Mester Tames canik y Aarss   xv mrc. aff Tiele, Vingi oc Føvlom, oc hand  

       beklager segh, at her Mogens Lauritzen  

       (Løvenbalk) haffuer tagett hannem them fraa  

       oc vill ther fore inthet giffue. 

(Aars Herred). Her Niels i Wlstrup  xv mrc., hand haffuer beskiermels breff. 

(Slet Herred). Her cantor (Niels  

Friis, biskop Jørgen Friis’ bror)   xij mrc.  

her Søffren i Nesborig    xv mrc.,  

       oc haffue bode thisse beskiermisse breffue, oc 

       wille ther fore inthet suare biscoppen. 

(Gislum H.). Her Jep i Durup  x mrc. ; han haffuer beskiermelss breff. 
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(Hornum H.). Her Hans i  

Sønderholm      xij mrc., hand er gifft oc haffuer beskiermelss 

       breff. 

(Salling Nørre H.). Her cantor  

(Niels Friis, til hvis prælatur en  

del af Fur hørte)      xv mrc., hand haffver beskiermelss breff oc  

       haffuer thet beste prebende i stigthet er. 

Her Peder Tomssen (i Torum)   xv mrc., oc haffver beskiermelss  breff.  

Item 1 mrc. aff thee kirker vdi Wiborigh, som bispen oc haffde k. m. breff paa, oc the 

nw i tisze dage same kirker affbrodt. 

 

17. marts 1529 

 Brev fra Jørgen Friis til kansler Claus Gjordsen, dateret Spøttrup 17. marts, onsdag 

efter dominicam in passione, dvs. onsdag efter 5. søndag i fasten, om restance på 

kongeskatten. Brevet er vanskeligt at forstå, da det involverer fem forskellige personer 

på forskellige steder og på forskellig tider, Jørgen Friis, hans kansler Antonius Bryske 

på Spøttrup, hans foged Poul Stigsen Hvide på Hald og på bispegården i Viborg samt 

de to kongelige kancellisekretærer og skatteopkrævere, landsdommer Jens Hvas til Kaas 

og  Christiern Hvid. 

 Jørgen Friis forklarer i den påklæbede seddel, at han allerede 14. dage før 

Mikkelsdag - dvs. 15. september 1528 havde indbetalt 1.466 mark af restancen. Han 

indleder brevet med at referere til et tidligere brev - sikkert ovennævnte 7. marts 1529, 

hvor han havde tilkendegivet, at han gerne ville afvikle resten på den måde, at Jens Hvas 

fik 1.600 mark, og så selv skulle opkræve  restancer, som det havde været Jørgen Friis 

umuligt at inddrive.  

 Efter indledningen skriver Jørgen Friis, at han blev opsøgt af Christiern Hvid om 

onsdagen, og om fredagen, før denne drog bort, betalte han ham 500 mark og sendte bud 

til Spøttrup efter 325 mark, som var hos Antonius Bryske der. Af ovenstående breve af 

13. marts 1529 fremgår, at Christiern Hvid 13. marts 1529 opholdt sig på Koldinghus 

og herfra skrev breve til kongen og kansler Claus Gjordsen om Jørgen Friis’ regnskab 

og restancer.  

 Under hensyn til rejsetid må Christiern Hvid nok have opsøgt Jørgen Friis onsdag 

den 3. marts, modtaget de nævnte 500 mark fredag den 5. marts, er afrejst til Koldinghus 

i en af dagene herefter og ankommet hertil senest 13. marts.  

 Jørgen Friis fortæller, at han og hans fogeder, som havde registeret på restancen, 

ikke kunne komme til stede i de dage - og det var vel fra 3. - 5. marts, men at han nu har 

både penge og register klar og beder oplyst, om han skal sende det til Kolding, når 

kongen kommer dertil, så han kunne få endelig kvittering.  

 Han noterer, at ”Vi formode, at Jens Hvas efter Vor skrivelse skulle have anammet 

det jenne med det andet af Os ”och viide I vell sellffuer, att mestter Christiernn Hviidt 

handler icke møget på Vortt beste, men dog er ham vel vitterligt, at han opbar af Vor 

præst i Gunderup 30 mark af restanser den samme dag, han for udaf fra Os”. Dette synes 

at referere til 30 mark, som præsten Jens Melsen i Gunderup i Fleskum herred havde 

betalt af sin restance til Christiern Hvid, inden han drog bort fra Viborg, en restance, 

som Jørgen Friis havde truet præsten med, at det han ikke betalte ham, ville kongen 

opkræve. 

 Hvad kansleren havde svaret på brevet med den formodede dato 7. marts, melder 

nærværende brev ikke noget om, men der har åbenbart været et forsøg på at få restancen 

eller noget af den betalt. I hvert fald fortæller Jørgen Friis, at hans kansler Antonius 

Bryske hos sig på Spøttrup havde et beløb på 325 mark, som han før fastelavn - 7. februar 

- havde fået ordre om at betale til kongens kancellisekretær og skatteopkræver Jens 

Hvas, der opholdt sig i Viborg. Den 4. februar 1529 var Antonius Bryskes far Ejler 

Bryske, til Dallund, lensmand på Næsbyhoved imidlertid død. Da Antonius Bryske 

ankom til Viborg med pengene i et skrin - og det har vel været omkring 8. februar - 

nåede meddelelsen om faderens død også hertil. Antonius Bryske overdrog da 

pengekisten til Jørgen Friis’ foged Poul Stigsen Hvide, der formodentlig var foged både 

på Hald og på bispegården i Viborg. Der var imidlertid et problem, nemlig at nøglen til 

skrinet var borte. Han må da have forespurgt Jørgen Friis, der må have opholdt sig på 



 

167 

 

 

Hald, hvad han skulle gøre, for Jørgen Friis skriver, at han havde beordret at skrinet 

skulle slås op. Da meddelelsen herom nåede frem til Viborg var Poul Stigsen imidlertid 

rejst til Mors for at udpante restance på kongeskatten og for at sætte en ny færge i drift, 

idet morsingboerne havde nægtet at betale, hvad de skyldte kongen og bispen, før færgen 

var til stede. Han nævner i samme åndedrag, at Jens Hvas havde nægtet at modtage 

skatten, før registeret over denne fulgte med, men hvilket tidspunkt dette refererer til 

fremgår ikke.  

 Jørgen Friis klager også  over at Christiern Hvid  ikke havde villet modtage en 

hest, som han havde lovet kanslere. Han vil da sende den til kongen og beder om 

oplysning om, hvornår kongen kommer til Kolding. 

 I den påklistrede seddel nævner Jørgen Friis, at han siden 14 dage før Mikkelsdag 

havde betalt 1.466 mark af restancerne, og hvis nogen kunne bevise, at det ikke var 1.000 

mark af egne penge, ville han ikke stå til troende som en dannemand. Jørgen Friis takker 

i øvrigt Claus Gjordsen for hans gode svar i Christiern Puels (Puzel, Puscel) sag. Den 

drejede sig sikkert om tilliggende til det under bispedømmet liggende Testrup Hospital, 

hvor Pusel var forstander 

 Jørgen Friis beder kansleren udvirke, at han kan få sine kanoner igen, som kongen 

via marsken Tyge Krabbe havde krævet afleveret til hæren. Kanonerne stod ham i 400 

rhinske gylden (værdi som 20 gårde), hvilket han fandt var for stort et ombud uden 

vederlag. Han sender med sit bud nogle papirer til sin moders forhandling med kongen. 

Han klager endelig over kirkernes nedbrydelse i Viborg og beder kansleren påvirke 

kongen i den sag. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-32.  

 Georgius ffriis dei gra(tia), Episcopus Wibergens(sis). 

 Innabili Salutatione in dominio speess. Kiere Herr Canceller Sønderlig gode wenn. 

Som nu tillforne Screffue ether till mett Wortt budt att wii wille sellff fly rede paa xwjC 

march aff the restantzer aff thenndt schatt met saa skell Att Jenss Huass motte sidenn 

anamme registeren till seg och sellffuer wdkreffue hues igenn stodt ther oss waar 

wmugelige att faa Tha wille wii gernne gøre wor flidt ther met hannom. Nu Komm 

Mester Christiern Huiidt till oss om Onsdagenn Oc om ffredagen føre hanndt bortt drog 

antuordet wi hanom aff same Restantz wC marck och nogle Pendinge ther till Och strax 

forschickede wort budt till Spøttrop effther iijC xxw march som Mester Anthonius 

haffuede hoes seg aff same pendinge huilche hanndt schulle fore ffastelagenn haffue 

antuordet Jens Huass effther thenndt scriffuellsses ludellsse wii tillscreffue ether Och 

ther hanndt kom till Viborg war icke Jens Huass wii byenn Och hanndt feck budt att 

hanns fader war dødt och drog hanndt till ffiuenn Szom beuisligt er dog Sennde hanndt 

sit skrienn met same pendinge till Pouell Stijssen och gaffue wi same karll wa beffaling 

att skulle lade wpslaa same skrienn hues nøglenn icke waar tillstede. Tha waar pouell 

Stijssen wdi Morse och lodt indføre thennom thenndt nye ffere Som och er beuisliigt 

och thermet wdpanttet bagstadt aff thende siiste schatt, ther The haffuede tillforne theris 

paaschaadt, Att the huercken wille giffue Wor Naadigste herre heller oss noget førendt 

the finge same fere wdi Sundett Och wille icke heller Jens Huas anamme schattenn aff 

Morsse førre Registeret fulldet mett. Tha haffue wii same pendinge nu Och Registeret 

met tillstede, huadt heller wii schulle forskicke thennem till Kollding nu wor Naadige 

herre tidt kommends worder Och wii kunde ther fange endelig quittantze ther Bede wii 

ether (hul i papiret)..en atj wille giffue oss screffteligenn tillkende met thette budt, Kere 

Her Canceller wel wiide j at wii Ku (hul i papiret). icke  kome the register och wor 

fogeder tillstede Szom haffde same register paa the attherstandt wdi tree dag (hul i 

papiret) och wii formotte Att Jens Huas schulle effther wor scriffuellsse och begere 

haffue anammedt thet Jenne mett thet andet aff oss Och wide i well sellfuer Att Mester 

Christiern Huiidt handler icke møget paa wortt beste Men dog er hannom selff well 

vittherligtt att hanndt wpbar aff wor prest wdj Gunderop xxx marck aff restantzer Thendt 

same dag handt foer wdaff fran oss. Samledes antuordett wii hannom en ganger wti 

Viborg Som wii loffuet ether huilcken handt willde icke anamme. Thi Scriffuer oss till 

met thette budt Naar wor Naadigste herre er wentenndis till Kolldinge Tha wille wii 

sende ether thendt tiidt. Och schulle i icke selffuer lasste thenndt. Och Kere Her 

Canceller skicker oss endelig aff met the restantzer och flyer oss endeligenn qiuttantze 

thet wille wij alldtiid kerligen och gerne met ether forskyllde och alldteedt gerne giøre 
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hues ether loffd er och till wellige. In Christo walst... Ex Spøttrup feria quarta post 

Dominicam In passione Anno etc. mdxix nostro sub Signet.  

 Påklistret seddel. Første del er Mikael Venges afskrift. Sidste del startende med ” 

Item have Borgerne udi Viborge” er refereret efter H. Knudsen ”Bidrag til Den Danske 

Reformationshistorie”, s. 124-125. Sedlen er jf. Knudsen dateret Spøttrup, feria quarta 

post dominicam in passione, anno MDXXIX, (18. marts). På bagsiden står: Copia 

litterarum Epi(scopi) Vibergen…. 

 ”Vi har nu siden 14 dage for St. Mikaels dag sidst forleden ladet fornøje af samme 

restanser 1.466 mark, og hvis ikke findes, at Vi har lagt 1.000 mark ud af vore egne 

pendinge, da vil Vi aldrig stå til troendes for nogen dannemand… Vi (I?) tilsagde Vor 

præst, hr. Jens Melsen, at hvad Vi ikke kunne udfå, det skulle Kgl. Maj. lade udkræve… 

Kære hr. kansler… siden har kost og tæring i samme sag siden den dag stået Os 100 

rhinske gylden. 

 Tak for Eders gode ord i mester Christiern Pusels sag… Denne brevviser har nogle 

ærinde at forhandle hos vor nådige herre på min (!) moders vegne… Kære hr. kansler, 

hjælp Os, at (kongen) vil unde Os Vore bøsser igen… som han lod Os tilsige med hr. 

Tyge Krabbe, de stode Os 400 rhinske gylden, ”thet er formøget att ombere udenn skell”. 

 Item have Borgerne udi Viborge nu udi disse Dage nederbrødet alle Vore Kirker 

udi Viborge (uden Domkirken), og vide Vi ikke om det er vor naadigste Herres Befaling 

heller ej, at saa uchristelig handles med Guds Huus imod Hans Naades egne Brev og 

Reces. Bede vi Eder gjerne, at I vilde tilskrive os derudi Eders gode Raad, om vi selv 

derom skulle give os til Hans Naade eller ej.” 

  

20. marts 1529 (1) 

 Frederik 1.s sekretærer Jens Hvas og mester Christian Hvids koncept, dateret 

”Saalliig” (Solvig), palme løwerdag (20. marts) 1529, til svar på kongens brev af 18. 

marts vedr. biskop Jørgen Friis i Viborgs skatterestancer. Under konceptet står Claus 

Gjordsens notat, hvori han gør  kongen opmærksom på, at han i flere år har advaret mod 

bispens skatterestancer og sagt dette i både kongens og rigsrådets nærværelse. “jeg nu 

udi nogle aar haver ladet vare hans naade ad, og sagde hans naade samme mening udi 

eders naadige herres og eders naades raads nærværelse”. RA, Danske Kancelli, Breve 

fra kongen til kancelliet samt korrespondance mellem kongen og kansleren og mellem 

kancelliernes personale indbyrdes 1520-1529. Til Knud Fabricius 13. august 1945. 

Færch 3.  

 

20. marts 1529 (2) 

 Kansler Claus Gjordsen besvarer kongens brev af 18. marts 1529 bilagt Kristiern 

Hvids og Jens Hvas’ skrivelser af 13. marts 1529 om biskop Jørgen Friis manglende 

indbetalinger af sine len Mors og Fjends herred. Kongen udbeder sig kanslerens  erklæ-

ring. Kansleren svarede, at kongen vistnok vil mindes, at det blev besluttet i overværelse 

af Mogens Gøye og Erik Banner, at dersom bispen ikke “forenede sig” med Kristiern 

Hvid på kongens vegne inden Midfaste, så kongen kunne få sin betaling, ville kongen 

lade udgå følgebreve til kronens bønder og tjenere i Fjends Herred og på Mors, at de 

skulle svare til Jens Hvas, samt brev til denne om, at han skulle modtage disse len og 

gøre regnskab for landgilde og afgifter, som han skulle lade føre til Sortebrødreklosteret 

i Viborg og holde der tilstede til kongens bedste.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 535-41. 

  

4. april 1529 

 Biskop Jørgen Friis skriver til “sin kjære Frænde” Mogens Gøye”, rigshovmester 

angående regnskabet af sine len, bilagt kopi af brev af 7. marts 1529 i samme sag, med 

bilag. Han beder ham tale med kongen, som havde frataget ham forleningen af Mors og 

Fjends herred. Han tilbyder “at være Hofmesteren til Tjeneste af sin Formue saa yderlig 

som hans egen Broder”.  

  Brev med segl. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-32, seddel-

registratur 14-19, internetopslag nr.  56.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 535-41.  
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Efter 4. april 1529 

 Jørgen Friis beklager sig til kongen over, at Jens Hvas har ”med fremmede 

udlændske Krigsfolk indtaget hans Kronlen og Pant med Vold og Magt”, hvortil kongen 

svarede, at det var sket efter hans befaling. Ved samme lejlighed fremkom en ny klage 

over Jørgen Friis, der ikke ville give svende “til denne norske Rejse, nu tilstunder”. 

(kroningsrejsen, som ikke blev til noget). Han beråbte sig, at han ikke havde kronens 

len, men kongen mente, at han burde yde som de andre bisper, der ikke havde kronlen. 

Ved Tyge Krabbes mellemkomst blev dog spørgsmålet afgjort således, at bispen i stedet 

for svende skulle give 300 rhinske gylden.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 535-41. 

 

29. april 1529 

 Biskop Jørgen Friis fæster Torupgård i Farsø sogn, Gislum herred, til 2 bønder for 

12 år. Derefter skal gården følge præsten i Farsø, hvis han vil bo der. RA. Viborg bisp, 

tidl.: Gislum h., Torup kald 1 - L 16-29. Seglet bevaret. DiplViberg., s. 172. 

 Wij Jørghen Friis, met gudts nadhe biscop i Viborgh, gier alle wittherligt met thette 

wort obne breff, at wy haffwe vnt oc fest thisse breffwisere, oss elskelige Nielss 

Eskilssen oc Christiern Eskilssen, Torop, liggendes i Farsø sugen, at nydhe, brwghe oc 

beholdhe vtj tolff samfelde aar vvdkiøpth vtj noger modhe, oc nar thisse forne tolff aar 

forgangen ere, ther som then person, wij samme Fadersø kirke giffwit haffwer heller 

hær effther giffwendes wordher, tha løster same kirker at besidde, tha skal samme 

Tordop følghe hannom wbehindredh vtj alle modhe. Dog wille wij forse thisse 

breffwisere po et andet sted, men thersom hand jcke thenne forne gard oc kirke besidde 

will, tha skulle forne Nielp Eskilssen oc Christiern Eskilssen besidde same Tordop saa 

lenghe, jnd til same person, wij kirken giffwet haffwe heller her effther giffuendes 

wordher, wil selff same gard besidhe. Oc skulle forne Niels Eskilssen oc Cristen 

Eskilssen bygghe oc forbedre same Tordop oc holle then wed macth oc joke ladhe bort 

haffwe then jord, ther tilliger, oc skwlle the hwert aar, the same gard vtj wære haffue, 

giffwe oss tyffwe mark danske at Sancte Mickels dag oc ther met være qwit met alle 

andre tynghe. Giffuet po Ness torsdagen nest for sancte Valdborg dag aar etc. mdxxix. 

Vnder worth signet. Papir med Segl (Skaktavl - Frisernes Vaaben). Viborg Stiftsarkiv, 

Gislum Herred, Farsø Sogn Nr. 1. 

 

6. maj 1529 

 Frederik 1. til Viborg domkapitel, at rentemester Christiern Hvid skal nyde 

indkomsten af sit præbende som residerende kannik, uanset at han ikke kan residere ved 

domkirken. DiplViberg., s. 172 

 

14. maj 1529 

 Kong Frederiks 1.s Brev, at de Bønder, som have fæstet de tre Præstegaarde i 

Ravnkilde, som Jens Roed påboede, Brorstrup, som Oluf Nielsen påboede og Haverslev, 

som Søren Jensen påboede, alle i Aars Herred, men som Biskop Jørgen Friis havde 

udvist, skulle beholde dem, medmindre Præsterne selv ville bo i Gaardene eller sætte 

andre Præster i deres Sted til at besørge Gudstjenesten. Indført i en kgl. Bekræftelse 

herpaa, dateret den 12 Oktober 1576, som efter et Dokument i Viborg Stiftsarkiv er trykt 

i Hofmans Fundationer, III, 491-92.  At Kong Frederiks Brev var udstedt Fredag efter 

Exaudi Søndag 1529 fremgaar af en Landstingsdom af 1574 om Ravnkilde Præstegaard, 

indført i Viborg Stiftsbog. 

 Mads Jacobsen Skytte, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev sogne i Aars 

herred var en af de første præster, der gik over til den protestantiske tro og giftede sig. 

Han kom derfor i unåde hos bispen. Jørgen Friis gav da sin foged Poul Trogelsen i 

Ovtrup befaling om at udvise de mænd, der boede i  Hr. Madses tre præstegårde, for ægt 

og arbejde og for at de ikke ville tage husbondhold af biskoppen. Mændene gik til 

Frederik 1. der gav Hr. Mads medhold jf. et kongebrev af 14. maj 1529. Dette fremgår 

af et brev, som præsten Søren Lauridsen i 1574 skrev. Brevet er indført i en lands-

tingsdom af 1574, og af et bekræftelsesbrev af Frederik 2. fremgår, at de tre bønder, som 

boede i Ravnkilde, Brorstrup og Haverslev præstegårde skulle blive boende så længe de 

fuldgjorde deres forpligtelser som fæstere, undtagen hvis præsten selv ville besidde 

præstegårdene. Det fremgår af landstingsdommen, at Jørgen Friis har krævet ægter af 
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bønderne til det flere mil bortliggende Hald, hvor han formodentlig på den tid har været 

i færd med et byggeforetagende. Da bønderne påstod, at de altid havde gjort ægter og 

arbejde til præsten, havde fogeden udvist dem af gården med magt og vold. 

Bekræftelsesbrevet er trykt i Hofman, Fundatser 3, s. 491 og landstingsdommen findes 

i Viborg Stiftsarkiv.  A. Heise, Viborg Stift paa Reformationstiden. DiplViberg., s. 173. 

Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 705-06. 

 

17. juni 1529 

 År 1529 die Bothulphi Abbatis blev Truid Ulfstand og Axel Brahe af kong 

Frederik 1. sendt til den svenske kong Gustav Vasa med et ønske om, at Vigen måtte 

igen komme under Norge, som det have været fra Arilds tid. Ligeledes sendte konge 

sendebude til Lübeck herom. Sendebuddene var hr. biskop Jørgen Friis af Viborg, hr. 

Henrik af Lübeck, kansleren i det tysk kancelli Wolfgang von Utenhof, hr. Predbjørn 

Podebusk og Otto Krumpen. Arild Huitfeldt, Danmarks riges Krønike, Frederik I’s 

Historie, s. 178. 

 

24. juni 1529 (1) 

 Ved et brev dateret København 24. juni gør Jørgen Friis vitterligt, at han efter det 

regnskab, kongen nu har gjort her i København på hans forlening af Mors og Fjends 

herred, er kongen skyldig 7.238 mark 12 sk. danske penge samt 292 rhinske gylden i 

guld, hvilken sum bispen nu kvitterer i de penge, hvorfor han har Fjends herred og Mors 

i pant. Lyder pantebrevet på en højere (?) sum, forpligter han sig til at levere pantebrevet 

og lenet igen til kongens ”Fuldmægtig, som derpå befaling haver” (dvs. Jens Hvas til 

Kaas), i Viborg St. Marie Magdalene Dag (22. juli) og at tilskikke ham summen. Tillige 

skal han til samme levere al lenets landgilde, skyld osv. for dette år. Der udstedtes da 

samme dag et nyt følgebrev til kronens bønder i Fjends herred og på Mors om herefter 

at være bisp Jørgen Friis hørige og lydige og give ham deres årlige landgilde og alt andet, 

de er kronen pligtige. 1) Han var altså foreløbig atter kommet i besiddelse af lenene. 

Betingelserne holdt han ikke. Pantebrevene kom han ikke med, og han blev stævnet 

herfor, se 1. september 1530. A. Heise, Viborg Stift paa Reformationstiden. Ny 

Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 535-41. Ifølge Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup, er 

nærværende kontrakt af 24. juni 1519 placeret i RA Danske Kancelli B38c, afskrifter 

indlagt sammen med andre akter i Jørgen Friis’ skattesag i rentemester Christian Hvids 

brev til Frederik 1. af 13. marts 1529. 
 1) Geh. Ark. top. Saml. Viborg, Nr. 211-218 b. 

 

24. juni 1529 (2) 

 Følgebrev til kronens bønder i Fjends herred og på Mors om herefter at være bisp 

Jørgen Friis hørige og lydige og give ham deres årlige landgilde og alt andet, de er 

kronen pligtige. 1) Jørgen Friis var altså foreløbig atter kommet i besiddelse af lenene. 

Betingelserne holdt han ikke. Pantebrevene kom han ikke med, og han blev stævnet 

herfor, se 1. september 1530. A. Heise, Viborg Stift paa Reformationstiden. Ny 

Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 535-41. 
 1) Geh. Ark. top. Saml. Viborg, Nr. 211-218 b. 

 

14. november 1529 

 Biskop Jørgens Friis havde forlenet Sebber Nonnekloster til halvbroderen Niels 

Friis, der 1528 fik kongelig bekræftelse herpå. 1529 ville Jørgen Friis imidlertid fratage 

broderen lenet, sikkert fordi denne var gået over til den protestantiske tro. En kongelig 

kommission, Peder Lykke til Nørlund, ridder, Anders Skeel til Hegnet, Jens Tygesen 

Seefeld til Randrup, Malthe Lauridsen Viffert til Albæk og Erik Krabbe, væbnere 

(Regesta 12.691)  dømte 14. november 1529 i sagen til fordel for Jørgen Friis. Jens Hvas 

skrev 1. september 1530  til kongen. Niels Friis havde henvendt sig til ham og klagede 

over, at Jørgen Friis havde udsendt sine svende, at de skulle tage klosteret fra ham, men 

al hans avl, hø, korn og boskab var på gården, og han ikke kunne flytte hovedkulds. Han 

bad om, at han kunne beholde klosteret en tid eller få sagen afgjort på herredag.  Efter  

Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 567 og 761 mistede Niels Friis lenet, men efter Trap, 

Sebber sogn, havde han det fortsat i 1536.  

 



 

171 

 

 

 Dom mellem biskop Jørgen Friis og kantor Niels Friis om Sebber Kloster. Axel 

Gøje fik Stadfæstelse paa et Brev, lydendes som følger: Efter Indledning, hvori Peder 

Lykke til Nørlund, Ridder,  Anders Skel til Hegned, Jens Tygesen til Randrup, Malte  

Lavridsen til Albæk og Erik Krabbe, Væbnere, gjøre vitterligt, at de Aar 1529, Søndag 

efter Mortensdag, vare efter kgl. Befaling forsamlede i Ove Kirke og havde i Rette 

stævnet Biskop Jørgen Friis paa den ene og Mester Niels Fris, Kantor, paa den anden 

Side om Trætte om Sebber Kloster, efter at Sagen tidligere St. Simonis et Judæ Dag 

havde været for i Ejdrup Kirke, men var bleven udsat, fordi ikke alle Tilforordnede 

havde været tilstede, fortsættes: 

 ”Dog berettede forne værdige Fader Her Jørgen Fris i Ejdrup Kirke, at han nogen 

Tid siden forlenet forne M. Niels Fris Kantor med hans og Bispedømmets Kloster 

Sebber Kloster, og mente, at forne Kloster ikke var saa redeligen medfaren, at hannom 

burde at nyde samme Forlening efter denne Dag. Dertil svarede forne M. Niels, at forne 

Biskop Jørgen havde givet forne M. Niels Brev paa samme Kloster, som var et 

Papirsbrev, og samme Brev havde han udi strænge Ridders, Her Kristiern Frises 

Nærværelse sønderrevet og forbrændt, og siden Biskop Jørgen Fris havde spurgt, at 

samme Brev sønderrevet og brændt var, da ledte („lede”) han hannom til om samme 

Kloster og ikke tilforn. Dernæst samme Dag udi Ejdrup Kirke og desligeste her udi Dag 

udi Ove Kirke frembar M. Niels forne Her Jørgen Frises  Brev, skrevet paa Pergament 

og givet udi Sebber Kloster, lydendes, at hans Naade havde tilsagt hannom Sebber 

Kloster sin Livstid, og var der dog ingen Artikler, Undersked eller Vilkaar, som plejer 

og bør at være udi slig Forleningsbrev. Derimod fremlagde forne Her Jørgen Fris tvende 

Tingsvidner, udgivne af Slet Herredsting, Aars Herredsting og Hornum Herredsting, at 

6 Synsmænd havde været udi Sebber Kloster, gransket, forfaret og set, at samme Kloster 

storligen paa Bygningen forfalden var baade paa Kirken og de Hus, Fruerne udi ere, 

desligeste Skovene, der tilligge, storligen paa en stakket Tid forhugne ere, saa at ingen 

de Synsmænd turde vurdere den Skade, derpaa gjort var. Samledis udi Rette lagde forne 

Her Jørgen Friis det Brev, som menige Konvent hans Naade tilskrevet havde, der 

udinden for hans Naade bekjærendes deres store Brøst, de havde paa deres Provent, 

dennem aarligen burde at have og dennem af forne Mester Niels blev forholdt, deslige 

at de ikke kunde ligge tørt paa deres Sovehus for Regn, med flere Ord, samme deres 

Brev indeholder og udviser, og gav forne Her Jørgen Fris sig udi al Rette, om forne 

Mester Niels burde at nyde samme Forlening eller ej. - Dertil svarede forne Mester Niels, 

at han ej vilde give sig udi Rette, og sagde, at de Dommere ej alle tilstede vare, som i 

vor naadigste Herres Befalingsbrev benævnede vare. - Da efter Tiltale, Gjensvar, Sagens 

Lejlighed, Breve og Bevisninger, som udi Rette lagdes for os, sagde vi saa for Rette, at 

efterdi forne M. Niels Fris sagde sig at have udi 1) sønderrevet og brændt samme Papirs 

Forleningsbrev, han af ovennævnte Her Jørgen Fris  havde, og han nu frembar et 

Pergaments Brev, udi hvilket ikke var nogre Artikler, Undersked eller Vilkaar, samme 

Kloster, Sted, Jomfruer, Skovene og andet  deres Ejendomme kan være med forvaret, 

bør samme Brev ikke at have nogen Magt Klostret til Brist udi nogen Maade eller Biskop 

Jørgen imod. Til Vidnesbyrd have vi hængt vore Indsegler  neden for dette vort aabne 

Brev. D. u. s. Cum clausulis consvetis et solitis. Dominus rex per se. Register over alle 

Lande 1523-33 fol. 76-77. Efter Pladsen i Registret at dømme må stadfæstelsesbrevet til 

Axel Gøje være givet på Gottorp januar 1530. 
 1) Her maa være udfaldet: Hr. Kristiern Friis’ Nærværelse. 

 

5. december 1529 

 Kongelige Rettertingsdommere tildømmer Hr. Oluf Lybbert en Gaard, som 

Biskop Jørgen Fris vil forholde ham, til Præstegaard i Resen Sogn. Til Skive hørte 

annekset Resen i Hindborg herred.  DiplViberg., s. 175. 

 Wy eptherscreffne Magens Gøye, ritter, Danmarcks riiges hoffmester, Erick 

Banner tiil Kalløø, Jens Huas tiil Koess, Jahan Ffriis tiil Heszelagger gaard gøre alle 

witther]igt, att aar epther gudtz byrd mdxxix sanctj Nicolaj affthen paa raadhuszett j 

Aalborg wor skyckett her Oluff Lybbert, sogneprest tiil Resen kyrcke, oc tiiltalede 

werdige herre met gud her Jørgen Ffriis, bistop tiil Wiborg, oc berette forne her Oluff, 

att hand wilde boe hoss szyn kyrcke, forne Resen, oc forne her Jørgen Friis haffuer fest 

en bunde szamme prestegaard, szom holler hannom hans gaard fore. Ther tiil suarede 
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forne her Jørgen Friis, att ther haffuer alle tiide siidbet en bunde j szamme gaard, och 

hand pleyer att giue szyn skyld tiil presthen och gesterij oc forsuar tiil stigthet, mett flere 

ord, szom thennom emellom løbe. Tha sagde wy ther szaa paa for rette, att ther szom 

hand wil bo hoss syn sogen oc sielff besiidde samme prestegaard, tha bør samme gaard 

ycke att holles hannom for aff noger j nogre maade. Giiffuit aar, dag, tiid oc sted, szom 

forschreffuit staar. Vnder vore singnetter.  

 

Ca. 1530 

 Et tingsvidne af Fjends herred og et af Lysgaard herred, at alle de tjenere, som 

nævnes heri, har ydet deres skyld til Hald. ÆA II, s. 201, Viborg Stifts Breve, Nørlyng 

herred, Halds gods, A. 6.  

 Jtem ij tingxwinntner, en aff Fientz herrit och en andhen aff Lysgardherrit, ath alle 

thii thener, som beneffnis i same tingswitner, haffuer yth theris skyld tiill Hald slot etc.  

 

1530 (1) 

 I 1530 havde biskop Jørgen Friis 9 bøndervogne ude i Agerskov, Finderup Sogn, 

Nørlyng Herred, for at hente tømmer. Det tyder på, at biskoppen havde gang i en bygge-

aktivitet, måske på Hald.  Hugo Matthiessen, Viborg Veje, s. 124. Henvisning til Annaler 

for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1847, s. 133f.  Se  26. august 1530.  

 

1530 (2) 

 Biskop Jørgen Friis i Viborgs mageskifte med hr. Peder Lykke til Demstrup om 

en gård i Skårup, Ravnkilde sogn. Det er afslutningen på et mageskifte fra 1529, hvorved 

Jørgen Friis får en gård beboet af Christen Pedersen i Morum i Vognsild Sogn, Gislum 

herred mod  et bol i Skårup liggende til Ravnkilde kirke samt Ravnkilde kirkeskov. Se 

1529. ÆA II, s. 270, Aars herred, H. 76. 

 Bisp Jørgens mageschiffte breff mett her Peder Lycke til Dempstrup om en gaard 

vdj Skaaderup. Anno 1530 1). 
 1)  Jfr. H. 15. (se 1529) 

 

31. marts 1530 (1) 

  Et mageskifte, som den sidste priorinde i Asmild Kloster gjorde med biskop 

Jørgen Friis om to enge liggende mellem Skaber og Rindsholm. ÆA II, s. 201, Asmild 

Klosters breve,  A. 18.  

 Jtem en mageskiffth som forne priris (Maren Laureszdatther) meth conuent 

haffuer giord meth biskop Jørgenn Friis liudindis paa twinne enge, then enn[e kaldis ?] 

Brøne engh, then andhen lig[indis e] mellum Skaberth oc Rintzholm. [Datum mdxxx] 

torsdag nest effther mefasth. 

  

31. marts 1530 (2) 

 Kannikken Johan Wulf i Ribe, der var nært knyttet til den romerske kurie, 

forkyndte pavens bandbulle for biskop Jørgen Friis i forbindelse med dennes sag med 

Johan Wulf. Bandbullen blev opslået på stiftets kirkedøre. Wulf havde allerede 1528 

overladt kongen al den “Pene og Fald”, (søgsmål) som han havde med biskop Jørgen 

Friis i Viborg for den trætte, som var imellem dem, hvilket beløb sig til 5.000 mark 

lybsk. Ursin, Stiftsstaden Viborg, s. 301, 302. Ny Kirkehist.Saml. 5, s. 552. 

Kirkehist.Saml.,3,4, s. 518. Kirkehist.Saml. 5,6, s. 146. 

 

24. juni 1530 

 Et stort antal af rigsrådets medlemmer giver tredje bekræftelse af Joachim 

Rønnows valg til biskop i Roskilde. Medbeseglet af Jørgen Friis, biskop i Viborg. Ved 

rigsrådets anden bekræftelse 24. juni 1529 nævnes Jørgen Friis ikke. Registrator Hans 

Knudsen, Joachim Rønnow, udvalgt Biskop til Roeskilde: Et Bidrag til Oplysning af 

Fædrenelandets Historie i Reformations-Tiden, s. 36. 
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2. juli 1530 (1) 

 Rigsrådet besvarer kongens klage  over manglende støtte:  Mange af adlen lå i 

lejren foran København fra tirsdag efter Trefoldigheds søndag til Hellig Tre konger med 

heste, harnisk, for egen kost og skadegæld. Ligeledes i Skåne og Aahus, i slaget ved 

Malmø, Lund og Landskrona fra fastelavn, da Her Søren Nordbys folk kom, og til Peder 

og Pouls dag. Rigets prælater, adel, fruer og jomfruer er beskattet af fjerdedelen af deres 

arvegods, hvilket aldrig tidligere er sket. Alle lenene har ydet en tredjedel af deres 

indtægt. Kongen har på to rejser fået stor hjælp af bisper, prælater, kirker og præster. 

Ang. de 100.000 gylden, som kongen har fået til betaling af Christian 2.s gæld, har de 

adelsmænd, som gik i borgen for gælden, ikke fået deres breve igen. Landehjælp og 

skatter er udgået i et omfang som aldrig tidligere. Prælater, riddere og adel har på ny 

påtaget sig at betale en stor sum penge, og yderligere bevilget kirkeklokkerne samt 

halvdelen af kirketienden, og man beder om at deres friheder, breve og recesser 

overholdes.  

 Kongen har også indkaldt prælaterne som fremsender deres bemærkninger bl.a.: 

Som det fremgår af kongens indkaldelsesbrev har kongen erfaret, at der er kommet 

megen splid mellem landets indbyggere grundet den evangeliske lære, som nu prædikes 

her i landet, og at dette er imod kongens reces, som ikke ville tillade Luthers kætteri at 

indkomme og prædikes i landet. Det nye regimente og skikkelse, som disse prædikanter 

har indført angår ikke alene kirken, prælaterne og den gejstlige stat men hele samfundet. 

Den vildfarelse og ny lærdom, som forkyndes af Martin Luthers tilhængere er i 

rettergang dømt at være kætteri af både paven, kejseren og mange kristne fyrster i 

Holland, Spanien, Frankrig, England, Tyskland m.fl. lande. Prælaterne klager over, at 

de på mange måder bliver forhånet, foragtet og trængt. Jomfru Maria bespottes. Klostre 

ødelægges uden rettergang og munkene udjages. Klostrenes klenodier fjernes.  Kongen 

har udsendt breve om tiende, der strider mod recessen i Odense. Nye Danske Magazin 

5, s. 314-. Forhandlingerne paa Herredagene og i Rigens Raad fra 1523-30.  

 

2. juli 1530 (2) 

 På herredagen i København fremlagde de evangeliske prædikanter gensvar på de 

katolske prælaternes anklager imod dem. Gensvaret var trykt i Hans Vingaards trykkeri 

i Viborg. De evangeliske prædikanter var Morten Hegelund i Aalborg, Peder Thomsen 

i Thorum i Salling og Peder Jensen i Oddense og Otting i Salling. Peder Thomsen havde 

være præmonstratenserkannik i Børglum. I 1523 blev han immatrikuleret i univer-

sitetet i Wittenberg på samme tid som Hans Tausen og blev påvirket af Martin Luther 

og de andre protestanter. Han vendte ikke tilbage Børglum, men blev kapellan hos 

rigshofmester Mogens Gøye. 1528 blev han præst i Torum og Junget sogne i Salling. I 

1537 blev han den første superintendend i Vendelbo stift. Reformationen i Nordjylland, 

afsnittet Børglum 1517 af Hans Krongaard Kristensen, s. 42. P. Severinsen, Viborg 

Domkirke, s. 364. Viborgs historie, s. 211.  

 

2. juli 1530 (3) 

 Forhandlinger på herredagen i København mellem kongen, rigsråd, adel og 

prælater om et statslån og en almindelig landehjælp. Formålet synes at være at rejse en 

sum fra de skattefrie prælater og adelsmænd, som havde kronens len. Kronen skulle 

garantere for lånet og hver enkelt skulle takseres af rigsrådet. Summen skulle oplægges 

til brug, hvis den tyske kejser Karl V. eller svogeren, den fordrevne Christian 2., skulle 

gøre indfald i landet. Taksationen skete i to omgange og blev indleveret til kongen. 

Blandt prælaterne blev biskop Jørgen Friis takseret til 3.000 mark, mens øvrige bisper 

og klostre takseredes fra 1.000 til 6.000 mark. A. Heise. Bidrag [med aktstykker 1528-

31] til den Kjøbenhavnske Herredags Historie 1530. Danske Magazin 4,6, s. 12-21. 

 

28. juli 1530 

 På rigsrådsmødet i København behandler Frederik 1. i overværelse af b.a. biskop 

Jørgen Friis en klage fra Lübeck over en dom fra 17. september 1528 vedr. Falsterbo. 

Hanserecesse 3 IX, s. 860, Nr. 663. 
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31. juli 1530 

 På rigsrådsmødet i København behandledes en klage fra hansestæderne Lübeck, 

Rostock og Wismar vedrørende forskellige handelsforhold. Nærværende var bl.a. 

biskop Jørgen Friis i Viborg. Hanserecesse 3 IX, s. 855, Nr. 660. 

 

26. august 1530 (1) 

 Jørgen Friis red selvtolvte til Viborg fra Hald for i Domkirkens Kapitelhus at 

forhandle om en sag angående halvbroderen Niels Friis’ forlening af Sebber Kloster. 

Denne sag fremgår af 14. november 1529. P. Severinsen, Viborg Domkirke, s. 359. 

Omtalt i Kirkehist.Saml. 5.bd 1869-71, s. 542. H.F. Rørdam og s. 762, A. Heise jf. Kr. 

Erslev, Fr. I’s registrant, s. 239. Omtalt i Bemærkninger til ”Historien om Peder Smed”,  

Kirkehist.Saml., 3,3, s. 199. med henvisning til Ny Kirkehistorisk Samling V, s. 542. 

 I dagens løb sendte borgerne Biskoppen Bud samme Dag og havde spurgt, om det 

passede, at han vilde paaføre dem Fejde og dertil havde samlet Bønder af Salling foruden 

Hofmænd. Han afviste det. Han havde kun sine Ledsagere, og der var ikke sendt Bud 

efter andre Bønder end 9 Vogne fra Agerskov, der skulde hente Tømmer. Han fik nu de 

fire Adelsmænd til at gaa hen paa Raadhuset, hvor Borgerne var samlede, og paa hans 

Vegne spørge: 

1. Først for hvad Sag og efter hvis Befaling de havde indtaget Koret udi hans 

Domkirke og laaset Døren til hans Bispegaard og ladet besegle Sakristidøren? 

2.  Iligemaade, hvorfor de havde overfaldet Bispens egen Kapellan, som han stod for 

Alteret udi Messen, og andre Præster nede i Kirken, som stode udi Messen, og 

frarøvet dem Kalk og Disk? 

3.  Endvidere, hvorfor de havde indgaaet Forbund og sammensvoret sig med nogle af 

Bispens Kanniker, nemlig Hr. Jakob [Hansen], Mester Jens [Hansen] og Hr. 

Christen Stub, mod deres svorne Ed og Troskab? 

4.  Og endelig, hvorfor de havde vældeligen, uskyldelig og uden Lov og Dom 

fordrevet en ærlig Mand af Kapitlet, Hr. Kjeld Olufsen [af Byen)?  

 

 Referatet af Borgernes Svar giver kun Bidrag til at forstaa de to sidste Punkter. De 

vilde slet ingen Messer eller Gudstjeneste have i Kirken uden dem, de selv havde 

skikket. Og de vilde ikke have Hr. Kjeld Olufsen i By med sig, uden han vilde indtræde 

med dem og rette sig. Men de forklarede, at de havde gjort det efter Kongens Befaling. 

Dette svarer til, at de selv i deres paafølgende Brev til Kongen henviser til ”det Brev, 

Eders Naade os tilskrev, at vi skulde forforde og fremme Guds Ord af vor yderste 

Formue”. Vi kender ikke dette Brev, men Borgerne har vist fortolket det noget frit. De 

lod nu de fire Adelsmænd spørge Biskoppen, om han vilde paaføre dem Fejde derfor? 

Han lod svare, at naar Borgerne vilde holde Fred, skulde han ogsaa, og indberette til 

Kongen, hvad de havde gjort. Men dette virkede ikke mere beroligende, end at da om 

Eftermiddagen den nævnte Sammenkomst var i Kapitelhuset, ”forsamlede Menigheden 

i Viborg sig med Harnisk, Vaaben, Bøsser og Værge og vilde paa det ny overfalde Hr. 

Jørgen Friis og hans Folk”. Adelsmændene foreholdt dem, at dette ikke var efter Aftalen, 

og det blev saa til, at de lovede Bispen Fred indtil Mikkelsdag for, at han imidlertid 

kunde faa Tid til at indberette det forefaldne for Kongen. Men de udtrykte deres Uvilje 

over, at Bispen ”ikke vilde indgaa deres Prædiken og var mod Guds Ord og lod Bands-

mænd sige Messe”. 

 Det tredje Klagepunkt angaaende Kannikernes ”Forbund” med Borgerne maa 

sigte til Overenskomsten om en reformeret Tjeneste i Domkirken. Men forud har der 

gaaet nogle nærgaaende Optrin i Domkirken, og efter Situation og Sammenhæng maa 

de være sket for nylig, saa at Biskoppen først nu efter sin Hjemkomst fra Herredagen 

kan komme til at paatale dem. Ad mundtlig Vej er der bevaret en Overlevering om de 

samme Optrin, og det fortælles netop ogsaa i Forbindelse med Omtalen af Forandringen 

i Domkirketjenesten: Der var en Alterpræst, som for sin Stemmes Skyld kaldtes Claus 

Raaber. En Dag, da han mumlede en Messe, var der en Borger Christiern Stub, der var 

lejet dertil eller forledt dertil af andre utiltalende Tyveknægte, som løb til, snappede 

Kalken fra ham og kastede den for Fødderne. Alterpræsten løb efter den flygtende. Folk 

lo, især Morten Hegelund (Borgmester), og fik stoppet Raaberen og hans Kammerater, 

og straks besteg Hans Tavsen Prædikestolen (da han tilfældig eller ved en Guds 
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Tilskikkelse var kommet i Kirken) og talte over Aab. 14, 8: Falden, falden er Babylon, 

den store, som har givet alle Folkeslagene at drikke af sin Utugts Harmes Vin. 

 Tildragelserne den 26. august 1530 fremgår også af H. Knudsen, Bidrag til den 

danske Reformationshistorie, Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1847, s. 

132-35. 

 Om Forandringen af Gudstjenesten i Viborg Domkirke handler Münter i Den 

Danske Reformationshistorie, II. s. 148-50 og Rohmann a. St. s. 158-59. Jeg har til disse 

Forfatteres Fortælling desangaaende følgende at bemærke. Denne Forandring var ikke, 

som Rohmann antager, et Værk af de protestantiske Lærere allene, ikke heller var det, 

som Münter (s. 118) beretter, Kapitlet og Vicarierne allene, der udførte den med 

Magistratens og  Borgerskabets Samtykke; men Foreningen desangaaende blev indgaaet 

af (adskillige af) Kapitlet, Prædikanterne (de evangeliske Lærere), Vicarierne og 

Præsterne i Viborg 1), efter Magistratens og Borgerskabets Raad og Forlangende. Dette 

viser ogsaa saavel Kapitlets som Borgerskabets Breve til Kongen; thi i hiint (Münter II. 

716) siges, ”at Kapitel og Vicarier med Prædikanternes Overværelse have begyndt en 

Reformats her udi Domkirken i Viborg”, og i dette (Münter II. 714), ”at Kanniker, 

Vicarier, Prædikanter og Klerkeri har gjort en ny Skikkelse i Domkirken med Messen 

og Prædiken.” Herhos fortjener det at  bemærkes, at selve Kong Frederik den Første var 

den, der havde givet Anledning til denne Reformation af Gudstjenesten i Viborg 

Domkirke, i det han i et Brev havde opmuntret Magistraten og Borgerskabet til at 

befordre og fremme Guds Ord af deres yderste Formue, hvorpaa ogsaa Magistrat og 

Borgerskab beraabe sig i deres Brev til Kongen (Münter II. 714). Det er formodentlig 

det samme Brev fra Kongen, hvortil Borgerne sigtede, da de svarede Biskop Jørgen 

Friis, at det var efter Kongens Befaling de havde handlet, idet de udjog de 

papistisksindede Præster af Domkirken. 2) Forresten vide vi ikke, at ogsaa Kanniker 

deeltoge med Borgerne i at fratage de papistisksindede Præster Kalk og Disk i 

Domkirken - som Rohmann siger -; men vel, at ogsaa Kanniker deeltoge i det senere 

Opløb mod Bispen 3). Ogsaa er Formodningen, at Biskoppen havde begivet sig til 

Kapitelshuset ”for nøjere at undersøge den paaberaabte kongelige Befaling, og maaskee 

tillige de ovenfor omtalte Kannikers Forhold” (Rohmann s. 158) aldeles falsk; hvilket 

kan sees af Bispens Klage over Borgerne (Münter II. 711-12). Det var i Anledning af 

tvende private Sager, som Bispen havde med den føromtalte Peder Trane og Hornum 

Herreds Sandemænd, at han den 26de Augusti 1530 mødte paa Kapitelshuset Dette 

udviser et Vidnesbyrd angaaende de Viborgske Borgeres Opløb mod Bispen paa den 

nysnævnte Dag, udstedt af de fire Adelsmænd, der af Kongen vare beskikkede til at 

dømme i hine to Sager. Af dette Vidnesbyrd kunde maaskee følgende Udtog her fortjene 

Plads. Da de fire Adelsmænd 4) vare samlede i Viborg den 26de August 1530 i 

Anledning af de ovenmeldte Sager, gav Biskop Jørgen Friis dem tilkjende, at 

Borgemester, Raad og Menighed i Viborg samme Dag havde givet ham Bud med Jesper 

Simonsen og andre Borgere om at de havde spurgt, at Bispen vilde lade fejde dem og 

skulde have samlet et stort Antal Bønder af Salling, foruden Hofmænd, paa deres 

Argeste; hvortil Bispen angav at have svaret i Lars Skeels og andre gode Mænds 

Nærværelse, at han vidste sig ingen Fejde med Borgerne og at han ikke heller havde 

forsamlet andre Hofmænd end ”hans eget Brød”, som han gav Klæder og Penge, 

ligesaalidt som Bønder af Salling, undtagen 9 Vogne af Agerskov (en By i Finderup 

Sogn, Nørlyng Herred) for at hente Tømmer. Skjøndt nogle af Bispens Venner havde 

sagt ham, at dersom han kom til Viborg, da havde Borgerne saaledes „redt hans 

Gjengjerd” (beredt sig paa hans Modtagelse), at han og saa mange, som fulgte ham did, 

skulde ikke ride af Byen igjen : saa red han dog til Byen for hine Sagers Skyld, dog kun 

selvtolvte. Efter Bispens Begjering gik de fire Adelsmænd til Raadhuset, hvor Borgerne 

vare forsamlede, og spurgte dem paa hans Vegne, først for hvad Sag og efter hvis 

Befaling de havde indtaget Choret udi hans Domkirke og laaset (”lesth”) Døren til hans 

Bispegaard og ladet besegle Sacristidøren; i lige Maade, hvorfor de havde overfaldet 

Bispens egen Kapellan, som han stod for Alteret udi Messen, og andre Præster nede i 

Kirken, som stode udi Messen, og frarovet dem Kalk og Disk; endvidere hvorfor de 

havde indgaaet Forbund og sammensvoret sig med nogle af Bispens Kanniker, nemlig 

Hr. Jacob, Mester Jens og Hr. Christen Stub, mod disse Kannikers svorne Ed og 

Troskab, og endelig hvorfor de havde vældeligen, uskyldelig og uden Lov og Dom 
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fordrevet en ærlig Mand af Kapitlet, Hr. Kjeld Olufsen, (af Byen). Hertil svarede 

Borgemester og Borgere, at alt det de i saa Maader havde gjort, det havde de gjort efter 

Kongens Befaling, at de slet ingen Messer eller Gudstjeneste vilde have i Domkirken, 

uden den de selv havde skikket, og at de ej heller vilde have Hr. Kjeld Olufsen i By med 

sig, uden han vilde indtræde med dem og rette sig. Desuden begjerede Borgerne af de 

fire Adelsmænd, at disse skulde forhøre sig hos Hr. Jørgen Friis, om han eller nogen af 

hans vilde derover fejde eller fejde lade Borgerne i Viborg. Paa dette Spørgsmaal 

svarede Bispen, at han vilde være Borgerne ubevaret og berette Kongen, hvad de havde 

gjort mod ham og hans Klerken, dersom han og hans Folk maatte være ufejdede af 

Borgerne. Disse indgik Vilkaaret, dog med Tilføjende, at de vilde holde Haand i Hanke. 

Dette skete (d. 26. August) om Formiddagen omtrent Kl. 8. Om Eftermiddagen Kl. 2 

mødte Bispen i Kapitelshuset i Anledning af de ovennævnte Sager. Men imedens han 

befandt sig der ”forsamlede Menigheden i Viborg sig med Harnisk, Vaaben, Bøsser og 

Værge, og vilde paa det ny overfalde Hr. Jørgen Friis og hans Folk udi saadan Tro og 

Love, han var udgangen af hans Bispegaard”, skjøndt hverken han eller hans Folk havde 

Uskjel med nogen af Menigheden, enten med Ord eller Gjerning. Da gik de titnævnte 

Adelsmænd af egen Drift, tilligemed Landsdommeren Mogens Munk, til Borgerne paa 

Torvet og æskede Oplysning om Grunden til et saadant mod deres nylig givne Tilsagn 

stridende Forhold. Borgerne undskyldte dette dermed, at Bispen ”tikke vilde indgaae 

deres Prædiken og var mod Guds Ord og lod Bandsmænd 5) sige Messe.” Endelig fik 

Fredsmæglerne Borgerne til at love Bispen Fred indtil Mikkelsdag om Aftenen, for at 

han imidlertid kunde faae Tid til at indberette det forefaldne for Kongen.  

 De her fremførte Bemærkninger angaaende Reformationen i Viborg Domkirke, 

sluttes med tvende for Biskop Münter ubekjendte Breve, af hvilke det første hører til 

den Række af Documenter, som ere aftrykte i Münters Danske Reformationshistorie (II. 

709-21) og det andet omhandler et os ubekjendt Foretagende af Biskop Jørgen Friis, 

hvorved han agtede at indføre nogen „ny Skikkelse” i Viborg Domkirke, hvorimod 

Kapitlet havde gjort Modstand.  
 1)  See selve Foreningen hos Münter, II. 719. 

 2) See Biskop Jørgen Friis’ Klage over Borgerne hos Münter, II. 711. 

 3) See Bispens Klage over Kannikerne hos Münter II. 709. 
4) De fire Adelsmænd vare: Cristopher Krwsze til Winghegaard, Niels Koosz til Starapgaard, 

Las Skel til Jwngitth Gaard og Cristen Friis til Owgaardtth, og af deres Vidnesbyrd haves i 
Geh. Arch. en samtidig Kopi, formodentlig den i Biskop Friis’ Klage over Borgerne 

(Münter II. 712) omtalte Udskrift.  

 5) De af de evangeliske Prædikanter bandsatte Geistlige. 
 

26. august 1530 (2) 

 Christopher Krwsze til Winghegaard, Niels Koosz til Starupgaard, Las Skel til 

Jwngitth Gaard og Cristen Friis til Owgaardtth udstede Vidnesbyrd om, at Biskop Jørgen 

Friis paa Borgemester og Raad i Viborgs Klage havde svaret, at han ikke vilde fejde 

med Borgerne, og at han ikke havde andre Hofmænd samlet end hans eget Brød.; samt 

om Borgemestres og Raads Forklaring af Grunden, hvorfor de havde indtaget Koret i 

Viborg Domkirke og overfaldet Bispens Kapellan. Annaler for nordisk Oldkynd. 1847 

S.133-34. Regesta II, nr. 12.877. 

 

Måske omkring 1. september 1530 

 Brev fra domprovsten (?Christen Pedersen) i Viborg til biskop Jørgen Friis i 

Viborg, der har bandsat Hr. Søren i kapitlet. Knudsen, Bidrag til den danske Reforma-

tionshistorie, Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1847, s. 136. (Efter 

samtidig Afskrift i Geh. Arch.).  

 Humili commeudatione in domino premissa. Kiere herre, maa ether nade wiide 

ath meg er till vidende wordet, at ther skal were nogher uwillige mellom ether nade oc 

nogre aff the dandemen i Wiborig capitell fore en ny skickelse som ether nade acther at 

ville giøre ther i kircken, oc skal ether nade therfore kommet her canther oc her Seuerin 

vdi bande 1), huilcke gud kende at meg leeth er at saadhen twedrachth skall spørges 

mellem ether nade oc ether nades capitell, og befrycther jeg at swaadhen ny skickelse 

skall komme meg, myne eptherkomere prouesther oc flere dandemen ther i capitell till 

skade oc forfangh; thii ieg oc aldriig spurth haffuer at nogre the gode herrer ether nades 
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forfeddre biscoper haffuer fore ether nade saadhen ærinde till foren begynth mod forne 

Viborig capitell.  

 Thi kiere herre beder ieg ether nade ydmygelig oc gerne at ether nade will aff sette 

swaadhen twedracth oc vwillge oc ey lenger beswere forne dandemen her cantor oc her 

Seuerin aliquibus censuris, men ville lade them nyde thenne myn bøn oc scriffuelse goth 

ath, oc rader ieg at ether nade will her eblanth ansee ether nades ether 2) lempe oc 

leylighed et presertim Juramentum paternitatis vestre, ecclesie vibergensi et capitulo 

eiusdem tempore recepcionis vestre prestitum. Vdi huilcke made ieg kand wærre ether 

nade till villige oc till thieniste will jeg thet altiid gerne giure in Christo.  
 1)  Ovenover bande er skrevet dom oc bande.  
 2)  Dette ether bør vist udslettes. 

 

1. september 1530 (1) 

 Et brev fra Jens Hvas til Kong Frederik den Første om Kannikkerne i Viborg, som 

paa egen Haand har foretaget en Forandring af Gudstjenesten i Domkirken. (Efter 

Original i Gehejme-Archivet.)  

 Min ydmige vnderdanige tilplictige tro tieniste nw oc altiidt mett gwdt. Høgborne 

første, kieriste nadige herre, verdis ether nadis høgmectighet at wille wide, thet nw ieg 

hiidt kom, tha haffde canickern oc klerckerii (oc) then største partt byens indbyggere 

begyndt at giøre en reformatz oc skicke vdi Domkircken paa messer oc anden tieniste, 

huicken the nw mett theris egne personer buder skrifftelig haffuer sendt ether naade. Oc 

haffuer the væridt hoss meg begerindis, at ieg ther om ville tilskrifve ether nade att 

samme skick oc reformatz motte fange framgang oc bliffue vedt mact indtill første 

almyndelig herredag her i Rigett forskriffuis oc holditt bliffuer, oc tha effther ether nadis 

egen tøcke oc Danmarks Raadtz Raad &c. at formere og formyndske. Thii beder ieg 

elhers nadis høgmectighet ydmigelig gerne oc fuldkonielig raader, at ethers nadis kon. 

maitt. betencke oc besinde ether ther vdinden i alle maade, actindis, hwatt tber vdaff 

komme kandt i framtiden, saa at huis nw i saa mode forhandlis oc giøris skwllde, motte 

bliffue voractig redelig oc Christelig till god samdrectighet, salighet og ether nade oc 

ethers nadis børn till gaffn oc fredsomelighet. Tisligist begerer forne canicker oc 

klerckerii att the mwe nyde theris gotz oc rente vforkrenckitt, saa lenge the kallis i rette 

for ether nadis egen person oc bliffuer thennum ther loglige fraa dømpt. Ether nadis 

høgmectighedt skall altiidt finde meg en velig tro tienere aff all myn formwe som 

tilbørligtt er. Her met ether nadis siell liff stadt ære oc verdighet then hellige 

trefoldelighet till løcksalig regementt ewindelig beffalendis. Skreffuit i Wiborig sancti 

egidii dag Aar &c, mdxxx. Ether nadis hogmectighedtz welige trov tiener Jens Hwas. 

 

1. september 1530 (2) 

 Brev dateret Viborg Sankt Egidi dag 1530 fra biskop Jørgen Friis til kongen med 

klage over borgerne i Viborg, som har overtaget Domkirken, udjaget præsterne og 

overfaldt ham selv. Han beder om kongens brev herimod. Referat jf. RA, Danske 

Kancelli, Indkomne breve, seddelregistratur 14-19. 1524-32, internetopslag nr.  71. RA, 

Danske Kancelli, indlæg til Registranterne 1524-33. ”Viborg No. 225”.   

 Af seddelregisteret fremgår, at det ved dette brev ligger et vidnesbyrd af 5 i Viborg 

forsamlede væbnere om ovennævnte, udstedt mdxxx fredag efter Bartholomei Apostoli  

dag. Dette skulle være en kopi eller original med fraklippede segl. 

 Efter Friderich Münter, Den Danske Reformationshistorie, bind 2, s. 714.  

 Myn ydmugghe willige oc tro tieneste ethers Nadis H. altid tilforne foruit met wor 

Herre. Hogborneste Førsthe oc kiæreste nadigste Herre, Verdes ethers Nades H. at 

widhe, at disse borghere her vtj Viborgh haffue intaget min Domkirke oc voliget mine 

prester oc røffwet them Kalk oc Disk fra, som the stodhe for altered. Sidhen ther Jeg 

kom til byen, tha sendhe Jeg bodh til them, oc lod them atspørge, aff hwes befaling the 

sodant giort haffdhe, tha swaret the, at the haffdhe giorth thet aff ethers Nadis befaling. 

Hwilket the sagdhe them at haffwe ethers Nadis H. breff pa, Som jeg kand bewise met 

samme riddermentzmend, somjeg til them forskicked haffdhe. Sameledis forhandlet 

samme godhe mend emellom megh oc them, at al then sag, som meg oc them emellom 

war, skulle opstaa til venskab for Ordh oc gierningh, so længhe Jeg lodh then 

offwerwold, meg oc mit Klerkerij war stedh, kwnne forscriffwe til ethers Nadis H. 

hwilket the met forne riddermentzmend lod tilste bodhe med Hand oc Mwnd, oc Jeg 
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them tesligste igien. Sidhen møtthe Jeg po Capittels Hwss wtj Viborg met thwenne 

ethers Nadis befalings breff for godhe Mendh, som sagdhe meg tidh steffned met ethers 

Nadis befaling (som then ene part) oc forlod meg til then tilsagn, forne borger i Viborg 

meg giort haffdhe, ther offwer forsambled menighedhen sig Jeg ved icke aff hwess 

befaling, met  harnsk, bøsser, Vaben oc werghe, oc haffde althe nær forrasket bodhe 

meg oc mine swenne oc aldrig Jeg brød them ord emod heller noger mine, som jeg kand 

bewise met the godhe mendts, som Jeg met thette bodh sendher ethers Nadis H. en 

Vdschriffth aff samme Handel, lige som thet gick oc foer, och icke et Ord anderledis. 

Thette er nw thet tredie sinne the haffwe emod ald skiel, skyld oc relighed offwerfallet 

meg met theris forsambling endog Jeg thet icke forscreffuit haffwer til ethers N. H. oc 

ther som gud icke haffdhe besønderligen beskiermet meg, kwnne Jeg icke haffwe 

vnderkommet met halsen. Nw kand jeg thet ingeledis lenger dølghe at giffwe ethers 

Nadis H. tilkienne, som min rætte herre oc Koning, endog Jeg icke kand opregne the 

mannigfoldige offwerfald, roff, tag, vold oc offwerwold, the meg vti mange modhe giort 

haffwe, vforbrot, bedhendis ydmyglighen begerendis for Gudts skyld oc ethers Nadis K. 

mactis skyld, som ethers Nadis H. haffwer aff Gud, at ethers Nadis H. wil werdis at fly 

meg ræt aff sodanne voldts oc tagis mend, Jeg motte nydhe log oc ræt ther som the kunne 

skylle meg noget, wil Jeg standhe til rætthe for ethers Nadis K. M. oc kiærste nadis 

Herre, bether  Jeg ethers Nadis H.at Jeg motte met thette bodh fange ethers Nadis  breff 

at min Domkirke motte wære wrosteret oc mine prester oc Caniker wforiegit, som the 

andre Domkirker her vti riget, effther thi at jeg giør ethers Nadis H. oc riget so stor 

tiensthe met min Klerkery, som the andre prelater giøre oc gierne gøre wil. Kiæreste 

Nadige Herre, Verdis ethers Nadis Kongl. M. at giffue meg ethers Nadis godhe 

gunstighe Swar her vti, Jeg vil welwilligen for skylled hoss ethers Nadhe met liff oc 

gotz, ethers Nadis H. liff, Siel, Staet Gudh alsommectwgste befalendis til ewig tid. 

Screffuit i Viborg Sancti Egidii abbatis dag MDXXX under mit  Signet.  ethers Nadfis 

H. K. M. willige oc tro tiener. Jørghen Friis,  biscop i Viborgh. 

 

1. september 1530 (3) 

 Brev fra biskop Jørgen Friis til kongen med klage over, at de bondefødte,  

protestantisksindede kannikker Hr. Jacob, Mester Jens og Chresten Stub i Viborg har 

været med i et opløb mod ham. Han minder kongen om, at Chresten Stubs far Peder 

Stub er rømt ned til Christian 2. og spørger, hvordan han skal forholde sig med de tre 

kannikker. Endvidere om de to biskopper i Aarhus, samt Hr. Mogens Gøye og Erik 

Eriksen (Banner) har handlet så ærligt, at de har fortjent len af kongen. Han tilbyder at 

give lenene til kongens skriver i kancelliet, hvis lenene tildømmes ham. Dateret Viborg 

Sankt Egidi dag 1530. Referat jf.: RA, Danske Kancelli, Indkomne breve, seddel-

registratur 14-19. 1524-32, internetopslag nr. 68. RA, Danske Kancelli, indlæg til 

Registranterne 1524-33. ”Viborg No. 224”. Efter Friderich Münter, Den Danske 

Reformationshistorie, bind 2, s. 711. 

 Myn ydmygghe oc tro tienste ethers Nadis har altid tilfor foruit met met wor Herre. 

Hogbornesthe Første och kiæriste nadige Herre, werdis ethers Nadis H. oc widhe, at 

noger Canicker her vti byen som ere fødde aff bønder folk, haffwe wæret met vti thenne 

opløb vti theris harnsk emod then ed oc troskab, the mig soret haffwer oc forrerligen 

handled emod mig, naffnligen Her Jacob, Mester Jens, oc Hr. Chresten Stwb. Oc 

haffwer ethers Nadis Høgmectighed tilforne giffuit Skylling offwer then Jenne tilforne 

Chresten Stub. Thi hans Fader Pedher Stwb rømmet forrerligen fra ethers Nadis H. oc 

til Konning Christiern, oc brwger bodhe hand oc the andre alle lemper the kwnne at 

stemple Opløb emod ethers Nades H. oc riget. Thi bether jeg ethers Nadis H. 

ydmygligen, at ethers Rad wil werdis at giffue meg tilkienne med thette bodh, om ethers 

Nadis H. will veris at see igiennem Finger ther met, at Jeg motte them tilbørligen sætthe 

til rætte for sodan forredery oc mere, tha wille Jeg fly ethers Nadis H. thet at wide, mo 

tvel ske ethers Nadis H. kand kom til Gaffn Oc wil Jegh tesligste fly thet saa, at ethers 

Nadis H. skal icke heller haffue ther skadhe wdaff. 

 Kiæreste Nadigste Herre verdes at wære fortenct her vti, at Jeg motte fange ethers 

Nadis befalings breff i thenne sag til towff bisper vti. Her Mogens Gøye oc her Erick 

Erickssen, om the haffwe handlet so erlige, at them bør at nydhe nogen forlæning aff 

meg, oc ther som theris forlæning dømmes meg til, wille jeg them alle forlæne ethers 
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Nadis Scriffwer i Cancelleriid for ethers Nadis skyldh, eho ethers Nadis H. scriffwer 

fore, wil jeg altid wære effther ethers Nadis villie. Ethers Nadis H. liff, Siel oc Stat Gud 

befalendis. Screffuit vti Viborg Sancti Egidii dag MDXXX  vnder mit Signet. Ethers 

Nadis H. K. M. ydmygge tro tiener. Jørghen Friis Biscop i Viborig.  

 

1. september 1530 (4) 

 Kongens sekretær Jens Hvas meddeler kongen, at biskop Jørgen Friis er stævnet 

med rigens seks ugers stævning at skulle møde for rettertinget med pantebrevene på 

Mors og Fjends herred. Bispen agter at forhale sagen og rigens dele til første herredag, 

hvilket ikke er kongen gavnligt. Han beder derfor kongen om at skrive til rigskansleren 

Niels Henriksen (Arenfeldt) om at give endelig dom på sagen, når den forekommer, og 

ikke at opsætte den til nogen herredag. Hvorledes det nu end forholder sig hermed, er så 

meget vist, at øen Mors senere ikke var i Jørgen Friis’ Besiddelse.  Ny Kirkehist.Saml., 

5. bd., s. 535-41. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve, seddelregistratur 14-19. 1524-

32, internetopslag nr.  69. 

 

1. september 1530 (5) 

 Jens Hvas tilskriver kongen på vegne af mester Niels Friis i Viborg, som biskop 

Jørgen Friis vil fratage Sebber Kloster, og som andrager om at måtte beholde det en tid 

eller befaling og dommere mellem biskoppen og sig. RA, Danske Kancelli, Indkomne 

breve, seddelregistratur 14-19. 1524-32, internetopslag nr. 70.  

  

2. september 1530 

 Brev fra biskop Jørgen Friis til kongen, dateret Viborg fredag efter Sankt Egidi 

dag 1530. RA, Danske Kancelli, indlæg til Registranterne 1524-33. ”Viborg No. 236”. 

Måske fejl registreret, er sikkert borgmestres og råds brev til kongen.   

 

5. november 1530 

 Kongens brev til biskoppen i Viborg (Jørgen Friis) angående Johannes Wulfs 

besættelsen af et ledigt præbende. Friderich Münter, Den Danske Reformationshistorie, 

bind 2, s. 722.  

  

1531 (1) 

 Ett landtstings widisse aff en kong Frederichs dom, att Haldt och Haldtz godtz er 

tildomptt bisp Jørgen Friisz vndert biskop dommit. Anno 1531. ÆA II, s. 207, Asmild 

Klosters breve, A. 44. 

 

1531 (2) 

 Samme kongh Frederichis anden laaszebreff paa Haldt och Haldtz godtz 1531. 

ÆA V, s. 92, Registratur over breve på Hald 1612.  

 

1531 (3) 

 Det fjerde dombrev på Hald til Viborg bispedømme. ÆA II, s. 201, Viborg Stifts 

Breve, Nørlyng herred, Halds gods, A. 5.  

 Item thet fierde dom[breff til biskopdo]mith ludindis paa [Hald. Datum mdxxxj] 

….beati p ……..   

 

1531 (4) 

 En vidisse af Rødding herred, at Elisabeth, Niels Bugges datter med sin søn 

Henning Skarpenbergs og hendes søsters samtykke skødet gården Middelhede i 

Middelsom herred og Værum lund i Sønderlyng herred til Viborg Domkirke og 

bispedømmet. ÆA II, s. 221, Viborg Stifts Breve, Middelsom herred, D. 29. 

 Item enn vidissze vdgiffuit aff Rødyngherritz tingh lydendis at Elisabet 

Bugisdatther haffuer meth hinndis søns Hemmingh Skarpenberigs oc hindis søsters 

samtøcke haffuer skiøtt meth e[th perentzbreff en gord kaldis Medelhede i Medel-

somherridt och en lundh kaldis Verom lundh i Lyngherridh nørre (er søndre) till vorfrue 

domkirche i Viborigh och bispdomith ibidem. Anno ets. mdxxj.  
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1531 (5)  

 Splid Fasti nævnes 1531 som biskop Jørgen Friis´ foged på Hald. A. Heise, Viborg 

Stift paa Reformationstiden med henvisning til Huitfeldt, s. 1356. Ny Kirkehist.Saml., 5. 

bd., s. 525. 

 

1531 (6) 

 Biskop Jørgen Friis i Viborg forlenede i efteråret 1531 Hans Pogvisk med 

Grinderslev Kloster i Salling Nørre herred og fik kongelig stadfæstelse med forbehold 

for kronens eventuelle del heri. Omtalt i  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 524. Regesta nr. 

13.124. Sammenlign 15. nov. 1531. Frederik den førstes danske Registranter, s. 369. 

 Hans Pogwisk haffuer beretth, at bispen i Wiiborg haffuer forlendt hannum it 

closter i Wiiborg stiigt, som kallis Griinders1øff closter, huilcken hører bispen till, och 

kronen haffuer ther ingtet at skaffe met. Thy vndner och tillader koninglige Maiestadt, 

at hand maa nyde och beholde samme closther. Rel. Hertug Christiernn in presentia dni. 

regis.  

 

1531 (7) 

 Kvittering for beløb, som forskellige har indbetalt til kongen, bl.a. bispen af 

Viborg, 20 gylden 3 sk. Frederik den førstes danske Registranter, s. 371. 

 

1531 (8) 

 Under de truende udenlandske forhold i 1530, hvor Christian 2.s forsøg på at vende 

tilbage med hjælp fra svogeren, kejser Karl V., stadig hang over Danmark, tilbød 

rigsrådet kongen, at rigsrådet, lensmændene, prælater og klostrene skulle holde penge 

rede til indbetaling, så de var klare til brug for krigsførelse i påkommende tilfælde. Den 

samlede sum blev i første omgang opgjort til 69.850 mark, i anden omgang til 81.200 

mark. I fortegnelse over biskopper nævnes bispen af Viborg (Jørgen Friis) med 3.000 

mark, som dog ikke ses indbetalt. Rigsråd Predbjørn Podebusk nævnes med 3.000 mark, 

hvoraf 2.000 blev indbetalt. Hans indbetaling drejede sig formodentlig om Rinds herred. 

Øvrige bisper nævnes med lån fra 2-6.000 mark og forskellige klostre fra 100-1.000 

mark. Danske Middelalderlige Regnskaber 1. I, s. 253 med henvisning til RA, Reg. 

108A, Adsk. Stk. kgl. Indtægtsregnskaber 1513-33, nr. 12. Kr. Erslev, Danmarks Len 

og Lensmænd i det sextende Aarhundrede, Oplysninger og Aktstykker, s. XXX.   

 

1531 (9) 

 Biskop Jørgen Friis, Holger Rosenkrantz, Jep Friis, Peder Ebbesen Galt og 

Christen Stygge til Randrup får ordre om at undersøge, hvad der er ret i en sag, hvori 

Poul Stigsen Hvide til Trinderup, Jørgen Friis’ foged på Hald, beretter, at sande-

mændene i Rødding har gjort uret markskel. Dansk Tegnelsesbog 1531-1532, Frederik 

den førstes danske Registranter, s. 359. 

 Bespen aff Wiborg, her Holger Roszenkrantz, Iep Friis, Peder Ebeszenn, Cristernn 

Stygge till Randdrop. Pouel Stygszen til Trenderop haffuer berett, at sandemend vdi 

Rodizlingherrit haffuer giord vrett marckeskell emellom Nørrehede marck och 

Walmarck, emellom Røding, Grundwod och Androp marck, at the grandske och forfare, 

om ther er giord rett marckeskell eller ey.  

 

1531 (10) 

 Kongens befaler nogle gode mænd at undersøge en klage fra biskop Jørgen Friis i 

Viborg over kongens sekretær Jens Hvas, der har frataget ham en gård i hhv. Skals, 

Nyrup og Bystrup samt  en trætte mellem biskoppen og Hr. Søren i Selde, Salling. Dansk 

Tegnelsesbog 1531-1532, Frederik den førstes danske Registranter, s. 360. 

 Bespens beffalling till forne beffallingsmand (Bespen aff Wiborg, her Holger 

Roszenkrantz, Iep Friis, Peder Ebeszenn, Cristiernn Stygge till Randdrop, Pouel 

Stygszen til Trenderop) och beretther, at Iens Huass haffuer tagett hannom en gardt fraa 

vdi Skaelss sogn, laa till siele alter i domkircken, och fore en gard i Nyroppe och en gard 

i Bystrop. Idem beffalling till same beffallingsmend, att ther er trette emellom hannom 

och her Seffren i Selle.   
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1531 (11) 

 Predbjørn Podebusk til Vosborg får pant i Rinds Herred for 2.000 mark. Det synes 

at dreje sig om den halvdel af krongodset i Rinds Herred, som kronen indløste ved 

Predbjørn Podebusks død 1541. Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, s. 46.  

 

1531 (12) 

 Jørgen Friis havde fået dom over ransnævninge i Middelsom Herred i en sag om 

hø på Stevnstrup mark, men de kunne ikke få skudsmål på deres beviser. Kongen 

tillader, at de kan gøre deres tov, og sagen herefter komme for  ham. Frederik den førstes 

danske Registranter, s. 353. 

 Dom oc ransneffning. Sandemend i Melsom herret haffue ladhet berett for k. Mt., 

ath the noger tiid siden forleden bleffue feld ffor oss elskelige her Iorgen Friis, biscop 

til Viiborgh, for noghet høø paa Steffuenstruppe mark, oc the giorde skutzmoll paa theris 

beuisning, oc the icke motte thet nyde. Therfore vnder k. Mt., at the mwe gøre theris tug, 

nar the tillffylgis, i tylbørlige sager, ligge som the icke feld vore, til sa lenge sagen 

kommer i rette ffor k. Mt. Dne. rex per se.  

 

23. februar 1531 

 Frederik 1. bekræfter, at Niels Jensen Rotfeld til Bratskov har Skarpenbergs gods 

i Fjends herred og Salling som brugeligt pant for lån på 1.600 mark dansk og 300 rhinske 

gylden i guld.  Olaf Nielsen, De danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 203-204. 

Sammenholdt med Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd s. 125 må det forstås sådan, 

at intet af Skarpenbergs Gods kom til Hald. Pantet blev jf. lensfortegnelsen 1544-47, 

forhøjet med 300 daler. Se også 1. marts 1531. 

  

1. marts 1531 

 Niels Jensen (Rotfeld) til Bratskov fik brev, at han overfor kongen havde bevist, 

at Hr. Niels Høg havde nogle af kronens gårde i pant af kong Hans for 1.600 mark og 

200 rhinske gylden, hvilke gårde var 4 gårde i Hjerk i Harre herred, 2 gårde i Nautrup, 

4 gårde i Vium, 4 gårde i Harre, 2 øde gårdssteder i Glønge, 1 gård i Otting, 1 gård i 

Albæk, 1 gård i Nesbæk i Rødding Herred, 1 gård i Grove, 1 gård i Frammerslev og 1 

gård i Nesbæk i Hindborg Herred, 6 gårde i Trevad, 2 gårde i Åkjær og 1 gård i Sørup i 

Fjends Herred, hvilke gårde han skulle beholde uafløst i hans og hustruens livstid, og 

deres arvinger i 3 år og herefter indtil pantet blev indløst, og Niels Jensen har forstrakt 

kongen med 100 rhinske gylden og derfor forhøjet Niels Høgs pant og Niels Jensen og 

hans hustru Anne skal derfor beholde godset uafløst for livstid. Flensborg onsdag efter 

første søndag i fasten 1531.  Se også 23. februar 1531. RA, Danske Kancelli, Registre 

over alle lande, nr. 1, s. 71v.  

 

2. april 1531 

 Erik Banner, lensmand på Kalø, fik pantebrev på Hindsted Herred for 800 lybsk, 

som han havde forstrakt kongen med, at beholde indtil pantet bliver indløst. 

Skanderborg palmesøndag 1531. RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, 

s. 71v.  

 

Før 10. august 1531 

 Biskop Jørgen Friis har meddelt kongen, at han, da mester Christiern Hvid på 

kongens vegne har gjort indførsel i stiftets gods, ikke kan møde til den berammede 

herredag, hvorfor kongen meddeler Jørgen Friis, at sagen opsættes til efter 10. august. 

 Eth breff, at byscopen aff Viborig haffuer ladit beret for k. M., at mesther Cristiern 

Huid paa hans nadis wegne haffuer fangit indfførszel vti styfftes godts oc ther for ycke 

kand forfføge segh tiil then herredag, szom er berampt at stande i Kiøpnelhaffn]. Ther 

for haffuer k. M. wndt oc tiilladit, at samme sag skaell wpstande tiil S. Laurits dag [10 

Avgust], [doch szaa at hans nadis rettighed bliffuer wforsemp[t] I], oc ther szom samme 

sag ycke ther forindhen endh eller affthalit, tha skall hues dele eller forffyllingh, szom 

ther paa giurdt oc forfuldh er, ycke were ther met forkrengdt eller forsemp[t] vti nogen 

made. Rel. Her Mogenns Gøye. Dansk Tegnelsesbog 1531-1532, Frederik den førstes 

danske Registranter, s. 356. 
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Før 8. september 1531 

 Diverse sager ang. biskop Jørgen Friis. Nogle af disse er nævnt ovenfor, men 

gentages her i Tegnelsesbogen. Frederik den førstes danske Registranter, s. 359-61. 

 Bespen aff Wiborg, her Holger Roszenkrantz, Iep Friis, Peder Ebeszenn, 

Cristiernn Stygge till Randdrop. Pouel Stygszen til Trenderop haffuer berett, at 

sandemend vdi Røddingherrit haffuer giord vrett marckeskell emellom Nørre hede 

marck och Walmarck, emellom Røding, Grundwod och Androp marck, at the grandske 

och forfare, om ther er giord rett marckeskell eller ey.  

 Bespens beffalling till forne beffallingsmand och beretther, at Iens Huss haffuer 

tagett hannom en gardt fraa vdi Skaelss sogn, laa till siele alter i domkircken, och fore 

en gard i Nyroppe och en gard i Bystrop. 

 Idem beffalling till same beffallingsmend, att ther er trette emellom hannom och 

her Seffren i Selle. 

 Idem beffalling ad eosdem, at sandemend i Hiellom herrett haffuer giortt vrett 

marcke[ske]ll emellom Fræærskoff och Seyelsfrop och mellom Froer lund och 

Huiddom skoff, at the grandske och forfare. 

 Idem citat menige borgemestere, rad och menighet i Wyborg fore nogle kircker, 

the haffue nederbrodt, oc fore en forszammeling, giordt offuer hannom vdi felige dage, 

at møde vdi Nyborg natiuitatis [8 Septbr.] till herredagen. 

 Idem citat her Magens Gøde fore ij gardte, han laader bygge i Skrøø och en, szom 

Rasmus Clementszenn lod bygge i Søby i Liwsgerdherret, at møde till herredagen 

natiuitatis. 

 Idem citat h . . . 

Ith vpstandelsze breff paa en gaard, liggendis vdi Synderholm, som bispen af Wiborg 

och Mogens Munck haffuer dømpt hannom fraan, saa lenge at saggen kommer ind for 

myn herre och Danmarcks riigis raadt. Dns. rex per se. 

 

20. september 1531 

 St. Matthei Apostoli Aften 1531 fik Jørgen Friis Brev, at han nu havde stillet 

kongen tilfreds “for hvis Besætning som vi (Kongen) havde gjort paa Stalvig Gaard og 

Gods, liggendes paa Lugtenæs i Aabenraa Len” , hvorfor kongen afstår sine rettigheder 

i den anledning. Om Stalvig gård førte Jørgen Friis en langvarig proces med Ove Lunge 

til Tirsbæk. Sagen var netop på ny for Viborg landsting 1531, ved hvilken Lejlighed 

Jørgen Friis beskyldtes for at have fremlagt et falsk brev for retten. Sagen kendes kun 

ufuldstændigt af Huitfeldts Beretning (s. 1356), som omtaler en sum penge, der 

deponeredes hos “Landsdommer” Jens Hvas. Muligt står det i forbindelse med denne 

sag. Frederik den førstes danske Registranter, s. 290. Omtalt i  Ny Kirkehist.Saml., 5. 

bd., s. 535-41. 

 20 Septbr. Vi Fr. gjøre vitterligt, at Hr. Iyrgen Ffriiss, Biskop til Wiiburg, vor tro 

Mand og Raad, har nu stillet os tilfreds for ”huess besettning”, som vi havde gjort paa 

Stalluiig Gaard og Gods, liggende paa Lugtenes i Aapenraa Len. Thi oplade vi nu ham 

og Arvinger 1) al den Ret, som vi kunne have til forskr. Gods, saa meget, som vi have 

ladet gjore ”besettning” paa. Gottorpp, vigilia Mathei ap. et evang. Dns. rex per se. 

Sagen nævnes igen i registranten 24 Septbr.  
 1)  og hans Sødskende. 
 2)  I Tegnelsebogen er Brevet udateret. - Paa en løs Seddel, indlagt i C wed FoL 206 findes 

 et lignende, men udateret Brev. Bispen siges heri at have været i Kongens ”mynde for thend 

 besetning, nom vii haffdo giordt oss elskelige her Offwe Lunge, ridder, wor mend och raad, 
 paa Stalduiig gaard” og gives on kvit, løs og fri for denne ”besetning”.  

 

22. september 1531 

 Danske kancelli, indberetning om et bondeopløb i Viborg i forbindelse med Sankt 

Mauritius marked, indsendt af landsdommer Mogens Munk, der var genstand for 

bøndernes vrede, Mogens Gøye, der søgte at optræde som ”mægler”, og Jens Hvas, der 

i forbindelse med urolighederne blev udpeget som Mogens Munks midlertidige afløser 

som landsdommer. Appel, At være almuen mægtig, s. 90. 

 Det årlige St. Mauritius marked i Viborg fandt sted kort efter høsten, og var 

tilsyneladende overmåde populært, vel kun overgået af Snapstinget i januar. Der har 

givetvis fundet livlige diskussioner sted om tidens aktuelle spørgsmål. For bønderne må 
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de evangeliske prædikanters overtagelse af Viborg domkirke i 1530 virkelig have vakt 

til eftertanke og bidraget til at svække Viborgbispen Jørgen Friis’ autoritet. Også senere 

- efter opløbet i 1531 - har Viborgborgernes adfærd været med til at svække bøndernes 

respekt for øvrigheden. I 1532 smed borgere f.eks. Predbjørn Podebusks hustrus 

stolestade ud af Sortebrødre klosteret, uden at Predbjørn kunne stille noget op. Udover 

at vække til eftertanke har sådanne episoder givetvis bibragt Viborg et skær af ’fristad’ 

i bøndernes øjne, et sted hvor herremandens magt ikke talte. På samme måde har 

bønderne i oplandet til købstæder som Vejle, Kolding, Randers, Grenå, Aalborg og 

Horsens sikkert bemærket, hvad der foregik i byerne, og reflekteret derover. Der er 

derfor ikke noget at sige til, at adelsfolk som Mogens Gøye søgte at gå i spidsen for 

købstædernes angreb på gejstligheden; man skulle nødigt overlade initiativet til de 

øvrighedsfjendtlige bevægelser. 

 Det var på denne baggrund næppe tilfældigt, at opløbet i 1531 tog sin begyndelse 

på markedsdagen i Viborg. Den umiddelbare anledning til opløbet var angiveligt 

toldopkrævningen, der fra 1523 var blevet varetaget af Mogens Munk. Bønderne 

hævdede, at Mogens Munk beskattede dem uretmæssigt, mens han på sin side ikke 

mente, at han havde handlet anderledes end sine forgængere. Vel i anledning af denne 

uoverensstemmelse havde Mogens Munks svende anholdt en bonde, og dette satte 

tilsyneladende fart i begivenhederne. En bonde og hans søn - begge fra Rinds herred - 

begyndte urolighederne, og bønderne samlede sig hurtigt om en ”formand”, der stillede 

sig op på et dige med en hat på et spyd. Da Mogens Munk skulle identificere 

uromagerne, fortalte han, at denne formand var bror til en bonde, som Jacob Lykke 

havde ladet hænge, og han formodede (måske af denne grund, da Jacob - eller Joachim 

- Lykkes bispelen Østrup lå midt i Mogens Gøyes len Tordrup), at formanden boede i 

Mogens Gøyes len. Bønderne flyttede deres forsamling til en mark, hvor en bonde 

stillede sig op og talte til dem. Mogens Munk kendte ikke selv denne mand, men han 

vidste, at en Poul Trogelsen (Troelsen) fra Aalborg len kunne identificere ham. 

 Der blev valgt en ny formand, og denne udtog fire mand, der fulgte ham hen til 

Mogens Munks hustru. En af mændene jog et spyd i jorden for adelsfruens fødder, og 

han sagde, at hvis ikke den anholdte bonde blev løsladt, ville de spidde hende på 20 spyd 

og bære hende rundt i byen. Nu kom der flere bønder til, og det endte med, at Mogens 

Munk kun med nød og næppe undslap mængden, tilsyneladende hjulpet af Jens Hvas. 

Dette var dog kun begyndelsen til opløbet. Bønderne satte hinanden stævne til næste 

landsting, og Mogens Munk så sig nødsaget til at spørge Mogens Gøye om, hvad han 

skulle stille op. Mogens Gøye rådede ham til at holde sig væk og i stedet lade Jens Hvas 

optræde som landsdommer. Mogens Gøye skulle nok sørge for at sende sine fogeder og 

tjenere til landstinget, folk, som han vidste, kunne vinde gehør blandt almuen og 

forhandle med den, og desuden ville han skrive til forsamlingen, at hvis den indgav sine 

klagemål over Mogens Munk, ville disse blive forelagt kongen på næste herredag. 

Dermed mente Mogens Gøye, at opløbet kunne bremses.  

 Da Mogens Gøye i første omgang ikke hørte noget nyt om landstingsforhand-

lingerne, tog han det som et tegn på, at hans folk var ved at få gemytterne dæmpet. Der 

var da også en del af bønderne, der havde bifaldet Mogens Gøyes løfte om at lade 

kongen tage sig af sagen, men der var også en del, der ikke havde gjort det, 

”bessønderlliigenn en hob løst parttiige og wanwittiige folck, som wiide inthet wten at 

robe oc skryge”. Resultatet var blevet, at almuen ville samles påny til næste landsting, 

og i mellemtiden ville den sende bud til endnu flere herredsting og opfordre dem til at 

slutte sig til opløbet. Det var en streg i regningen for Mogens Gøye, og hans beskrivelse 

af de vanvittige folk, der råbte og skreg, bærer da også præg af bitterhed. At 

landstingsforhandlingerne ikke har været helt så kaotiske, fremgår af Mogens Munks 

beskrivelse af dem. 

 Der havde samlet sig 1.000 bønder, der var gået til side herredsvis for at sikre sig 

imod spioner (Mogens Gøyes?), der ikke ville gøre fælles sag med dem, og hvis de fandt 

nogen, ville de gennembore dem med 20 spyd. Disse bønder var fra Rinds. Slet, Års, 

Hellum, Middelsom, Sønderlyng, Nørlyng og Lysgaard herreder, men der var derudover 

repræsentanter fra 7 andre herreder. Trods ”standardtruslen” med de 20 spyd, var det 

lykkedes Mogens Munk at få at vide, at bønderne var begyndt at ruste sig. Til hver 20 

mand ville de skaffe 4 geværer, 6 armbrøster og 10 spyd og forke. 
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 Mogens Gøye lod sig ikke gå på af, at hans forholdsregler i første omgang var slået 

fejl. Han rådførte sig med Erik Banner på Kalø og Aarhusbispen Ove Bille og foreslog 

derefter, at Frederik I skulle sende et åbent brev til landstinget. Brevet skulle nok skrives 

af kongen selv - men det blev dikteret af Mogens Gøye. Frederik I skulle udtrykke sin 

forundring over, at bønderne lavede sådanne forsamlinger, når de ikke tidligere havde 

bragt deres klagemål for ham. Han skulle opfordre dem til at gå hver til sit og sende ham 

deres klager, så skulle han nok tage sig af sagen, ”som en Christenn herre oc konng sjnn 

wndersotte pligttiig er oc bor at giør”. Frederik I har dog ikke helt haft tillid til denne 

fremgangsmåde. I et brev til Mogens Gøye tilbød han at sende landsknægte til Jylland, 

vel først og fremmest i lyset af truslen fra Christiern II, men vel også for at man kunne 

- som han udtrykte det i 1525 - ”wor almwen megtig”. Mogens Munk støttede ham deri, 

men Mogens Gøye frarådede det kraftigt med henvisning til stemningen blandt 

bønderne. I stedet rådede han kongen til at tage til Kolding, for hvis blot bønderne hørte, 

at deres konge var i nærheden, så skulle brevet nok stille dem tilfreds. Når han kunne 

være så overbevist herom kun få dage efter sin fiasko, hang det bl.a. sammen med, at 

nogle bønder havde bedt ham og Erik Banner om at møde op på landstinget - hans eget 

brev havde altså vakt til eftertanke i visse kredse, så hvad ville et kongebrev ikke kunne 

udrette? 

 Denne gang havde Mogens Gøye held med sin taktik. Efter at kongens brev - og 

en ny udgave af Mogens Gøyes gamle - var blevet oplæst, opfordrede Jens Hvas 

bønderne til at træde til side og diskutere sagen. Efter kort tid vendte de tilbage og 

tilsagde Frederik I deres troskab, og - hvad der er nok så bemærkelsesværdigt - de 

takkede Mogens Gøye og andre gode mænd, der havde siddet retterting på kongens 

vegne og skikket dem lov og ret. Det var altså gennem denne funktion, at Mogens Gøye 

havde opnået sin autoritet. Det viser dels, at bønderne opfattede rettertinget som 

”retfærdighedens garant”, dels, at Mogens Gøye åbenbart havde haft held til at 

gennemføre en rettertingsrejse trods rigsrådets stærke modstand i 1525, med mindre da 

den jyske almue endnu havde rettertingsrejserne på Christiern IIs tid i frisk erindring. 

Selvom både Mogens Munk og Mogens Gøye angav toldopkrævningen som den 

umiddelbare anledning til opløbet, var de begge enige om, at bønderne ikke ville have 

reageret sådan, hvis ikke Christian II. havde haft sine spejdere iblandt dem. Mogens 

Munk havde således kendskab til, at hele 14 spejdere havde været i Ribe i forbindelse 

med en markedsdag der, og de havde forårsaget stort mytteri blandt almuen. Man kunne 

derfor regne med, at den Christiern II-venlige Viborg-borgmester Per Stubs venner og 

slægtninge havde været med til at hidse gemytterne op på S. Mauritius markedet. 

Endvidere havde Christiern II blot en måneds tid tidligere udsendt en proklamation, der 

bebudede hans snarlige genkomst. Selvom denne proklamation egentlig virker lidt tam 

i forhold til de tidligere nævnte, så tegner den atter billedet af den rette konge, der vil 

komme igen og genoprette retfærdighed og samfundets oprindelige tilstand. Med 

udsigten hertil var bønderne ikke til sinds at affinde sig med ret meget. Man kan gætte 

på, at også gamle uretfærdigheder fra de mange kongers tid er blevet kaldt frem i 

erindringen, her hvor denne tid tilsyneladende var ved at udrinde. Eksempelvis havde 

en af opløbets formænd oplevet, at Joachim Lykke havde hængt hans broder. Selvom 

samtidens forestillinger om spejdernes aktivitet skulle være overdrevne, kan 

”befrielsesforventningerne” meget vel have skabt et sprængfarligt klima. 

  

24. oktober 1531 

 Christian 2. afsejler med en hær på ca. 10.000 mand fra Medemblik i Holland, men 

uheldet fulgte ham stadig. Storme splittede en del af flåden, og med kun ca. 4-5.000 

mand ankom han 5. november til Hesnes uthavn i det sydlige Norge. Vel hyldedes han 

og hans søn i en del af Norge, men Akershus fæstning kunne han ikke indtage.  

 

15. november 1531 

 Vi Fr. gjøre vitterligt, at Hannss Poguiisk, vor Mand og Tjener, har berettet for os, 

at Hr. Iyrgenn Ffriiss, Biskop til Wiiborg, vor tro Mand og Raad, har forlenet ham et 

Kloster i Wiiburg Stift, som kaldes Griindeløff Kloster, hvilket samme Biskop siger, 

hører til Biskopdømmet i Wiiburg, „och wii och kronenu haffue ther ingthett mett”. Da 

unde vi, at om det findes saa, at vi og Kronen ingen Ret eller Rettighed have til forskr. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Medemblik
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesnes&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Uthavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Akershus_slot
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Kloster, da maa forskr. Iyrgenn Ffriiss forlene Hannss Poguisk samme Kloster. 

Hadersleffue, Onsdag efter R Martini Dag. Ad mandatum regiæ Maj. proprium. 

Frederik den førstes danske Registranter, s. 293. 

 

16. december 1531 

 I forbindelse med forberedelsen til en herredag i København Midfaste søndag 

1532 havde kongens udsending, sikkert Melchior Rantzau, forhandlet med rigsrådet, 

som Conseptionis Marie 1531 var forsamlet i København,  og rigsrådet afgav sit svar på 

kongens henvendelse lørdag efter Lucie Jomfruers Dag 1531. Dokumenter til belysning 

af] Forhandlingerne paa Herredagene og i Rigens Raad under Kong Frederik I. Aar 

1531. Danske Magazin 6, s. 125-133.  

 Kongens skriver havde fremsat ønske om, at rigsrådet ville rådslå om kongens 

ønske om udrustning af skibe, der kunne yde modstand mod den fordrevne Christian 2. 

Rigsrådet besluttede, at købstæder, enkelte specielt nævnte adelsmænd samt gejstlige 

skulle efterkomme ønsket, bl.a. bispen af Viborg (Jørgen Friis), som med kapitlets hjælp 

skulle udruste et godt skib. Skibet skulle være klar til midfaste og have kost og fetalje 

ombord til Mikkelsdag.  

 Kongen havde ønsket, at rigsrådet ville give nogle af rigsrådets medlemmer 

fuldmagt til at hjælpe hver mand til lov og ret. I Viborg Stift udpegede rigsrådet 

biskoppen (Jørgen Friis). 

 Kongen havde ønsket, at rigsrådet i hver landsdel ville udpege nogle, som kunne 

holde opsyn med, at enhver efter sin formue var klar med rustning, efter den 

bestemmelse, som rigsrådet havde truffet herom. I Viborg Stift udpegedes biskoppen 

(Jørgen Friis), Jens Hvas til Kaas og Jep Friis, lensmand på Skivehus.  

 

18. december 1531 

 En del af rigsrådet afsendte et brev, dateret København mandag efter Lucie 

Jomfrues dag, at de har besluttet, at kirkerne skulle afgive deres sølv til kongen til 

aflønning af landsknægte i anledningen af, at Christian 2. var faldet ind i Norge. 

Besluttet af biskop Ove Bille i Aarhus, Aage Sparre i Lund, Joachim Rønnow i Roskilde, 

udvalgte biskoper, abbed Henrik i Sorø, prior Eskild i Antvorskov, rigshofmester 

Mogens Gøye, marsk Tyge Krabbe og en del flere rigsråder, men ikke biskop Jørgen 

Friis i Viborg. Nye Danske Magazin 1, s. 227.  

 

1532 (1) 

 Kongen meddeler, at han agter at holde en herredag i København midfaste søndag 

(10. marts) og befaler rigsrådet at begive sig dertil, herunder bl.a. biskop Jørgen Friis i 

Viborg.  Frederik den førstes danske Registranter, s. 374. 

 

1532 (2) 

 En befaling til gode mænd, bl.a. biskoppen af Viborg (Jørgen Friis), at de skal 

undersøge hvad der er ret i en strid mellem Niels Mogensen, væbner, og Jens Hvas til 

Kaas. Frederik den førstes danske Registranter, s. 404. 

 

1532 (3) 

 Biskop Jørgen Friis’ Regnskabssager med kongen. RA, Danske Kancelli, indlæg 

til Registranterne 1524-33. Ses også i Danske Kancelli, Indkomne breve, seddel-

registratur 14-19. 1524-32, internetopslag 144.  

 

1532 (4) 

 Præsten Mads Hegelund fik tingsvidne af Sønderlyng herredsting, at bønderne i 

hans anneksgård i mands minde havde ydet skyld til præsten og ikke til biskop Jørgen 

Friis. Mads Hegelund blev trængt ud af sine kirker og præstegårde. 1535 søgte han igen 

at få sine kirker og gårde igen. Under Christian 3.s hyldning stævnede han bispen for 

kongen. Dommen kendes ikke.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 722. 
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1532 (5) 

 Jens Hvas til Kaas i Rødding herred, Salling, forestod 1532 opkrævningen af 

landehjælpen af kirker og klokker i Nørlyng herred af Mogens Løvenbalk til Tjele  Ny 

Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 534. 

 

1532 (6) 

 Låsebrev på Hald, som biskop Jørgen Friis lod dele til lås. ÆA II, s. 201, Viborg 

Stifts Breve, Nørlyng herred, Halds gods, A. 3. 

 Jtem laasbreff 1) paa Hald oc alle Haldtz gotz, som Jørghen Ffris lod delle till loiss. 

Datum mdxxxij.  
 1)  B: Anden. 

1532 (7) 

 Et stokkenævn af Rinds herredsting, at alt jordegods, øde som bebygget, skov, 

fiskevand, ejendom og herlighed, som tilhørte bispedømmet i Rinds herred, har ligget 

til Hald på tredje år, siden Jørgen Friis flyttede fra Viborg bispegård. ÆA II, s. 246, 

Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F.104. 

 Stockneffnd aff Rindzherritzting att all thett jorde gotz, øde och bygitt, schouff, 

fiskeuand, egendom och herlighet, som bispdomitt tilhørde j Rindz herritt, haffuer liggitt 

paa thridie aar till Hald, siden bisp Jørgen Friis flytte aff Wiborg bisp gard, etc. Anno 

etc. mdxxxij.  

 

1532 (8) 

 Biskop Jørgen Friis’ brev til Ove Lunge til Tirsbæk på 800 mark dansk med pant 

i stiftsgods. ÆA II, s. 247, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 112. 

 Bisp Jørgen Friiszis breff att hand er gield schyldig her Offue Lunge till Tirszbeck 

viijC marck dansche, och setter hanum nogitt aff stigtens gotz j panit med Wilkor. 

Mdxxxij.  

 

1532 (9) 

 Forlig mellem Christen Harbo til Hvolris og biskop Jørgen Friis i Viborg om 

gården Tulstrup og tre andre gårde i Hvam sogn, Rinds herred. ÆA II, s. 247, Viborg 

Stifts Breve, Rinds herred, J. 115. 

 Forligilsze breff mellem Christen Harbo och her Jørgen Friisz om en gard Tulstrup 

j Huame sogen och the 3 garde j Huame sogen,  att thend thrette thennom emellom war 

schulle icke komme bispen till skade. Anno endxxxij.  

 

1532 (10) 

 Et tingsvidne at stiftets gods i Gislum herred har ligget til Hald, siden biskop 

Jørgen Friis flyttede fra Viborg til Hald. ÆA II, s. 259, Viborg Stifts Breve, G. 89. 

 En tings witne paa stigtens gotz j Gislomhertritt att thett haffuer liggitt till Hald, 

siiden bisp Jørgen Friisz flytt aff Wiborg och till Hald. Anno mdxxxij.  

 

1532 (11) 

 Et tingsvidne at stiftets gods i Storvorde birk har ligget til Hald, siden biskop 

Jørgen Friis flyttede fra Viborg til Hald. ÆA II, s. 327, Viborg Stifts Breve, Fleskum 

herred, L. 188.  

 Tingswintne att altt thett gotz vdj Worde birck, som stigten haffuer tilhørtt, haffuer 

paa thredie aar liggit till Hald, siden bisp Jørgenn Friisz flytt aff Wiiborg. Datum 

mdxxxij.  

 

1532 (12) 

 Biskop Stygge Krumpen og andre gode mænds dom mellem Jens Hansen i 

Moldbjerg, herredsfoged i Hornum Herred. og biskop Jørgen Friis i Viborg ang. Ø. 

Hornum kirkes gård i Frendrup mark. ÆA II, s. 305, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, 

K. 114. 

 En biscop Styge Krompens och flere godemendz dom emellom bisp Jørgen Friisz 

aff Wiiborg och Jens Hansen i Molberg om en gard j Frendrup marck, Huornum kircke 

tilhører. Datum mdxxxij. 
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1532 (13) 

 To tingsvidner af Nørlyng herred, et af Lysgaard herred, et af Aars herred, et af 

Hornum herred og et af Hellum herred på det gods, som har ligget til Viborg 

bispedømme på tredje år, siden biskop Jørgen Friis flyttede fra Viborg, og er delt til lås. 

ÆA II, s. 201, Viborg Stifts Breve, Nørlyng herred, A. 7.  

 Jtem vj tingxuinner, ij aff Norliongherrit, ith aff Lysgardherrit, ith aff Arsherrit, 

ith aff Hornumherrit, ith aff Helumherrit, thiisse forne tingxuintner luder 1) oppo thet 

gotz som haffuer legit til biscopdompt oc er delt vnder loss tiil [Hald aff] biscop Jørghen 

Ffriis 2).  
 1)  B: att altt thet guodtz som j same herritt hauer legitt till Wiborg biskops gaard, thett 

 haffuer legitt til Hald slott paa tridie aar, siden her Jørgen Frisz biiskop fløtt aff Wiborg.  

 Anno 1532.  

 2)  B, der mangler Brevet fra Hornum Herred, anfører de andre særskilte under de Herreder, 
  hvor de høre hjemme. De ere alle af samme Aar og samme Indhold. 

 

1532 (14) 

 Befaling til de gode mænd Erik Banner, Holger Rosenkrantz, Axel Nielsen til 

Langtind, Niels Kaas til Staarupgård og bønderne Jens Sale i Torp, Knud Hvid i Intrup, 

, Christen Juel i Vellumgård, Peder Sørensen i Holmgård og Peder Bonde i Hem, at de 

skulle undersøge et markskel mellem Hinnerup og Lille Torum i Salling, som Lucas 

Krabbe hævder, at rebsmændene ikke har rebet efter loven. De skal endvidere undersøge 

en klage fra Lucas Krabbe, der mener, at biskoppen i Viborg (Jørgen Friis) har taget en 

gård i Næstild, som hans bedstefar havde skænket til Oddense kirke. Frederik den 

førstes danske Registranter, s. 395. 

 Befaling till Erick Banner, her Holgerdt Roszenkrans, Pedher Ebbesszenn paa 

Lundeness, Axell Nielsszenn paa Langtyndt, Niels Koss till Starup gardt, Iens Sale vdi 

Torp, Knwd Hwidt vdi Intruppe, Chresthen Iwell vdi Wellwmgardt, Pedher 

Seurensszenn i Holmgordt, Pedher Bunde vdi Heem etc. Lucas Krabbe beretther, at 

rebsmendt, som rebet mellom Hyndruppe oc Lille Tornom, haffuæ icke rebett rett 

effther laghen. Thy bedher kon. Mt., ath the steffner for thennom same rebs mendt, 

gransker etc. oc reber fforne marck rettelig etc. En andhen befaling till forne gude mendt, 

at Lucas Krabbe beretther, at bispenn aff Viborg haffuer taget en gordt, som ligger vdi 

Nestildt, som hans oldefadher gaff till Otthens kirke till, at the grantsker ther om etc.  

 

1532 (15) 

 Kongelig ordre til bønder om at rebe Balling mark, Rødding herred, efter klage fra 

Jens Sale i Håsumtorp. Befaling om det samme til nogle adelsmænd m.fl., bl.a.  

herredsfoged Christen Jensen i Smollerup og Knud Andersen i Dalsgaard i Fjends 

herred. Frederik den førstes danske Registranter, s. 403. 

 Ien[s] Sale i Hosumtorp haffuer berett for ko. Mat., at Baling marck er icke rebth 

eller skiiffth effther loghen, oc men seg ther for lodheløss atuere. Thi haffuer hans nade 

tiilakickit oc beffalitt Per Søffuerinszenn i Wyom, Iens Andherszenn i Retrup, Søffuerin 

Anderszenn ibid., Per Andherszenn i Westhergardh, Jens Nelszenn ibid., Knud Huid i 

Indrup, Nels Esbernszenn i Risum, Erick Bunde i Hiem, Poffuill Bundhe ibid., Nis 

Maghenszenn i Natrop, Erick Ienszenn i Scaustrup och Esbern Iep i Frammersloff, at 

the forsamle thennom paa samme marck, nar the bliffue loffligen tilkallit, then at rebe 

oc wdtlegge huer mand, som loedh oc deell haffuer wti forne marck, hues thennom bør 

athaffue effther raffth oc reeb, szaa: att oss oc kronen oc alle loedz eighere sker fillist oc 

fangher sin anpart, hues hannom bør athaffue effther logen, giffuendis beskreffuit. 1) 

 Jens Sale, en beffaling tiill Glob Krabbe tiil Østhergard, Nels Iensszenn tiil 

Brodskog, Magens Kaas till Ørndrup oc Nels Kaas tiil Starupgard, webner, Cristiern 

Ienszenn wdi Smoldrup gard, Knud Andersszenn i Dalsgard, Cristiern Wistiszenn i 

Maadgard oc Per Bunde i Hien; at the gransker oc forffarer, om Balingh marck er 

redligen oc retthugen raffth effther logen etc; cum clausulis consuetis.  
 1)  I Marginen er tilføjet; tha giffue alle oc huer loedz egher lofflige oc skielige atuarszell. 
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1532 (16) 

 Befaling til biskoppen i Viborg (Jørgen Friis) samt gode mænd at undersøge en 

klage fra væbner Niels Mogensen over Jens Hvas til Kaas om gæld, skyld og oppebørsel, 

samt om noget gods, som Niels Mogensens faster solgte til Jens Hvas. Frederik den 

førstes danske Registranter, s. 404. 

 

1532 (17) 

 Kongelig ordre til adelsmændene Jep Friis, Glob Mortensen i Østergaard, Niels 

Kaas i Stårupgård, Mogens Kaas i Ørndrup, Enevold Eriksen i Hvidbjerg, Niels Winther 

i Nandrup samt bønderne Niels Jensen i Rybjerg og Knud Hvid i Intrup (Lyby sogn, 

Salling) at undersøge om Grættrup mark i Salling er lovligt rebet, og om Niels Jensen 

Rotfeld til Bratskovs fordeling på marken er lovlig delt. Frederik den førstes danske 

Registranter, s. 405. 

 Niss Ienszenn i Brodskov. beffaling till Iep Fris, Glob Morthenszenn i Østergordt, 

Niels Koess i Starup gordh, Mogens Koes i Ørudrup, Ienwold Erickszenn i Huidberig, 

Niels Vinter i Nandrup, nobiles, Nis Ienszenn i Ryberg, Knudt Huidt i Entrup, att the 

giffue thennom paa Greetrup marck i Saling oc granske oc forfare, om samme marck er 

loglig rafft, thesligest forfare, om then dele, som forne Niss Ienszen haffuer delt om for 

marck, er loglige delt, oc hues the forfare.  

 

1532 (18) 

 Kongen giver hr. Peder Thomsen i Torum, hr. Søren i Selde og hr. Peder Thomsen 

i Grættrup beskyttelse mod Viborgbispens stævning, indtil han selv kommer til Jylland. 

Frederik den førstes danske Registranter, s. 405. 

 Her Peder Tomeszenn i Tornom, her Seffren i Selde och her Peder Tomeszenn  i 

Grettrup, att episcopus Vibergensis haffde steffnd thennom hiidh och bø szig i retthe 

och forbortt och icke forfulde sagen 1). Tha haffwer k. M. optaget samme sager att 

komme i retthe for h. nade selff, naar h. n. kommer i Jutlandt. Rel. Iens Huasz. 
 1) først stod der: och foor bortt och icke gaff them sag. 

 

1532 (19) 

 Kongelig ordre til Ove Vincentsen Lunge, Axel Gøye, Jens Tygesen Seefeld, Niels 

Jensen Rotfeld til Bratskov, Niels Kaas til Stårupgård, Gabriel Gyldenstjerne til Restrup, 

Mogens Kaas til Ørndrup, Niels Winther til Nandrup, Enevold Eriksen i Hvidbjerggård, 

Jon Madsen Viffert til Torstedlund, samt bønderne Jens Jensen i Hvidbjerg, Knud Hvid 

i Intrup, Christen Svenningsen i Roum, og Niels Mortensen i Glerup om at undersøge 

og dømme om markskel mellem Pugil og Blære mark, som sandemændene i Aars herred 

havde gjort på foranledning af bispen i Viborg (Jørgen Friis), og om Pugil mark skulle 

tilhøre bispen eller Jep Friis. Frederik den førstes danske Registranter, s. 441. 

  

1532 (20) 

 En kongelig befaling til biskop Jørgen Friis i Viborg samt nogle adelsmænd og 

bønder om at undersøge et markskel mellem Galtrup og Jølby i Mors Nørre herred. 

Frederik den førstes danske Registranter, s. 447. 

  

1532 (21) 

 Hr. Søren Lauridsen. Kongen befaler Christen Jensen, herredsfoged i Fjends 

herred, hr. Ove Ibsen, præst i Øster- og Vesterbølle, Peder Selgensen, herredsfoged i 

Slet herred, Jens Pedersen i Østrup, herredsfoged i Gislum herred, Niels Thamesen i 

Knudstrup, Lysgaard herred, Poul Troelsen i Aalestrup, Peder Nielsen i Hestbæk, Søren 

Nielsen i Dollerup, og Christiern Selgensen at de skal undersøge og afgøre en strid 

mellem Christen Mortensen og Niels Mortensen i Hessel om adkomst til Hessel. Søren 

Lauridsen var formodentlig præst i Vester Hornum og tidligere skriver på Hald og 

nævnes i sagen af den grund. Frederik den førstes danske Registranter, s. 449. 
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1532 (22) 

 Kongen befaler biskop Jørgen Friis og flere adelsmænd at undersøge, om hr. 

Predbjørn Podebusk uberettiget har fordelt Christiern Harbo til Hvolris’ tjenere og 

ugedagsmænd i Rinds herred. Frederik den førstes danske Registranter, s. 470. 

 

1532 (23) 

 Befaling til adelsmænd m.v. om at undersøge en trætte mellem Knud Jensen i 

Bjerregrav og biskop Jørgen Friis i Viborg om Knud Jensens gård tilhører kronen og er 

givet til kirken. De skal også undersøge den dom og lovhævd, som bispen fik på gården. 

Frederik den førstes danske Registranter, s. 484. 

 Knudt Ienszenn i Biergraw. en befalling tiill her Mogens Gøye , Erick Banner, lens 

Hwass, Mogens Munck, Anders Biørnszenn, Hans Emickszenn tiill Esszenbeek, Peder 

Ebbeszenn, Niels Brock, her Swendt Mogenszenn, prouest i Westerwig, Marquord 

Lauerszenn tiill Sørup om trette, som er emellom hannom och bispen aff Wiborg for en 

gord i Bierreherrit, (må være Rinds H.) som han nu sielff i boer, som hører kronen tiill 

och er giffuen tiill kyrcken, som han will trenge hannom fram; at the grandske oc forfare 

om same sag, steffnendis thennom i rette for thennom paa bede slider. Sameledis then 

dom, som bispen aff Wiborg fick paa same gord, och tesligiste then lagheffdt.  

 

5. januar 1532 

 Christian 2. søgte at generobre riget gennem et angreb på Norge og sejlede med 

en stor hær 24. oktober 1531 fra Holland  og ankom 5. november til Hetnes uthavn i det 

sydlige Norge. Han og hans søn blev 5. januar 1532 hyldet af det norske rigsråd, men 

Akershus fæstning kunne han ikke indtage. 

 

Før 9. marts 1532 

 Jørgen Ebbesen, af adel, stævner biskop Jørgen Friis i Viborg for Testrup i Rinds 

herred, som hans forældre havde skænket til hospitalet. (Herredagen berammet til 

midfaste, 9. marts). Frederik den førstes danske Registranter, s. 421. 

 Iørgen Ebbeszenn, nobilis, citat episcopus Vibergeneis for Testrop, som er 

kommen till stiffthet fraa hans forelderne, att møde nw till første herredag i Køffnehaffn.  

 

17. marts 1532 

 Prior Christiern Jensen i Grinderslev Kloster overlader klosteret til Jep Friis, 

lensmand på Skivehus. Biskop Jørgen Friis i Viborg havde ellers 1531 forlenet klosteret 

til Hans Pogwisch. Se 1531.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 524. 

 

26. marts 1532 

 Til kong Fredrik 1.s tog til Norge 1532 skulle biskop Jørgen Friis stille et 

orlogsskib, og  han havde bedt kapitlet ved domkirken i Viborg om hjælp, men blev 

afvist. Frederik 1. bad da selv kapitlet hjælpe med 8 karle med harnisk, værge, kost og 

fetalje indtil Mikkelsdag og sende det til Jørgen Friis. DiplViberg., s. 180. Omtalt i  Ny 

Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 721.  

 Frederik lstes Skrivelse til Viborg Domkapitel om at udrede 8 dulige Karle med 

Harnisk, Værge og Kost til Biskop Jørgen Frises Skib. 

 Ffriderich. Vor sønderlige gunst tilforn. Kiere venner, wiider, att som wij tiilforn 

haffue tiill screffuitt oss elskelige verduge herre mett gud, her Jøren Friis, bistop tiill 

Wiborig, thet han schulle wdt gøre oss ett orlogs skiib tiill søes mett folk, bøszer, verge, 

kost, spisning oc fitalie fran mytt faste nest forgangen oc tiill sancti Mickels dag nest 

kommendis, oc ther som thet bleffue hannom formøgitt eller for swortt, att han tha 

schulle tage ether, sytt capittell, tiill hjelp, oc nu haffuer hann giffuitt oss tiill kiende, atij 

icke wele gøre hannom bystand oc behielpning tiill samme skiib reysze. Thij bethe wij 

ether kerligen, athij wele ansee then lelighedt, nu paa ferde er, oc then tynge, oss, riigett 

oc thess indbygger paa henger i thenne feyde, oc wiszeligen wdtgøre oss oc riigett tiill 

tieneste viij vel dulige karle mett harnisk, verge, kost oc fitalie sancti Mickels dag nest 

kommendis oc skiicke thennom jnd paa forne bistop Jørens skiib, nar thet er rede , eller 

hand ether tiillsiiger, mett saa megen fitalie tiill huer karli, som thenne jndelugte szedell 

jndeholder. Her tiill wij oss wiszeligen forlade oc wele thet igen mett ether forschiilde 

https://da.wikipedia.org/wiki/Akershus_slot
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oc bekiende. Beffalendes ether gud. Screffuitt paa wortt slot Køpenhaffn Tysdagen nest 

epter palme søndag, aar etc. mdxxxij. Vnder wortt Signett. Udskrift: Oss elskelige 

mester Anders Skougordt ærkedegen, mester Niels Friis cantorj oc capittell wtij Wiborig 

domkyrke. Den omtalte indlagte Seddel findes ikke vedlagt. Papir med Spor af Segl, 

Viborg Stiftsarkiv, Domkapitel I, 12.  

 

18. april 1532 

 En dom mellem biskoppen af Fyn og andre bisper, prælater og adelsmænd, måske 

rigsrådet, heriblandt biskoppen af Viborg. Frederik den førstes danske Registranter, s. 

419. 

 

Maj 1532 

 Jens Hvas til Kaas fik i sit eget navn i maj 1532  kvittering for at have overleveret 

kronen “404 Lod Sølv af Mors”. Det er udtryk for, at Jørgen Friis’ forlening af Mors er 

overgået til Jens Hvas grundet Jørgen Friis manglende aflevering af regnskab og 

indbetalinger af forleningen.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 535-41. Frederik den førstes 

danske Registranter, s. 290. 

 

22. juni 1532 

 Splid Fasti, kannik i Viborg, Hans Ebsen i Nøragergård, fuldmægtige i Poul 

Stigsens (Pouell Steensøns) sted, Anders Lassen i Hjermind (senere herredsfoged), 

Peder Lassen i Brandstrup og Mads Pedersen i Kællinghøl udstedte et ridemandsbrev 

om Øster Velling præstegårds tilliggende. Splid Fasti nævnes 1531 som Jørgen Friis’ 

kansler og Pouell Steensøn er uden tvivl Poul Stigsen (Hvide) til Trinderup, der 1526 

nævnes som Jørgen Friis’ foged på Hald.  DiplViberg., s. 182. 

 

Før 24. juni 1532 

 Jørgen Friis stævner Hr. Peder Thomsen i Torum, Hr. Søren i Selde og Hr. Peder 

Thomsen i Grættrup til at møde for kongen ved Sankt Hans dag for noget kirkegods, 

han påstår, at de har taget til sig. Præsterne henvendte sig til Jens Hvas, der som relator 

indberettede sagen til kongen, som udsatte sagen indtil han selv kom til Jylland. A. Heise 

oplyser herom: Under kongens sygdom benyttede Jørgen Friis sig af sin magt som 

rettertingsdommer og mønstringsherre for Viborg Stift til at sætte sig i besiddelse af 

Hegelund gård i Torum sogn. Da klagemålet mod biskopperne blev læst op på 

Gammeltorv i København i 1536 var dette netop et af klagepunkterne mod Jørgen Friis. 

Heises vurdering af sagen synes dog noget fejlagtig. Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 562. 

Frederik den førstes danske Registranter, s. 417. 

 Episcopus Vibergensis citat her Per Thomeszenn i Grettrup 1) for nogett kircke-

gaads, the haffue thagett thennom till, at møde vm Ioannis [1 Juli].  
 1) ovenover er tilføjet: her Peder Thomesssenn i Iiungett. 

 

24. juni 1532 

 Dokument læst på Viborg landsting, jf. landstingets skøde- og panteprotokol 22. 

september 1722. Prokurator Anders Bruun fremlagde på vegne af velbyrdige justitsråd 

Jens Jørgensen Seerup til Hald et gammelt pergamentsbrev med rigens rettertings dom 

udstedt af Frederik 1. i Helligåndshuset i Slagelse Sct. Severin apostels dag 1532 

sammen med adskillige ærlige mænd, at biskop Jørgen Friis’ ved sin fuldmægtige Niels 

Lauridsen, blev tildømt alt Hald gods, og fik dom for, at søen var Halds rette enemærke. 

Dommen var bilag fire breve, dels åbne og dels forseglede, heraf ét vedrørende Hald: 

 Brev nr. 4. Frederik 1. brev, beseglet med hans eget segl, udgivet på Københavns 

Slot 1532, torsdag efter Sct. Jacobi apostels dag, lydende, at Hald og dets tilliggende  

blev forbemelte biskop Jørgen Friis på Viborg Stifts vegne tildømt efter hr. Predbjørn 

Podebusks eget brevs lydelse, unden krav på kost og tæring. Kongen bekræfter, at der 

ingen breve på Hald er udstedt af ham og tildømmer biskop Jørgen Friis på Viborg Stifts 

vegne samt hans efterkommere Hald og Hald sø. Beseglet  af Niels Arenfeldt, kongens 

justituar. Landsarkivet i Viborg, G215, Hald gods, Skøder og breve 1393-1892.  
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Før 1. juli 1532 

 Biskop Jørgen Friis stævner Jesper Tordsen for en gård i Nørre Kongerslev, som 

Tordsen har solgt til Erik Eriksen Banner, men som biskoppen hævder tilhører Viborg 

stift. Jørgen Friis stævner endvidere Mads Jonsen Viffert til Torstedlund ang. nogle 

penge, som han har et gældsbrev på. Frederik den førstes danske Registranter, s. 417. 

 Idem (Episcopus Vibergensis) citat Iesper Tordszenn, nobilis, for en gaard i Nørre 

Kongisløff, hannd haffuer sold Erick Banner, och hører till Wiborig stigt, och for nogen 

pendinge, szom hand haffuer Mats Ionszenns breff paa.  

 

1. juli 1532 

 Christian 2. har opholdt sig i Norge siden 5. november 1531, men har ikke opnået 

kontrol over landet. Den 1. juli 1532 indgik han med biskop Knud Gyldenstjerne, der 

var sendt til Norge med en stor dansk-hanseatisk flåde, en overenskomst i Oslo, ifølge 

hvilken han under frit lejde førtes til København for  at forhandle med sin farbroder. 

Under forskellige påskud brød man lejdet, idet man tillige beskyldte Knud Gylden-

stjerne for at have overtrådt sin fuldmagt, og besluttede at sætte Christian i forvaring på 

Sønderborg Slot, dog under skin af, at det kun skulle være en opsættelse, indtil han i 

Flensborg kunne få en sammenkomst med farbroderen, men forinden havde denne 

hemmelig forpligtet sig over for sine danske og holstenske råder til aldrig at frigive 

Christian, der ikke skulle betragtes som hans, men som Danmarks og fyrstendømmernes 

fange; 4 danske og 4 holstenske råder skulle have tilsyn hermed. Slottet skulle også 

holdes til deres hånd; uden deres indvilligelse måtte intet foretages. Den 9. august 1532 

ankom Christian til Sønderborg, hvor han blev holdt fangen. 

 

Efter 1. juli 1532 

 Hr. Peder Thomsen, sognepræst i Torum, hr. Søren i Selde og hr. Peder Thomsen 

i Grættrup har klaget til kongen, at biskop Jørgen Friis havde stævnet dem for 

rettertinget, men ikke var mødt op. Sagen udsættes til kongen selv kommer til Jylland. 

Se ovenstående. Frederik den førstes danske Registranter, s. 418. 

  

9. juli 1532 

 Vi Jørgen Friis, med Guds nåde biskop til Viborg, gør alle vitterlig med dette vort 

åbne brev, at for villighed og venskab, som ærlige velbyrdige mand og strenge ridder 

hr. Anders Bille, høvedsmand på Stege, os og Viborg domkirke hertil bevist haver og 

herefter bevise må, samledes for det gode håb, som vi har til hans søn Bent Bille, at han 

skal blive ved den hellige kirke og en af hendes personer, da har vi undt og givet og med 

dette vort åbne brev under og giver forn. Bent Bille det første prælatdom eller 

kannikkedømme, (som) først falder eller løs vorder efter denne dag udi vor domkirke 

Viborg, som os tilkommer at forlene, bepligtende os derfor med dette vort åbne brev, at 

når Gud det så forset har, at nogen prælatdom eller kannikedom først falder eller løs 

bliver, som os tilkommer at forlene, da straks at give og at gøre forn. Bent Bille derpå 

slig forvaring og kollats, som det sig bør. Givet udi København octava visitacionis 

Marie, anno 1532. Jørgen Friis, biskop, med egen hånd. Valdemar Andersen, s. 32. 

 

16. juli 1532 

 Frederik 1.s dom mellem biskop Jørgen Friis og hr. Predbjørn Podebusk, at Hald 

og Halds gods skal tilhøre bispedømmet. ÆA II, s. 201, Viborg Stifts Breve, Nørlyng 

herred, Halds gods. 

 Jtem koning Frederics [dom emellom Jørghen Friis biscop oc her Prebiørn 

Podebusk, at Hald] oc Haltz gotz bør at [were til biscopdomit]. Datum mdxxxij ma[ndag 

nest] sancti Kanuti konings [dagh].  

 

22. september 1532 

 Biskop Stygge Krumpen og flere riddermændsmænd dom Mauritius dag 1532, at 

et skovskel mellem Fræer og Sejlstrup og mellem Fræer og Tustrup blev kendt dødt og 

magtesløst, da det blev afsagt, mens biskop Jørgen Friis var i kongens lovlige forfald. I 

B-udgaven af ÆA er året angivet som 1533 men det kan næppe være rigtigt, for da var 

Frederik 1. død på Gottorp 10. april 1533 og ingen ny konge udvalgt endnu. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Knud_Henriksen_Gyldenstjerne_(biskop)
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 Jtem biscop Stigge Krompens dom ludindis at hand met flere godemend haffuer 

dompt thenn siste skouskifft mellum Segelstrup oc Frer oc Frer oc Tulstrup at were død 

oc magteløs epter thii thenn var giordt thenn stund biscop Iørgenn Friis var y ko. mag. 

forfald. Datum mdxxxij sti Mauricij dag. ÆA II, s. 289, Viborg Stifts Breve, Hellum 

herred 1). 
1)  B: bisp Stigy Krumpens mett flere riddermendtzmendtz ride breff paa rett marckesehiell  

 emellom Freger och Segelstrup och emellum Freger och Turstrup, som the giorde mett  

 sandmend. Anno 1533. 

 

28. oktober 1532 

 Et register som blev skrevet efter, at kongen havde tilskrevet alle len om kirkekorn. 

I Fjends Herred samt i Mors nævnes Jens Hvas og ikke Jørgen Friis, hvilket viser, at 

Jørgen Friis ikke har fået disse herreder igen. Frederik den førstes danske Registranter, 

s. 474. 

  

16. november 1532 

 Niels Jensens enke i Ringkøbing fik kongeligt beskærmelsesbrev, formodentligt i 

sammenhæng med det foregående kancellinotat, hvor en Ringkøbingborger, Jens 

Christiansen, måske Niels Jensens far, sammen med andre arvinger opnår en appel til et 

dommerpanel, bestående af Viborgbispen, Jørgen Friis, rigshofmester Mogens Gøye, 

Erik Banner, Jens Hvas, hr. Niels Høgs to svigersønner, Jep Friis og Niels Jensen 

(Rotfeld), Peder Ebbesen (Galt), der var Niels Høgs søstersøn og lensmand på 

Lundenæs, samt Johan Bagge, der måske var Viborgbispens foged på Viskum. Danske 

Kancelliregistranter 1523-32, s. 469.  

 

21. november 1532 

 Mageskifte mellem fru Maren i Tostrup og Jørgen Friis, der modtager en gård i 

Store Rørbæk til at lægge til Testrup Hospital. Hvad hun modtager nævnes ikke. ÆA II, 

s. 248, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. 

 Jtem fru Marenn i Tostrup hindis magskyfft met bistop Jørgenn Friis paa en gard 

i store Rørbeck tiill Testrup. Datum mdxxxij presentationis Marie.  

 

28. november 1532 

 Et tingsvidne af Slet herredsting af 24 mænd, at alt Viborg stifts gods har ligget til 

Hald på tredje år, siden Jørgen Friis flyttede fra Viborg bispegård. ÆA II, s. 334, Viborg 

Stifts Breve, Slet herred.  

 Item ett tingsvinde aff Sletherrit aff xxiiij mendt at alle sticthens gotz vdj Sletherrit 

haffuer leygenn tiill 1) sydhen biscop Iørgenn Friis flotte aff Viburg biscopgard. Datum 

mdxxxij torsdag nest epter sancte Katerine virginis dag.  
 1)  B: Hald paa thredie aar.  

 

8. december 1532 

 Tingsvidne, at der ikke havde været givet last og kære på en eng til Skillingsbro 

mølle, Gravlev sogn, siden den kom til bispedømmet. ÆA II, s. 302, Viborg Stifts Breve, 

Hornum herred. 

 Jtem tings vinde paa enn eng till Skøling brois mølle 5) Datum mdxxxij søndag 

nest for Luce euangeliste. 
 5)  B: haffner (ther weritt) giffuitt last och kiere paa nu att were slagin och hen førd, haffuer  

  weritt bieritt til forne mølle, siden hun kom til bisp domitt. 

 

9. december 1532 

 Et tingsvidne mandag efter Nikolaj dag 1532 om de tjenere, der har ydet landgilde 

til Hald i 3 år. Tingsvidnet viser, at administrationen af stiftsgodset var flyttede fra 

bispegården i Viborg til Hald. Da stiftsgodset blev konfiskeret af kronen ved 

Reformationen 1536 fortsatte administrationen af dette med uændret regnskabsår, som 

gik fra Franscisi til årsdagen herefter, 4. oktober, jf. Hald lens regnskab 1541-46. Det 

første af de tre år må da være fra 4. oktober 1529 til 4. oktober 1530. Dette kunne være 

et tegn på, at Jørgen Friis’ byggeri på Hald var afsluttet, at det var så langt fremme, at 

godset kunne administreres fra en ny skriverstue her, eller at administrationen var flyttet 
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ind i gamle bygninger, som bevaredes ved borgbyggeriet. Flere tingsvidner fra 1532 

beretter, at der var ydet landgilde til Hald på tredje år siden Jørgen Friis flyttede af 

Viborg bispegård. 

 [Item] tings vinde paa thii thener som haffuer [ytt landgi]lde tiill Hald y iij ar. 

Datum dxxxij man[dag ne]st for sti Nicolaj dag. ÆA II, s. 295, Viborg Stifts Breve, Rinds 

herred, K. 30.  

 

1533 (1) 

 Hans Jensen i Moldbjerg i Ø. Hornum sogn erkender at have en gård i Frendrup i 

Ø. Hornum sogn i fæste af biskop Jørgen Friis i Viborg. Hans Jensen var søn af 

herredsfoged Jens Hansen i Hornum herred. I Aalborghus lens jordebog 1562 s. 133, 

nævnes Jens Hansen og Hans Jensen som bidragsydere til lægskøer i ”Vesterleg”. ÆA 

II, s. 305, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 118. 

 Hans Jenszens breff j Molbierg huor vdj hand bekiender sig att haffue en gard j 

lon och leye j Frenderup biscop Jørgen Friisz och efftherkomendis biscoper for schyld 

och landgild. Mdxxxiij.  

 

1533 (2) 

 Biskop Jørgen Friis’ lovhævd på Smollerupgård og andet gods i Fjends herred. 

ÆA II, s. 231, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 81. 

 Bischop Jørgen Friissis laugheffd paa Smollerup gaard med mere godtz vdj Fiendz 

herritt.  

 

1533 (3) 

 Rigens Forfølgninger. Christiern Eskildsen, borger i København, fik stadfæstelse 

på et pergamentsbrev udstedt af biskop Iver Munk i Ribe, biskop Stygge Krumpen i 

Børglum, biskop Ove Bille i Aarhus, biskop Jørgen Friis i Viborg m.fl.  år 1533, hvorved 

de havde tildømt Mogens Lauridsens hustru og arvinger to jorder ved stranden i 

København, liggende mellem to jorder, som Oluf Atsersen og skipper Peder købte af 

staden København. Troels Dahlerup, bd. I, s. 577.  

 

5. marts 1533 

 Munk Elbæk i Grårups mageskifte med biskop Jørgen Friis, der får en gård i 

Blære, Aars herred, mod et øde byggested ved Munk Elbæks gård. ÆA II, s. 264, Aars 

herred, H. 34. 

 Item Monck Elbecks 8) mageskiffth met biscop Jørgen Friis vdj saa made, at forne 

biscop Iørgen skall haffue en gard y Blere.  Datum mdxxxiij othensdag [? efter] søndag 

inuocauit.   
 8) B: till Grarup. 

 9) B: for ett øde byggested sønden wed hans gaard. 

 

11. marts 1533 

 En lovhævd som biskop Jørgen Friis gjorde på Halkærgård med dens tilliggende 

gods samt alt Viborg stifts og kirkernes gods i Aars herred. ÆA II, s. 269, Aars herred. 

 Item en lagheffd som biscop Iøgenn Ffriis giorde paa Halkier met hindis beneffnit 

tillegelsze met alle stygtens oc kyrckens gotz vdj Arsherrit. Datum mdxxxiij tisdag nest 

effther sønedag reminiscere. 

 

29. marts 1533 

 Tingsvidne af Rødding herred lørdag efter søndagen letare, at Christen Nielsen i 

Kærgård på biskop Jørgen Friis’ vegne tog lovhævd på Spøttrupgård og al dens 

tilliggende i Rødding og Krejberg sogne. Regesta nr. *13.454. Se også 29. juli. Udtog i 

Historisk Tidsskrift I. 232-33: 

 1533, Løverdag næst efter Søndagen Lætare, har Christen Nielsen i Kergaard, paa 

samme Biskops Vegne, taget Lavhævds Vidne paa Rødinge Herredsting paa Spøttrup 

og alle hendes rette Tilliggelse i Rødyngsogn og Krebergsogn, som der nu tilligger, og 

af Arilds Tid tilligget haver. Ligeledes vidnes der, at samme Christen Nielsen lod læse 

4 vel beseglede Pergamentsbreve; det første lydende: at Hr. Jens Lauesen Biskop Knuds 

official paa Spøttrup, havde indvordet til Viborg Bisdom Spøttrup med alle Spøttrup 
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Fang, og all Spøttrup Sø, tvært og endelangs til alle Land; det andet et Tingsvidne af 8 

Mænd, at de havde aldrig hørt eller spurgt at Nogen havde givet Last eller Kyære (Klage) 

paa forskrevne Gods og Sø, før Thomes Jensen. Det tredje en Herredsdom fra bemeldte 

Herredsting, som dømte alle Viborg Bispestols Breve paa Spøttrup ved Magt; og det 

fierde: at Las Jebsen Landstingshører har dømt Spøttrup Gaard og Gods i Røding Herred 

og Spøttrup Sø til Viborg Bispedømme. - Dette Brev paa Papir, udstedt af Per Nielsen i 

Vebii (Vejby), herredsfoged i Rødding Herred, er det ældste Document om Spøttrup, 

som haves i Originalen; men er meget beskadiget og paa flere steder ulæseligt. 

 

7. maj 1533 (1) 

 Efter Frederik 1.s død 10. april 1533 mødtes rigsrådet onsdag efter sanctorum 

Philippi et Jacobi 1533 i Karup og udsendte et åbent brev til rigets indbyggere, at de 

skulle være klare med våben, hvis fjender skulle trænge ind i landet for at overtage 

magten. Da rigsrådet ville holde en herredag i København, har rådet overdraget de gode 

mænd og riddere Hr. Mogens Bille, Hr. Holger Rosenkrantz, Jep Friis, og Axel Gøye at 

have tilsyn og befaling i deres fravær. Medbeseglet af biskop Jørgen Friis i Viborg.  Nye 

Danske Magazin 2, s. 196. 

 

7. maj 1533 (2) 

 Efter kong Frederik 1.s død 10. april 1533 på Gottorp udsendte rigsrådet onsdag 

efter sanctorum Philippi et Jacobi 1533 i forbindelse med mødet i Karup samme dag et 

åbent brev til købstæderne i Nørrejylland, at rigsrådet agter at holde en herredag i 

København og i den anledning har rådet overdraget de gode mænd og riddere Hr. 

Mogens Bille, Hr. Holger Rosenkrantz, Jep Friis, og Axel Gøye at have tilsyn og 

befaling i deres fravær. Indbyggerne opfordres til at være deres lensmænd hørige, og 

lydige og være hjælpsomme, hvis fremmede herrer eller fyrster skulle gøre indfald i 

landet. Medbeseglet af biskop Jørgen Friis i Viborg.  Nye Danske Magazin 2, s. 197. 

 

15. juni 1533 

 Biskop Torben Billes dombrev på en lovhævd, som hr. Jens Lauridsen gjorde på 

Spøttrup, Spøttrup fang og søen hen til Vadum. ÆA II, s. 349, Viborg Stifts Breve, 

Rødding herred. 

 Jtem. Torbenn Bilde till Lundt dombreff paa enn laghefft som her Ieness 

Laurisszen giorde paa Spittrup oc alle Spittrup fang oc alt thenn sø tiill Vaum. Datum 

mdxxxiij die sanctorum Viti et Modesti.  

 

16. juni 1533 

 Rigsraadet tilkjender på herredagen i København Biskop Knud Gyldenstjerne 

Forsvaret og Herligheden over Kirketjenerne paa Falster og Lolland, som de kgl. 

Lensmænd for en føje Tid siden havde tiltaget sig. Medbeseglet af Jørgen Friis, biskop 

i Viborg. A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4. række 3. bind. 

s. 479.  

 

17. juni 1533 

 Rigsrådsdom afsagt i forbindelse med eller umiddelbart forud for herredagen i 

København, at Helliggejsthusets Kirke og Kloster i Aalborg, som Axel Gøye efter 

kongelig befaling havde frataget brødrene, skulle restitueres. Medbeseglet af bl.a. Jørgen 

Friis, biskop i Viborg. A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4. 

række 3. bind. s. 481.  

 

18. juni 1533 

 Jørgen Friis, biskop i Viborg, deltager sammen med øvrige biskopper og rigsråder 

og flere adelsmænd onsdag før Johannes Baptiste 1533 i Elisabet Krabbes bryllup med 

Peder Skram til Urup i Vor Frue Kapel i København. Anne Krabbes håndskrevne 

optegnelser om slægten Krabbe i Monumenta Historiæ Danicæ, Historiske Kildeskrifter 

af Holger Rørdam 1,2, s. 15.  
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24. juni 1533 

 Efter Frederik 1.s død Skærtorsdag 10. april 1533 på Gottorp berammede rigsrådet 

en herredag i København Sct. Hans dag for valg af ny konge. I herredagen deltog, eller 

var i hvert fald indkaldt Jørgen Friis til Viborg, Iver Munk til Ribe, Stygge Krumpen til 

Børglum, Ove Bilde til Aarhus, Biskopper, Torben Bille, udvalgt ærkebiskop i Lund, 

Joachim Rønnov electus til Roskilde, Knud Gyldenstjerne, electus til Odense, Henrik, 

abbed i Sorø, Eskild, prior i Antvorskov, Hr. Mogens Gøye, Danmarks Riges hofmester, 

Tyge Krabbe, Danmarks Riges Marsk, Predbjørn Podebusk, Hans Bille, Mads Bølle, 

Ove Lunge, Mogens Munk, Erik Banner, Oluf Rosenkrantz, Otte Krumpen, Johan Oxe, 

Johan Urne, Johan Bjørn, Anders Bille, Axel Brahe, Niels Lunge, Niels Arenfeldt, 

Rigens Kansler, Knud Bille, Holger Ulfstand, Truid Ulfstand, Claus Podebusk, Claus 

Bille, Axel Ugerup, Erik Krummedige. Arild Huitfeldt, Christian III.  

 

2. juli 1533 

 Biskop Jørgen Friis’ lovhævd på Viborg stifts gods i Hornum herred. ÆA II, s. 

301, Viborg Stifts Breve, Hornum herred, K. 84. 

 Item biscop Jørgenn Friisszis lagh[efft paa] thet gotz i Hornwmherrit sticthens [er] 

datum mdxxxijj var frue dag.  

 

3. juli 1533 (1) 

 I forbindelse med herredagen i København påbød rigsrådet i en efterskrift til et 

brev dateret Sanctorum Petri et Pauli (29. juni) 1533), 3. juli (Torsdag efter vor Frue 

Dag visitationis) lensmændene i Viborg Stift at sørge for, at almuen betalte tiende 

retfærdigt i overensstemmende med Odense Reces; de skyldige skulle straffes som for 

Tyveri, m.m. Afsat plads til 29 segl. Medbeseglet af Jørgen Friis, biskop i Viborg. 

Danske Magazin 2,2, s. 250.  

 

3. juli 1533 (2) 

 I forbindelse med herredagen i København blev der af rigsrådet med deltagelse af 

bl.a. biskop Jørgen Friis udstedt en Reces af 3. juli 1533, der bl.a. bestemte, at Viborg 

Domkirke skulle restitueres, og at alle domkirker, herre- og jomfruklostre, helligånds-

klostre og sognekirker skulle blive ved deres fulde magt.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 

570.   

 

4. juli 1533 (1) 

 I forbindelse med herredagen i København blev der af rigsrådet med deltagelse af 

bl.a. biskop Jørgen Friis udstedt en Reces af 4. juli 1533, der bl.a. udsatte kongevalget 

og besluttede, at Odense Recessen af 1527 skulle overholdes. Det blev også besluttet, at 

bisperne i hver deres stift to gange om året skulle sidde retterting sammen med rigsrådet 

og gode mænd af stiftet. Præsten Ib Lauridsen, official eller foged på Spøttrup, ledsagede 

Jørgen Friis til herredagen. Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup. Recessen gengives i 

Danske Magazin 3, s. 106.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 570.  

 

4. juli 1533 (2) 

 Under herredagen i København anmoder rigsrådet fredag efter vor Frue Dag 

visitationis det norske Raad om at istandbringe Forlig mellem Biskop Anders Mus og 

Biskop Mogens i Hammer. Medbeseglet af Jørgen Friis, biskop i Viborg. A. Heise, 

Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4,3, s. 496.  

 

5. juli 1533 (1) 

 En lovhævd, som Jep Lauridsen, biskop Jørgen Friis’ official i Gislum herred, 

gjorde på en gård i Dollerup og en i Gøttrup og på stiftets og kirkens gods i Gislum 

herred. ÆA II, s. 255-256, Viborg Stifts Breve, Gislum herred. 

 Item enn lagheffdt som, her Ieb Lausszen officialis y Gislomherrit giorde paa 

biscop Jørgenn Friissis vegne ludendis paa 1) alle sticthens gotz oc kirckens i forne 

herrit. Datum mdxxxiij then løffuwerdag nest effther war frue dag natiutatis Marie.  
 1)  B: paa en gard j Dolderup och j Gøttrup med miere gotz j Gislomherritt. Anno etc.  

  mdxxxiij.  

 



 

196 

 

 

5. juli 1533 (2) 

 I forbindelse med herredagen i København underretter rigsrådet Domkapitlet i 

Ribe om, at Biskop Iver Munk i Raadets Nærværelse har eligeret sin Brodersøn, Mester 

Oluf Munk, til sin Medhjælper og Eftermand, og at Rigsraadet har stadfæstet Valget og 

optaget Oluf Munk i Raadet. Afskrift af Dr. Olaf Nielsen efter G. L. Badens Papirer i 

Indenrigsministeriets Arkiv. Original ikke stedfæstet, men formodentlig beseglet af 

Jørgen Friis, biskop i Viborg. A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk 

Tidsskrift 4. række 3. bind. s. 496.  

 

13. juli 1533 (1) 

 I forbindelse med herredagen i København afsender rigsrådet søndag efter Knud 

Konges dag et (latinsk) brev til paven og beder denne samtykke Torben Bille som 

ærkebiskop i Lund Stift. Medbeseglet af Georgius Vibergensis (Jørgen Friis, biskop i 

Viborg). Acta Pontificum, III, s. 479. 

  

13. juli 1533 (2) 

 I forbindelse med herredagen i København udfærdiger rigsrådet søndag efter Knud 

Konges dag det såkaldte Enighedsbrev, hvorved rigsrådets medlemmer forpligter sig til 

at holde sammen og ingen kåre til konge uden hele rådets samtykke. Medbeseglet af 

Jørgen Friis, biskop i Viborg. Brevet er aftrykt i Nye Danske Magazin 1, s. 230. Omtalt 

i A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4. række 3. bind. s. 501.  

 

13. juli 1533 (3) 

 I forbindelse med herredagen i København giver rigsrådet søndag efter Knud 

Konges dag Herman Tyre af Bergen frit lejde til at måtte fare i Danmarks rige. 

Medbeseglet af Jørgen Friis, biskop i Viborg. A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, 

Historisk Tidsskrift 4,3, s. 507.  

 

13. juli 1533 (4) 

 I forbindelse med herredagen i København tildømmer rigsrådet søndag efter Knud 

Konges dag Hr. Peder Lykke Barsebæk fiskerleje i Skåne, som ærkebiskop Torben Bille 

i Lund gjorde ham stridig. Medbeseglet af Jørgen Friis, biskop i Viborg. A. Heise, 

Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4,3, s. 507.  

 

14. juli 1533 

 I forbindelse med herredagen i København udsteder rigsrådet fuldmagt til Otte 

Krumpen, Lensmand paa Langeland, og Wulf Utenhof, Lensmand paa Hindsgavl, at de 

paa det danske Rigsraads Vegne skulle underhandle med den nederlandske Regjering 

om Forbund mellem Rigerne. Anført i Genterfordraget af 9 Septbr. 1533, Aktstykker 1, 

11.Formodentlig medbeseglet af Jørgen Friis, biskop i Viborg. A. Heise, Herredagen i 

Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4. række 3. bind. s. 510.  

 

15. juli 1533 

 Under herredagen i København tillader rigsrådet tirsdag efter Knud Konges dag 

Borgemestre og Raad i Kjøbenhavn at udsætte Tønder paa Middelgrunden og at hæve 

en Afgift af hvert Skib efter dets Størrelse. Medbeseglet af Jørgen Friis, biskop i Viborg. 

A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4. række 3. bind, s. 507.  

 

15. juli 1533 (eller 8. juli) 

 I forbindelse med herredagen i København, tirsdag før Margrete, gør  Iver Munk 

til Ribe, Stygge Krumpen til Børglum, Ove Bilde til Aarhus, Jørgen Friis til Viborg, 

Biskopper, Torben Bilde Archielectus til Lund, Joachim Rønnov electus til Roskilde, 

Oluf Munk electus til Ribe, Henrik Abbed i Sorø, Eskild Prior i Antvorskov, Tyge 

Krabbe, Danmarks Riges Marsk, med menige Danmarks Riges Raad, vitterligt, at 

Rigsraadet endrægtelig har tilfundet Biskop Anders Mus alt det Gods, vitterlig Gjæld og 

alt andet, som ham med Urette er frataget i Danmark og Norge. Medbeseglet af Jørgen 

Friis, biskop i Viborg. A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4. 

række 3. bind, s. 507.  
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29. juli 1533 

 Den udvalgte Ærkebisp Torben Bille til Lund og Rigsraadets 2det og 3die 

Dombrev paa Spøttrup Gaard m. m. til Viborg Bispedømme. DiplViberg., s. 191. 

Omtales i A. Heise, Herredagen i Kjøbenhavn 1533, Historisk Tidsskrift 4,3, s. 513, men 

her tales kun om 2. dombrev. Omtalt i  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 554. 

 Wii Torben Billde, med guds Naade Archielectus till Lunde Domkircke, og 

meenige Danmarkis Rigis Raad, giør alle vitterlig, at for os var skicket værdige Faders 

Hr. Jørgen Frisis Biskop till Wiburg Bud med et vort andet Dombref, lydende paa 

Spøttrup, Spøttrupsfang og all den Søe till Wadum Land, tvert og endelangs till alle 

Lande, som ligger hos Spøttrupgaard, med alle sine rette Tilligelser, som vort Dombrev 

derom ydermere indeholder og udviiser, og derimod er ingen Breve tagne af os. Thi 

tildømmer vi till tredie Sinde formeldte Biskop Jørgen Friis paa Wiburg Stiffts Wegne 

og hans Effterkommer Biskoper der sammestæds formeldte Spøttrup, Spøttrup fang og 

all den Søe till Wadum Land, tvert og endelangs till alle Lande, som ligger hos Spøttrup 

Gaard, med alle sine rette Tilligelser at have, nyde, bruge og beholde, forbydendis alle, 

ihvo de heldst er eller være kunde, deroppaa Hinder eller Forfang at giere, saa længe 

nogen kommer for os med bedre Beviisning pas, vort Retterting. Ex Slavilse die Severini 

Chrjstofferi(!) 1533. Sub sigillo regni Daciæ ad causas, teste Nicolao Arnfeldt, iustitiario 

regni eiusdem. Dette Brev blev lofflig læst til Rødding Hærredsthing, Løverdagen anno 

domini 1533. 

 

1. september 1533 

 Brev fra de danske bisper Iver Munk i Ribe, Stygge Krumpen i Børglum, Ove 

Bille i Aarhus, Jørgen Friis i Viborg, Torben Bille, udvalgt ærkebisp i Lund Knud 

Gyldenstjerne og Oluf Munk, udvalgt biskop i Ribe til Kardinalkollegiet i Rom, dateret 

Roskilde 1. Septbr. 1533. Registrator Hans Knudsen, Joachim Rønnow, udvalgt Biskop 

til Roeskilde: Et Bidrag til Oplysning af Fædrenelandets Historie i Reformations-Tiden, 

s. 157. 

 

8. september 1533 

 Terkild Andersen i Dalsgaard, Vokslev sogn, og herredsfoged Peder Sørensen 

Ridemand i Volstrup m.fl. vidner, at Anders Mogensens i Kirketerp på vegne af biskop 

Jørgen Friis i Viborg tog lovhævd på kirkens og bispedømmets gods i Hornum herred. 

Pergament med seglremme uden segl. Viborg Stiftsarkiv, Hornum Herred i Alminde-

lighed. DiplViberg., s. 187-189. 

 Alle mend, thette breff sier eller høre lesze, kwndgiøre vij efftterscreffne Peder 

Sørenszen i Volstrup, fogitt poo Huormvm herritztingh, Las Laurissen, Søren Jbsen 

ibidem, Terckeld Andersen i Dalszgaardt, Simen Justzen i Brastedt, Chresten Pederszen 

i Swenstrup, Las Sørenszen i Elishøff oc Jes Anderszen i Strøffringh ewindeligenn met 

gud. Aar effter gudtz byrd mdxxxiij° mandagen, som var vor frue dagh natiuitatis, poo 

Huornwm herritts tingh var skickitt verdighe faders met gud her Jørgen Frisz, biscop til 

Viborigh, møndighe fogitt Anders Mogenszen i Kirketorp, huilken ther loffligen eskitt 

oc fick itt fultt tingsvindne aff viij dannemendt, som er Las Lauriszen i Volstrup, Terckel 

Anderszen i Dalszgaard, Las Sørenszen i Elishøff, Simen Justzen i Brasthedt, Nis 

Jenszen i Hersom, Jes Jenszen i Huornwm, Cristen Pederszen i Swenstrup oc Jens 

Pederszen. Tisze forne viij dannemend endrectheligen vondne oc sagdhe poo siell oc 

sandhen, att the saa oc hørde forne verdighe faders her Jørghen Friszes laffhefftls 

loghøringh, som var Lydick Tamesszen i Longsøø oc Niels schriffuer i Vegerby, huilke 

tow dannemend ther lydeligen kwndgiordhe oc tilstod, att the var vttj Kirckitorp 

torsdagen vest forleden, hørdhe oc saa forne verdighe fader her Jørgen Friis giord sin 

laffhefftt met prester oc kirckenaend, som hannom var tilfwnden aff ffogiden oc 

herritzmend, oc indworde hand bisdoms guodz oc eydom i Huornwm herritt. Ffyrsth 

indwordhe hand Kirckitorp met alle sin retthe tillegelsze, som nw tilligger oc aff 

areldtztidt tillegitt haffuer, fraa then stien, som stander norden wed Hyllisted søø, saa 

vester att stien fra stien, som indstienitt oc indstablitt er, fram at Foldalsletthe til then 

stien, ther stander i Lønszehøff, saa nor att mølle veyn vdtt til then stien, ther stander i 

sønder enden aff Tuerkier, saa roden (!) nieder til then stien vesten ved thet gamle 

andhøffuit, ’saa østher att til gamle kirckispong att digitt vthj aaen oc aaen sønder wp att 
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til mitthestremme, thet indwordhe hand for kirckiens iennemerck oc en frij prestegaard 

til Vegerby kircky. Jtem Twoldall met alle sin rette tillegiilsze met en frij iendielsz 

marck vesten vid gaarden oc huer tridie gresz offuer all Astrup march. Jtem tre gaarde i 

Lønsøø met fire fering iord offuer alle Løngsøø marck. Jtem fire gaarde i Vegerby met 

en feringh iorde offuer alle Vegerby marck oc ett degenboell met sin retthe tillege. Jtem 

en gaard i Brastedt met en fering iorde offuer alle Brastedt marck. Jtem Jlsøø for en frij 

iendiell til Bisleff kirekij. Jtem Holm agers gordested met all hinders retthe tilleg, 

Tornbecks mølle met sin tilleg, dam, damsbwnd, flod oc flodsted, inthet vndtagitt. Jtem 

Solgaard i Dyrup met alle hinders retthe tilligelsze bodh vttj marcken oc huer tridie gresz 

j normarcken. Jtem tow gaarde vttj Dyrdrup, huer met en ferings iordhe, ett buoill 

ibidem, Anders Pederszen ibuoir, met en halfferingh iordhe offuer all Dyrup marck. 

Jtem fem gadhusz ibidem. Jtem i Bisleff prestegaarden met sin tillegh, ij gaardhe ibidem, 

Jens Jull oc Jens Skoffbo ibuoir, ij gadhusz ibidem met thieris tillegh, Ermgaardz marck 

met alle sin retthe tillegh. Jtem en gaard i Grysted, Anders Trolberigh ibuoir. En gaard 

ibidem Nis Sørenszen ibuoir. Jtem fire gaardhe i Nibe, huer thennom met en feringh 

iordhe offuer all Nibe marck. Jtem ett buoll i Voxleff met en halfferingh iord offuer all 

Voxleff marck. Jtem ix stecker iord poo Gielstrup met en ager østen tili then gaardt, 

Axell Yttzen ibuode, som aabyggij. Jtem en gaard i Mollbierigh mett en feringh iordh 

offuer Mollberigh marck. Jtem Fremdrup gaardsted med two feringh iorde offuer 

Fremdrup marck, til Huornwm kierckij. Jtem Molberigh krog. Jtem Abbildgaard, ett frij 

iennemercke til Huornwm kirkij met alle sin tillege, som hwn nw i være haffuer, eth 

gaardsted, kallisz Harim, met alle sin tillegh, tili Huornwm kierckij. Jtem prestegaarden 

i Huornwm met two feringh iord offuer alle Hornwm marck i ager oc engh. Jtem iij 

feringh iordhe oc iij boil i Huornwm met the gaardhe husz oc theris tillegh. Jtem two 

gaardhe i Volstrup, huer en feringh Tord offuer Volstrup marck. Jtem ij gaardhe i 

Gulbeck met theris rethed. Jtem en gaard i Swenstrup met en feringh Tord norden aaen. 

Jtem ij buoil synden aaen met theris rette tilligelsz, Aagaard med sin tilleg, Sanct 

Morthens mølle, til Swenstrup kierckij. Jtem Koowadz mellested met all sin rettehed. 

Jtem en gaard i Bwnderup, Michel Cristenszen ibuor, met sin retthe tillegh. Jtem en 

prestegaard i Ellisheff oc ett buoill. Jtem en gaard i Støffring met en fering Tord. Jtem 

en gaard i Bwdderup, her Niels ibuoir, met sin rettighed, hwn nw i være haffuer. Jtem j 

Bwrdrup en gaard, til Budderup kierckij. Jtem Julstrup tow gaard for frij iendiell met 

theris retthed. En gaard vttj Siørup met en feringh iorde. Jtem j Graffleff iij gaarde i 

Graffleff. Jtem Skiollingbroo mølle met the engij oc holme, ther tilleger, met alle hendis 

rettighed. Jtem iiij gaarde vttj Aardestrup met theris rettighed i skow oc marck. Jtem en 

gaard i Suldrup met sin rettighed. Jtem en gaard i Dalwm met huer tridie gresz offuer 

Dalwm marck. Jtem prestegaarden i Sønderup, her Peder ibuoir. En gaard ibidem, Søren 

Mwnck ibuoir. Thisze forne gaardhe oc guotz, byggitt oc wbyggitt, met alle theris 

eydom indwordhe forne verdighe fader met lagheff for kirckens oc biscopdomens retthe 

guodtz oc eydom, oc vortthe forne laglieff logfigen tilboden, logligen tilfwnden oc 

logligen giordt efftter logen, oc melthe forne verdighe faders loffhøring hannom loff aff 

hendhe oc hans ied ved mack(!), saa lengij hwn fellis for bistop oc wwilliig bymend. Att 

the saa vondne for osz, thet vindue vij met vor indsegle. Giffuit aar, dag, tid oc sted vt 

supra. Paategning: Anno 1579 torsdagen, som er 8 octobris, bleff denne laudheffd lest 

for sandmend paa Kiercketorpmarck. 

 

13. september 1533 

  Jørgen Friis’ lovhævd på kirke- og bispegods i Gislum herred. Indført i tingsvidne, 

1579, lørdag efter Bartholomei Apostoli Dag, af Peder Christensen i Bunderup, 

herredsfoged, Jens Mortensen i Østrup, Christen Stub, herredsskriver, m. fl., på 

forlangende af Hr. Søren Christensen, præst til Gislum kirke. Viborg Stiftsarkiv, Rinds 

Herred, Vesterbølle Kald. A. Heise, DiplViberg., s. 189-191. 

 Alle men, thette breff sier ellir lesze, helsziner vy Jes Jenszen y Tiisted, fogitt tili 

Gislwm herritzting, Jes Pederszen y Vesterris, Christin Jenszen y Bistrup, Cristin 

Lauszen y Aarup, Niels Pederszen y Tiisted, Anders Jensszen y Morum, Niels 

Mortinszen y Heszill, Cristin Cristinszen i Østrup, Jes Mortinszen och Malthy 

Moginszen euindelig met gud, att aar epther gudz byrd mdxxxiij, løffuerdagen nest 

epther vor frue dag natiuitatis, thill forne Gislum, herritz ting var skieket forne her Jib 
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Lausszen, esket och fick itt fultt tingsvinttne aff otte danne mend, som var Niels 

Pederszen ij Tisted, Niels Mortinszen ij Heszill, Anders Jensszen ij Morum, Peder 

Michilszen ibidem, Cristin Cristinszen ij Østrup, Jes Cristinszen ibidem, Cristin 

Gunndisszen ij Vonszill och Peder Jenszen y Tiisted, huilcke forne otte dannemend 

vonne paa theris gode tro, siell och retthe sandin, atthy horde och saa same dag thill 

forne Gislum herritzting, att verdiige fader met gud bjskop Jørgen Frijs, hans lauffheffdz 

loghøring, her inden alle iiij stocke, som var Jes Cristenszen y Vesterris oc Cristin 

Jenszen y Ollistrup, thy kundgiorde oc thill stod, atthy var y Testrup thenn thijsdag nest 

thill foren, horde och saa, att her Jørgen Frijs, biskop tili Viborig, giorde syn lauheffd 

met prestir och gode kirckins personir laufthiddags, som hand var vist for retthe aff 

thinge, och indvorde hand førsth Neragirgord met en mølle och ald theris rettighet. Jtem 

ald Durup sogin och prestgordin. Jtem, ald Boldrup, prestgordin ij Stienild, saa god som 

then beste ij bøyenn, och itt boill, prestgordin y Rørbeck, saa god som then beste ij 

bøyen, en jendelz toffth och dezlige och ij boill. Jtem prestgord ij Grønderup, saa god 

som nesth theu beste y bøyen, och ij boll. Prestgordin y Tistet met syn rettighet, 

prestegordin y Bvndrup met syn retthe tilligelsze, och itt gord sted y Sønderup met en 

feyring jorde. Jtem en gord y saa god som then beste y bøyen, och en endels toffth. En 

gord y Nyrup met en feyring iorde. En gord y Morum met en feyring Tord. Jtem 

prestgord ij Vonszill, saa god som then beste y bøyen, och en endels toffth. En gord 

ibidem met feyring iorde och ij boll met ij endels toffte och ald then endeld, som ligger 

nord tili kirken och som hwn haffuer vorth aff arildtz tiid. Jtem ij gorde y Suoldrup met 

lige halff .... En gord y Gøttrup met en feyring iorde och met hendis rettighed vdy 

Huamstrup marck. Jtem. Toorupgord. Jtem iiij gorde y Farsøe, saa gode som thy iiij 

beste y bogin, och ald then endell, som thill Lauris gord liger. Jtem ij boell met ij toffte. 

Jtem iiij gorde y Fondrup och itt boill met feyring iorde; ij gorde y Stistrup met ij feyring 

iorde. Jtem en gord y Dollerup met en feyring iorde och en mølle met hindis frijhed. 

Jtem iij gorde y Fovlum met iij feyring jorde och en endield, som ind er snoren met 

sandmend thill Foulum kircke. 

 Jtem presthgordin y Loens met then fierde dield vdy Loens, och en eng, som er 

indsuoren met sandmend, och Egeboris Tord. Jtem en gord y Offuensskoff met syn 

eyndom och Løngdals skoff och Alstrup kircke skoff. Jtem prestegordin y Alstrup, saa 

god som thenn beste y bøyen, och en boill met synn rettighed. - Jtem ij gorde y Vullis, 

saa gode som thy ij beste y beyn. Jtem Øster Seickbeck. Jtem en gord y Suingilbere met 

en feyring iorde, och then loffue Tord, som liger thill Suingilbere kircke, och itt boll. 

Jtem thette forne godtz, som forscreffuitt stor, thet indvorde forne biskop Jørgin Frijs 

thill kirckin och Viboriig bispdoms retthe godz och huer mand aff deid och fele ther 

fraa, och melte forne lauffheffdz loghøring hans log stadig, thill hun rygis epther login. 

Jtem var forne lauffheffd logliig tilbøditt iij samfold ting tili Giislom herritzting och 

loglig festh och thillfundin och giiffuitt epther login. Thill ydermiere forvaring och beder 

stadfestelsze tha hane vy hengd vor indzegill nedin for thette vortt opve breff. 

 

21. november 1533 

 Rigsrådet, heriblandt biskop Jørgen Friis,  udsteder brev dateret Odense Vor Frue 

dag præsentationis, ”tusende femhundret tiuge paa thett trettændhe”, at de har lovet 

hertug Christian til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve i Oldenborg og 

Delmenhorst og disse fyrstedømmers prælater, råd, adel og indbyggere, at de herrer, 

rigsrådet i fremtiden ville vælge til at styre Danmarks krone og rige, det ville de indhente 

deres samtykke til. Danske Magazin 2,2, s. 254.  

 

21. december 1533 

 Rigens dombrev på Spøttrup og Spøttrup fang og søen til Vadum land. ÆA II, s. 

347, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 35. 

 Item rigens dombreff paa Spittrup [oc Spittrup] fang oc alt thenn sø tiill Vawum 

lan …..  mdxxxiij Thome apostoli.  
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1534 (1) 

 Biskoppen af Viborgs lovhævd på Lynderup by og 10 gårde i Sønderris, samt mere 

gods til bispedømmet og kirkerne i mange sogne i Rinds herred. ÆA II, s. 239, Viborg 

Stifts Breve, Rinds herred, F. 44. 

 Item bispenn aff Viborigs lagheffd paa Lønnerup by och x gaarde vdj Sønder riiss 

mett miere guodz till biscopdommenn och kirckernne vtj mannge sognne. Mdxxxiiij.  

 

1534 (2) 

 Bispen (Jørgen Friis), Predbjørn Podebusk og Peder Lykke, lensmand på  Aalborg-

hus, afsiger en dom mellem Glob i Salling og Erik Nielsen til Kyø paa den ene og 

Lynderup kirkeværger paa den anden side om en Lynderup Kirke tilhørende eng. Viborg 

landstings dom underkendes. ÆA II, s. 236, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. *16.  

 Item bispenns, her Prebiørnn, her Pedher Lycke meth flere theris dom emellom 

Glob y Sallinng och Erick Nielszen till Kye paa thenn enne silde, och kircke werge til 

Lynderup kircke paa then andhen slide for Lynderup kickis enng thee haffuer fangit 

landztingsdom paa …… vort bleff samme eng [dømpt] till Lynnerup kircke. [Datum] 

mdxxxiiij. 

 

1534 (3) 

 Lovhævd på gods i Rinds herred, som Anders Kærmand gjorde på biskop Jørgen 

Friis’ vegne. Den blev i 1577 udtaget - sikkert af stiftskisten - af Hr. Anders Madsen i 

Hersom i.h.t. hans kvittering. ÆA II, s. 247, Viborg Stifts Breve, Rinds herred, F. 116.  

 En her Anders Matzen: j Hersom j Rintzherritt reuersall at haffue wdtagitt en 

laugheffdt paa gotz j Rintzherritt, som Anders Kiermand paa her Jørgen Friszis wegne 

giort haffuer vnder sin dato mdxxxiiij 3) Bleff same breff wdtagen aff kiisten effther 

reuersalens dato 1577 postridie Bartholomej. Med egen hand vnderschreffuen. Er datum 

forsatt.  

 

7. februar 1534 

 Et tingsvidne af Rødding herred, at Anders Jensen, official, dvs. foged, på Spøttrup 

lod læse fjerde dombrev på Spøttrup. Datum mdxxxiiij lørdag efter Vor Frue 

Purificationis. ÆA II, s. 349, Viborg Stifts Breve, Rødding herred, O. 52. 

 Jtem tingx vinde aff Rodinngherritz (ting) ludindis 1534. at Anders Iensszen lud 

lesse fierde dombreff paa Spittrup …..  Met datum mdxxxiiij louerdag nest . ... var frue 

dag purificationis Marie.  

 

4. juni 1534 

 I maj 1534 angreb grev Christoffer og Lübeckerne Holsten Danmark i 

bestræbelserne på at bringe den fordrevne kong Christian 2. tilbage til tronen. Den 

afdøde kong Frederik 1. søn hertug Christian henvendte sig da formodentlig straks til 

biskoppen af Roskilde og de østdanske medlemmer af rigsrådet samt jyderne og 

fynboerne om den traktatmæssige hjælp, som unionen mellem kongeriget og 

hertugdømmerne berettigede ham til. Jyderne og fynboerne sendte da deres krigsfolk 

uden at afvente sjællænderne og skåningerne, og i juni var i de mindste de fire jyske 

biskopper, Ove Bille i Aarhus,  Jørgen Friis i Viborg, Stygge Krumpen i Børglum og 

Iver Munk i Ribe, deres ryttere hos hertugen. Formodentlig gav dette anledning til en 

særskilt jysk herredag. I begyndelsen af juni 1534 samledes de otte jyske medlemmer af 

rigsrådet og de fire jyske biskopper i Sankt Sørens Kirke i Gammel Rye for at drøfte 

spørgsmålet om kongevalget, og de mødtes da med Claus Sehested, som var udsendt af 

hertug prins Christian. 4. juni afsendtes de tilstede værende rigsrådets svar. Biskopperne 

var stærkt imod at vælge den protestantiske prins Christian til ny konge, og det gjaldt 

også rigsrådsmedlemmerne Predbjørn Podebusk, Peder Lykke og Niels Brok. Svaret er 

lidt uldent, idet der kun tilkendegives, at man vil tjene hertug Christian som en god nabo 

er pligtig at gøre. C. Paludan Müller, Grevens Fejde, s. 237. med henvisning til 

Aktstykker til Grevefeidens historie, nr. 47, s. 84. 
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4. juli 1534 

 Den 4. juli 1534 samledes jyske medlemmer af rigsrådet, de fire jyske biskopper, 

Ove Bille i Aarhus,  Jørgen Friis i Viborg, Stygge Krumpen i Børglum og Oluf Munk i 

Ribe og de otte adelige, ridderne, Mogens Gøye, Predbjørn Podebusk, Peder Lykke, Ove 

Lunge, Mogens Munk, Erik Banner, Mogens Bille og Niels Brock i Sankt Sørens Kirke 

i Gammel Rye på initiativ fra rigshofmester Mogens Gøye, som var tilhænger af at vælge 

Frederik 1.s  søn, den lutheranske prins Christian til ny konge.  Den menige jyske adel 

og en del af den fynske adel var også mødt op - antagelig på Mogens Gøyes initiativ, - 

men der var så stort et opbud af mennesker, at den ringeste del af adelen måtte vente 

udenfor kirken. Den langvarige diskussion om kongevalget fik dem efterhånden til at 

tabe tålmodigheden, og de trængte ind i kirken og forlangte at få at vide, hvem det var, 

der modsatte sig hertug prins Christians valg. Efter megen diskussion og pres fra især 

adelens side blev hertug Christian valgt til Danmarks konge under navnet Christian 3. 

C. Paludan Müller, Grevens Fejde, s. 239.  

 

18. august 1534 

 Hertug Christian hyldes i Horsens som Christian 3. og udstedte et brev, der senere 

skulle afløses af en håndfæstning. Formodentlig medbeseglet af biskop Jørgen Friis.  

 

Omkring 18. august 1534 

 Biskop Jørgen Friis søgte at hindre priorissen Kirsten Thomesdatter i Ørslev 

Kloster i at give (hendes broder?) Iver Thomsen klosteret i forlening. Under 

Kongehyldningen stævnede Bispen Jfr. Kirsten for kongen, fordi hun trende Gange 

havde taget ”Prior” imod hans vilje og samtykke, hvilket kun havde til følge, at Jfr. 

Kirsten fik Kongebrev om, at hun skulle beholde forsvaret af klostret, dets tjenere og 

Gods, indtil sagen kom i rette for kongen og rådet; opstod deri mellemtiden trætte om 

klostrets gods, skulde rigshofmesteren Mogens Gøye overtage klostrets forsvar.  Ny 

Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 728. Henvisning til  Danske Magazin 3,4, s. 200, 207.  

 

14. september 1534 

 Skipper Clement indtager på Christian 2.s vegne Aalborg. Et bondeoprør breder 

sig i hele Nord- og Vestjylland.  

 

16. oktober 1534 

 Skipper Clements bondehær besejrer adelshæren ved Lere syd for Aalborg. En 

adelshær samles i Randers, med deltagelse af fire bispers svende, formodentlig også 

biskop Jørgen Friis’.  

 

18. december 1534  

  Hertug Christians hærfører Johan Rantzau indtog Aalborg og fangede Skipper 

Clement.  

 

Antagelig januar 1535 

 Viborg landsting. Bønderne i 49 herreder, der havde deltaget i bondeoprøret ifm.. 

Clementsfejden i 1534, blev på landstinget i Viborg tiltalt og dømt fra liv og gods, uden 

den udvalgte konge ville dem anderledes benåde.  

 

1. feb. - 16. marts 1535 (1) 

 Niels Friis, kantor i Viborg, stævner halvbroderen, biskop Jørgen Friis i Viborg, 

som han mener har indført sig i hans og kirkens gods og frarøvet ham hans gods på 

alfarvej og hærstræde, at møde i Viborg tirsdag efter letare (9. marts). Tegnelser over 

alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 194. 

 Item mester Niels Friis cantor vdj Viborig steffner biscopen ther samesteds for 

noget goeds hans eigett och kirckens hand haffuer ladet siig jndføre vdj mett wrett. 

Sameledes att han haffuer ladet tage oc røffue hans gods paa retthe herrestrede och alfaar 

veige som han siger etc. At møde her vdj Viborig tyssdagen effther letare etc.  

 

 



 

202 

 

 

1. feb.-16. marts 1535 (2) 

 Mogens Munk til Volstrup fik stævning over Jacob Jude, Søren Pedersen og 

Simon Pedersen, Viborgbispens tjenere (fæstere) fordi de borttog hans foler fra 

Dalsgaard, at møde i Viborg tirsdag efter letare (9. marts). Tegnelser over alle lande 1. 

feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 195. 

 Item Mogens Mwnck steffner Jacob Jude, Seweren Perssen oc Symen Perssen och 

thieres anhengger som thiene biscopen aff Wiborig for the bortt toge hanns foeller aff 

Dalsgardt, att møde paa tisdag heer vdj Wiborig nest effther letare etc.  

 

1. feb.-16. marts 1535 (3) 

 Niels Jensen i Møldrup stævner sandemændene i Rinds herred, idet han mener, de 

uberettiget har svoret hærværk over hans datter Inger i Spongård (Vester Tostrup, Rinds 

herred). Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 196. 

 Item Nis Jenssen y Møldrup steffner sandmendh vdi Riinssherreth for thy haffuer 

suorett hans døtther Ingier vdi Sponggaard heruerck wdoffuer met wrett ssom han sigher 

och selffuer ythermere beuisse kan, ad mød her vdi Wiiborg nw paa torstdorg nest 

kommendes etc.  

 

1. feb.-16. marts 1535 (4) 

 Mads Mortensen Hegelund, præst i Nørbæk, stævner biskop Jørgen Friis for noget 

gods, som er frataget ham uden lov og ret, at møde i Viborg tirsdag efter letare (9. marts). 

Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 194. 

 Item her Matz Heggelundh steffner werdige herre met gud her Jørgen Friis biscop 

vdj Wiborig for noghet gotz ssom han hannom wden all log och rett wredeligen fraa tog, 

som han sigher och selffuer ytthermere berette kan, ad møde her vdj Wiborg tystdagen 

effther letare.  

 

1. feb.-16. marts 1535 (5) 

 Ifm. hyldingen af Christoan 3. i Viborg 8. marts 1535 stævner vikar Jens Nielsen 

i Viborg biskop Jørgen Friis, fordi bispen mod egne breve og collats havde skilt ham fra 

Rødding kirke, Nørlyng Herred). Omtalt i  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 581. Tegnelser 

over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 195. 

 Item her Jens Nielssen vicarius vdj Wiiborg steffner werdige herre met gud biscop 

Jøregn Friis, byscop vdi Wiborgh for han y mod hans ygen breffue  oc collatz skyllde 

hannom wed syn renthe oc kyrcke, ad møde her vdi Wiiborg nw paa tisdag nest 

komends.  

  

1. feb.-16. marts 1535 (6) 

 Præsten Ib Jensen i Højslev stævner fru Anne i Stårupgård og Knud Andersen i 

Dalsgård ang. nogle enge i Højslev sogn, Fjends herred, som de har frataget ham. 

Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 198. 

 Item her Ib Jenssen y Hiwssløff steffner ffrue Anne i Starup gaard oc Knud 

Andherssen y Dalsgaard for nogle enge legendes y Fienssherrett y Huissleff soghen 

kalless Skeppør och Toutth enge ssom hawer hannom fraatagen met wrett som han 

sigher och sellffuer ythermere beretthe kand, ad møde her vdj Wiborg nu paa fredag nest 

komendes.  

 

 

1. feb.-16. marts 1535 (7) 

 Præsten Ib Jensen i Højslev stævner Knud Andersen i Dalsgård ang. nogle enge 

ved Langvad og konge Eriks dom om en bolsjord på Højslev mark, at møde i Viborg 

fredag efter letare (12. marts). Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske 

Magazin 3,4, s. 198. 

 Item her Ib Jenssen i Hiussløff steffner Knud Andherssen y Dalssgaardh for nogle 

engy liggendes hos Langwadh och konning Erycks dom paa en boolst jordt paa 

Hiussløff marc, at møde paa fredag nest effther søndag letare wdi Wiborig.  
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1. feb.-16. marts 1535 (8) 

 Biskop Jørgen Friis stævner jomfru Kirsten Thomesdatter, priorinder i Ørslev 

Kloster, at hun tre gange har taget sig en prior imod hans vilje, at møde i Viborg fredag 

efter letare (12. marts). Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske 

Magazin 3,4, s. 200. Se også omkring 18. august 1534. 

 Item werduge herre met gud her Jørgen Ffriiss steffner jomffrue Kerstine 

Tomesdatther priierisse vdj Østerløw clostter att hun haffuer trenne gang taghet seg 

priier tiill emod hans myn och willie, ad møde y Wiborig nu paa fredag nest komendes.  

 

1. feb.-16. marts 1535 (9) 

 Christen Nielsen i Klotrup stævner biskop Jørgen Friis for noget korn og tre 

fjerding jord, han med uret har frataget ham, at møde i Viborg førstkommende lørdag 

(sikkert 13. marts). Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 

3,4, s. 201. 

 Item Chresten Nelssen y Klowtrop steffner v.h. met gud biscop Jørgen Friiss for 

noget korn och 3 fjering jord han haffuer fraa hannom och hans arffuinng met wret, ad 

møde y Wiborg pa løffuerdag nest komyndes. (i margin: soluit).  

 

1. feb.-16. marts 1535 (10) 

 Biskop Jørgen Friis i Viborg stævner Jens Jensen i Rybjerg, fordi han under 

Clementsfejden har nedbrudt Rærup mølle uden hans tilladelse, at møde i Viborg 

førstkommende lørdag (sikkert 13. marts). Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 

1535, Danske Magazin 3,4, s. 207. 

 Item werduge herre met gud her Jørgen Friiss biscop tiill Wiborgh steffner Jens 

Jenssen y Ribbeergh for Rerop møll han haffuer aff brott, ad møde y Aalborg nw paa 

søndagh nest kommendes  

 

1. feb.-16. marts 1535 (11) 

 Biskop Jørgen Friis i Viborg stævner sandemændene i Nørlyng herred for et uret 

tov mellem Rærup og Grinderslev Klosters mark, at møde i Viborg førstkommende 

fredag (sikkert 12. marts). Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske 

Magazin 3,4, s. 201. 

 Werduge herre met gud her Jørghen Ffriiss steffner sandmend y Nørlyngherritt for 

ett wrett tow ssom ty haffuer suoritt emellom Rerop marck och Griindhersløff closthers 

marck, ad møde y Wiborig fredag nest komendes.  

 

1. feb.-16. marts 1535 (12) 

 Jens Mogensen, sikkert landsdommeren til Kaas, stævner biskop Jørgen Friis i 

Viborg ang. en gård i Farsø, som han mener tilhører ham. Tegnelser over alle lande 1. 

feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 201. 

 Item Jens Mogenssen steffner bispen aff Wibor for en gordt ligendes i Farsø som 

han kiendes løssning paa, ad møde etc.  

 

1. feb.-16. marts 1535 (13) 

 Fortegnelse uden nærmere forklaring, formodentlig over len. Mors og Fjends 

herred nævner biskoppen i Viborg. Jørgen Friis synes igen – måske kortvarigt- at være 

kommet i besiddelse af disse herreder efter Jens Hvas til Kaas, der var blevet henrettet 

på landstinget i Viborg kort før kongehyldningen 8. marts. I uddrag. Tegnelser over alle 

lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 205. 

 

1. feb.-16. marts 1535 (14) 

 Dom af Viborg landsting. Jep Friis, lensmand på Skivehus, havde stævnet Poul 

Skrædder i Håsum, Rødding herred, fordi han var i Dalsgaard (Dommerby sogn)  i 

Fjends herred og var med til under Clementsfejden at opbrække en kiste og stjæle 

klæder, guld og sølv men senere gik til Rødding herredsting og kastede Jeps Friis’ 

sølvbeslagne horn på jorden og med 12 mænds vidne skød sig ind for kongens afgørelse, 

når han kom til Viborg. Dom at Pouls Skrædder skal straffes for sin gerning, hvor han 

påtræffes. Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 208. 
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 Jep Friis til Skiffue haffuer i rette steffnet Poell Skreder i Hosum i Rødingherritt 

for han vor i Dalsgord i Fientzherritt oc ther vor mett att wpsla hans kyste oc bort tog 

hans cleder guld oc sølff oc anden kost oc siden gick till Rødingherrits ting oc ther pa 

tingett kast ett forne Jep Friisis horn som var beslagen mett sølff oc var forgilt oc gaff 

en loff sielff xij wtillfunden oc forne Poell Schreder ther paa schød seg ind for wor n. h. 

nar han kommer till Viborg oc Jep Friis haffuer tidt och offthe bødett seg i rette oc han 

ey møde willm tha bleff ther paa sagt att forne Poell Schreder bør at straffes for slig syn 

gerning huor men hannom først offuer kome kanndt.  

 

1. feb.-16. marts 1535 (15) 

 En sag, hvor konventssøstrene i Hundslund Kloster anklager biskop Stygge 

Krumpen i Børglum for at have trængt dem ud af deres kloster, afgøres af kongen og 

rigsrådet, herunder bl.a. biskop Jørgen Friis i Viborg. Tegnelser over alle lande 1. feb.-

16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 217 og 219.  

 

27. februar 1535 (1) 

 Christian 3. giver mester Niels Friis, kantor i Viborg en stævning dateret 

Koldinghus, sabbato post Mathie apost., over  halvbroderen Jørgen Friis, biskop i 

Viborg, fordi han havde taget hans gods fra ham på ”rette hærstræde og alfarvej”, at 

møde i Viborg tirsdag efter midfaste (9. marts). Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. 

marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 190. 

 Item mester Niels Friis cantor vdj Viborig feck æn streffning offuer biscopen ther 

samesteds, at møde vdj Viborg for k.m. tisdagen nest effther mytfaste søndag. Datum 

Koldinghus sabatto post Mathie apostoli anno mdxxxv.  

 

27. februar 1535 (2) 

 Mogens Munk til Volstrup fik stævning over Jacob Jude og hans medfølgere, der 

greb Knud Andersen i Dalsgård i Dommerby sogn, Fjends herred, og borttog hans gods 

og foler, at møde i Viborg onsdag efter letare (10. marts). Tegnelser over alle lande 1. 

feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 190.  

 Item Mogens Munck feck æn steffning offuer Jacob Jude och hans metfølger for 

the grebe Knud Andersen i Dalsgaardt oc toge hans goeds och Mwnckis foeller bortt, at 

møde vdj Viborg oensdagen post letare. Datum ut supra. (Igen overstreget).  

 

8. marts 1535 

 Christian 3, hyldes på landstinget i Viborg. Få dage forinden var Jens Hvas til 

Kaas, der havde været kongens sekretær og skatteopkræver, blevet henrettet på 

landstinget, beskyldt for at have været med bønderne i bondeoprøret i Clementsfejden. 

Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup.  

 

Marts 1535 

 Under hyldningen stævnede Hr. Ib Lauridsen, forstander for Testrup Hospital, der 

hørte under Viborg bispedømme, Binderup bymænd i Gislum herred, fordi de under 

Grevens Fejde havde taget Blakshale eng til sig, uagtet at engen, havde ligget til 

Testrupgård i Hr. Villads’, Mester Kristiern Puszels, Jørgen Ebbesens, Erik Høgs og Hr. 

Ib Lauridsens tid, mens de var forstandere. Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 734. 

 

13. marts 1535 

 Feria 6. post letare. Hr. Ib Lauridsen i Aarup stævner Christen Brund i Vesterris, 

Niels Nielsen i Sønderup og deres medfølgere, som under Clementsfejden brød ind på 

Testrup og stjal hans gods, at møde i Aarhus, når kongen kommer der. Tegnelser over 

alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 210. 

 Item her Ib Laussen y Aarop steffner Chresten Brund y Wester Riiss oc Nis 

Nelssen i Syndrop och theres met føller som tog her Ib Laussens gotz paa Testrop, ad 

møde y Aarss nar myn herres n. tiid komer.  
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13. marts 1535 (1) (Feria 6. post letare) 

 Knud Andersen i Dalsgaard stævner hr. Ib i Højslev for tre enge, som han fik dom 

på, da han ikke var til stede. Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske 

Magazin 3,4, s. 215. 

 Item Knud Andherssen y Daalsgardh steffner her Ib y Hiwssløff for iij enge han 

feck dom paa och han war icke tiillstæde att suare hannom.  

 

13. marts 1535 (2) (Feria 6. post letare) 

 Befaling til de, der skulle oppebære halsløsning, som riddermændsmænd, præster, 

købstadsmænd og menige almue havde optinget efter Peder Ebbesen Galt og Axel Juels 

registre. Her nævnes ikke biskop Jørgen Friis som den der skulle opkræve i Fjends 

herred og Mors. Tegnelser over alle lande 1. feb.-16. marts 1535, Danske Magazin 3,4, 

s. 211. Se nedenstående o. 16. maj. 1535. 

 

Før 17. marts 1535 

 Johan Rantzau, kongens hærfører i Clementsfejden, drager rundt til herreds-

tingene i de oprørske herreder med et åbent brev, ”at hvem som vilde Ham til Haande 

gaa, sværge og saadan deres Forseelse aftinge, da havde Hr. Johan Rantzau, Peder 

Ebbesen og Axel Juel Befaling paa at tinge med dem”. Arild Hvitfeld i Danmarks Riges 

Krønike jf. Thomas B. Bang, Clementsfejdens Efterspil, Historisk Tidsskrift, 8,6, s. 169.  

 

17. marts 1535 

 Feria 3.a post judica anno 1535. Christian 3.s brev til bønder og menige almue om 

halsløsning i Vendsyssel og andetsteds, Hillerslev, Hundborg, Hassing og Refs 

Herreder. Kongen påpeger, hvordan han er blevet kaldet til riget og hyldet i Horsens, 

men at Skipper Clement med en stor hob straks efter var draget rundt med mord og brand 

og ført avindsskjold mod ham og riget, og at han af den grund havde nok årsag til at 

straffe dem på liv og gods. Dog ville han for deres brøde og forsømmelse benåde dem,  

fordi de nu havde optinget med Peder Ebbesen Galt og Axel Juel, men at de nu skulle 

betale uden yderligere forhaling og inden 8 dage. De der trykker sig med betalingen vil 

blive betragtet som fredløse mænd, og lensmændene ville vide at straffe dem. 

Tilsvarende brev må antages udsendt til de herreder, der senere kom under Hald Len. 

Danske Magazin 3,4, s. 216. 

 

Omkring 20. marts 1535 (1) 

 Henrik Rantzau, pas til fyrstendømmerne med en hest, desuden vogn, hvis han har 

behov. Tegnelser over alle lande Omkring 20. marts 1535, Danske Magazin 3,5, s. 112. 

 Item Hinryk Randzov en pasportt till forstendomme mett en klipper, en vogen, oc 

ther som han trenger, at han fanger en vogen for pendinge.   

 

Omkring 20. marts 1535 (2) 

 Christen Jude, biskoppen af Viborgs svend, fik pas til selvtolte at måtte drage hjem 

(til Hald) fra kongens orlogsskib. Tegnelser over alle lande Fra 20. marts 1535, Danske 

Magazin 3,5, s. 324. 

 Christiern Jude, bispen af Viborgs suendt, pasport sielff  xij, som vore paa ko. mt. 

orlogs skib at mue drage hyem. Relator Per Skram.  

 

1. april 1535 

 Priorinde Maren Lauridsdatter og konventet i Asmild Kloster tilskøder Jørgen 

Friis Rindsholm skov ved Skaber Mølle. ÆA II, s. 203, Asmild Klosters breve.  

 Jtem ith skøde breff aff tend siste pririsz Maren Laureszdatther i Asmild oc mene 

conuent atthii haffuer skot oc sold biscop Jørghen Friis i Viberg i skoff, som kaldis 

Rintzholm, ligindis i Asmild soghen wiit Skabert møll. Datum mdxxxv sancte Marie 

Magdalene dagh. 
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10. april 1535 

 Antonius Bryske, kannik i Viborg og biskop Jørgen Friis’ kansler, lånte 200 mark 

i penninge af biskoppen med pant i tre gårde og et bol i Finderup, som hørte til Antonius 

Bryskes præbende Ravnstrup. Brev i Viborg Stiftsarkiv, beseglet af Laurids Jensen, 

official på Hald, Poul Stigsen til Trinderup, Christiern Stygge til Randrup m.fl.  Ny 

Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 734. DiplViberg., s. 194.  

 

Omkring 29. april 1535 

 Register på len og lensmænd i Jylland. Mors og Fjends herred havde biskoppen i 

Viborg i len. Tegnelser over alle lande, Danske Magazin 3,5, s. 30-31. 

 

3. maj 1535 

 Rigsrådets (herunder formodentlig biskop Jørgen Friis) skrivelse til grev 

Christoffer af Oldenburg i anledning af Lübeckernes forhold i krigen. Skrevet i Lunden-

lejren mandag efter Philippi Jacobi 1535. Kalkar Aktstykker henhørende til Danmarks 

Historie i Reformationstiden, s. 107.  

 

8. maj 1535 

 Rettertingsdom, Randers lørdag efter Judica 1535, mellem prioren i Helligånds-

huset i Randers og borgersken Anne Jacobs, afsagt af bl.a. biskop Jørgen Friis i Viborg. 

Tegnelser over alle lande fra 20. marts 1535, Danske Magazin 3,5, s. 23.  

 

Omkring 9. maj 1535 

 Åbent brev fra kongen til menige prælater og adel i Vendsyssel, at de skulle blive 

i landsdelen og være klare med rustning og tage vare på, om der kom anfald af fjender 

og afværge i givet fald. Skrevet ”Excepto episcopo Burglanesi. Adresseret til bispen i 

Ribe, bispen i Aarhus, bispen i Vendsyssel, bispen i Viborg (Jørgen Friis), electus i Ribe, 

electus i Fyn, hr. Mogens Gøye, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Peder Lykke, hr. Ove 

Lunge, hr. Jachim Lykke, Erik Banner, hr. Mogens Bille og Erik Krummedige. 

Tegnelser over alle lande fra 20. marts 1535, Danske Magazin 3,4, s. 42.  

 

Omkring 16. maj 1535 

 Fortegnelse på de 49 herreder i Jylland, hvor bønderne måtte udlove øxne til 

halsløsning for deltagelse i Clementsfejden. Danske Magazin 3,4, s. 47. Tegnelser over 

alle Lande No. 1, Fol. 22-23, i det danske Geheimearchiv. Der var sket en forandring i 

forhold til listen af 13. marts 1535. På Mors skulle opkrævningen nu ske ved 

borgmesteren i Nykøbing og biskoppens (Jørgen Friis) fogeder.  

   

Juli 1535 (1) 

 Jørgen Friis fik kongebrev, at han skulle levere sølvet af Grinderslev Kloster, samt 

100 mark i sølv af hans stift og forlening, som endnu stod tilbage. Han synes da igen at 

være kommet i besiddelse af klosteret. Tegnelser over alle lande fra 20. marts 1535, 

Danske Magazin 3,5, s. 55. 

 Item till bispen aff Viborrig om sølff aff Grindersleff closter oc jC march 

sammeledes sølff, som igien stander vdj hans stiigt oc aff hanss forlening.  

 

Juli 1535 (2) 

 Biskoppen i Viborg (Jørgen Friis) fik sammen med 5 adelsmænd og 7 bønder 

befaling om at afgøre en strid mellem Henrik og Christen Sale angående en gård. 

Tegnelser over alle lande fra 20. marts 1535, Danske Magazin 3,5, s. 61. 

 

Kort før 29. juli 1535 

 Lovhævd på kirkens og stiftets gods i Sønderlyng herred, som Niels Jensen i 

Kvorning gjorde på biskop Jørgen Friis’ vegne. ÆA II, s. 209, Viborg Stifts Breve, 

Sønderlyng herred, B, 11. 

 [Item lagheffdt] paa alle kirckens oc stigthens  [gotz i Sønderløngherrit som Nis 

Jensszen i Kor[ning giorde] paa biscop Jørgen Friissis vegne. [Datum mdxxxv] ….. nest 

for Olauj dagh.  
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November 1535 - marts 1536 

 Under belejringen af København opholdt Christian 3. sig  nov. 1535 – marts 1536 

i hertugdømmerne. I disse måneder styredes Østdanmark og lededes krigen af et 

statholderråd, biskop Ove Bille i Aarhus, Mogens Gøye, rigshofmester, og Joachim 

Rønnow, biskop i Roskilde. De lå i Roskilde og bistodes af de to krigskommisærer Johan 

Friis og Ove Lunge, der tilligemed den øverste feltherre Christopher von Veltheim og 

den ledende admiral Peder Skram opholdt sig i feltlejren foran København, hvor også 

danske kancelli havde sæde tilligemed en sektion af tyske kancelli. Biskop Jørgen Friis 

havde ingen rolle heri. Astrid Friis, Kansler Johan Friis’ første Aar, s. 238. 

 

6. december 1535 

 Kongebrev, dateret Gottorp Sct. Nikolaj dag 1535, til kirkeværgerne i Fjends 

herred, at de skulle levere kirkekornet til Jørgen Friis, vor mand og råd, da rigsrådet 

havde bevilliget kongen kirkekornet til flådens udrustning. Jørgen Friis mistede 1529 

forleningen af Fjends herred samt de to herreder på Mors, som kongen gav til Henrik 

Rantzau.  At kirkekornet skal leveres til Jørgen Friis må være i hans egenskab af biskop, 

og dermed havde kirkerne i forsvar. Efter  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 735-36 havde 

Henrik Rantzau forleningen i begyndelsen af 1536. Han overtog forleningen efter Jens 

Hvas til Kaas, der blev henrettet i Viborg  omkring 8. marts 1535. DiplViberg., s. 195. 

  

Før 1536 (1) 

 Tre tingsvidner af Malt herred om oppebørsel og mester Gundes tilbud imod 

biskop Jørgen Friis. Det handler sikkert om biskoppens private gods.  ÆA V, s. 346, 

Registratur over breve i Ribe Kapitels Arkiv, D. 10.  

 Item 3 tingswintner af Malt herredt om opbyrsell och mester Gundis tilbodt emodt 

biscop Jørgenn Friis.  

 

1536 (2) 

 Abbed Oluf Nielsen i Vitskøl Kloster afhænder for 1.000 lod sølv i guld og 

Joachims daler klosterets ladegård Krastrup i Farstrup Sogn, Slet Herred med Bygvads 

Mølle, 5 gårde i Kølby, 1 bol, et gadehus og et øde byggested kaldet Spentrup til biskop 

Jørgen Friis i Viborg, som 1539 fik kongens stadfæstelse på skødet.  Se se 22. juni 1539. 

 

Primo 1536 

 I et par verdslige retstrætter optrådte Jørgen Friis som kgl. kommissær, og i foråret 

1536 måtte han stille 20 karle til søs, men herefter ses han ikke benyttet i noget 

tillidshverv i rigets tjeneste.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 735-36. 

 

Februar 1536 

 Henrik Rantzau til Nienhaus nævnes blandt kongens embedsmænd, hofsinder og 

tjenere til hvis heste, der var købt havre hos tolder Joachim Ode i Rendsborg, og som 

blev opfodret på Rendsborg. Bidrag til oplysning af Grevefejdens tid. Fra året 1536, 

regnskaber. Danske Magazin 4,3,  s. 272. 

 

Omkring 20. marts 1536 (1) 

 I 1536 var Jørgens Friis forlening af Fjends herred og Mors nok overtaget af 

Henrik Rantzau. Danske Magazin 3,5, s. 270 (278), jf.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 736. 

Måske menes der Danske Magazin 3,5, s. 277 og 278. Heraf fremgår, at Henrik Rantzau 

skal opkræve madskatten af Fjends og Nørlyng herreder samt Mors.  

 

Omkring 20. marts 1536 (2) 

 Brev til menige bønder og almue i Jylland om en madskat til kongens orlogsskibe 

til foråret. Lensmændene skulle opkræve skatten og sende den til købstæderne. 

Tegnelser over alle lande fra 20. marts 1535, Danske Magazin 3,5, s. 276-278. 
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Skiffue len Jep Friis 

Aars 

(Aarhus) 

Eyler 

Hardenberg 

Anders 

Jacobsen  

prouandemestere 
Fiendzherrit 

Henrick 

Rantzow 
Nørlyngherrit 

Støffringherrit Her Pritbiørn  

 

 

Randers 

 

 

Eyler 

Hardenberg 

Anders 

Jacobsen 

 

 

 

prouandemestere 

Sønderling 

herrit oc 

Melsom 

Christoffer 

Rosenkrantz 

Liussgordherrit 

oc Hitzherrit 

Her Pritbiørn 

Maars leen Henrick 

Rantzow 

 

Alborg 

 

 

 

Eyler 

Hardenberg 

Anders 

Jacobsen 

 

 

 

 

prouandemestere 

Rindtzherrit Her Pritbiørn 

Gyslomherrit Her Peder 

Lyckes 

husfrue 

Kierstine 

Hønstetherrit Erick Banner 

 

16. juni 1536 

 Christian 3. befaler rentemesteren at udbetale sold til Henrik Blome efter hans 

register, samt 7 procent rente heraf til næste Kieler omslag. Bidrag til oplysning af 

Grevefejdens tid. Fra året 1536, regnskaber. Danske Magazin 4,3, s. 328-329. 

 Udvalgt Konge Cristian til Rentemester Henrikus Schullte. At give hans kære, tro 

Heinrich Blume efter Mønsterskriver Engelkes Register, som han medbringer, en 

Forsikkring, og til næste Kieler Omslag  paa Kongens Vegne betale 7 procent Rente. 

Roskilde. Fredag efter Corporis Christi A.D. 36.  

 

20. juni 1536 

 Jørgen Friis, biskop i Viborg, forlener sin broder Christen Friis med Ovegård og 

en del andet gods i Hindsted herred. Underskrevet på ”vort Slot Hald Tirsdag før Sankt 

Hans Midsommer”. Danske Kancelliregistranter 1543, s. 469. 

 

21. juni 1536 

 Christen Friis, biskop Jørgen Friis’ broder, forpligtelse, uden segl. Det drejer sig 

sikkert om forleningen af Ovegård, se ovenstående 20. juni 1536. ÆA II, s. 336, Viborg 

Stifts Breve, Hindsted herred.  

 Jtem her Cristenn Friissis beplictels for vdenn hode indsegell. Datum mdxxxvj 

vothensdag infra octauas corporis Cristi.  

 

24. juni 1536 

 Christen Friis til Ovegård fik ejendomsbrev på ca. 25 gårde i Hindsted Herred. 

Sankt Hans dag. RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, s. 77v.  

 

10. juli 1536 

 Jørgen Friis havde en retstrætte med Anders Skovgaard i kapitlet i Viborg på 

kapitlets vegne.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 736. 

 

25. juli 1536 

 Biskop Jørgen Friis’ brev, at magister Anders Skovgaard ville lade sagen om den 

omtvistede eng opstå, indtil gode mænd havde gransket sagen efter kongelig befaling. 

DiplViberg., s. 197.  

 

Omkring 1. august 1536 

 Rigens Forfølgninger. Rasmus Skade til Refstrup fik stadfæstelse på et dombrev, 

som biskop Jørgen Friis i Viborg, og Oluf Munk, electus til Ribe, samt flere gode mænd 

efter kongens befaling havde afsagt om skel mellem Refstrup og Tofhøj mark, Gadbjerg 

Sogn, Tørrild Herred. Troels Dahlerup, bd. I, s. 657. 
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Omkring 1. august 1536 

 Rigens Forfølgninger. Jes Eysen til Stensgård fik stadfæstelse på to papirsbreve, 

hvoraf den ene lød, at da biskop Jørgen Friis var provst i Jelling Syssel, fæstede Jørgen 

Friis ham en kirketoft hørende til Bredsten kirke. Troels Dahlerup, bd. I, s. 691. 

 

Omkring 6. august 1536 

 Christian 3. indtog 6. august 1536 København efter en langvarig belejring. På 

samme indkaldtes en herredag til afholdelse i København 15. oktober. Rigsråderne blev 

indkaldt personligt, herunder biskop Jørgen Friis i Viborg. På alle landsting blev oplæst 

åbne breve om, at alle adelsmænd skulle møde personligt. Til alle købstæder udgik 

befaling, at de hver skulle sende en borgmester, en rådmand og to menige borgere med 

fuldmagter på samtlige borgeres vegne. Lensmændene fik befaling om, at der fra hvert 

herred skulle møde herredsfogeden og to agtede bønder med fuldmagter fra herredets 

bønder. I listen over tilsagte lensmænd i Jylland nævnes ikke Henrik Rantzau, som efter 

alt at dømme på dette tidspunkt havde overtaget Jørgen Friis’ forlening af Fjends herred 

og Mors, men derimod biskoppen i Viborg. Arthur G. Hassø, Bispernes fængsling og 

Herredagen 1536, Kirkehist.Saml. 6,3, med henvisning til Tegnelser over alle lande 

1535-38, s. 176-78, afskrevet i Danske Magazin 3,5, s. 319-21.  

 

11. august 1536 

 Christian 3. indkalder sine tyske landsknægtes høvedsmænd, feltherrer og 

ritmestre, hærfører Johan Rantzau, Melchior Rantzau samt sin svoger hertug Albrechts 

admiral Johan Pein, der lå ved København med fire skibe, som under Grevens Fejde var 

sendt til hjælp for Christian 3., til en  hemmeligt rådslagning på Københavns Slot. 

Anledningen var, at biskopperne, de gejstlige medlemmer af rigsrådet, herunder biskop 

Jørgen Friis i Viborg, havde nægtet at yde bidrag til de udgifter, der fulgte af, at de tyske 

landsknægte skulle aftakkes, hjemsendes. Det blev besluttet straks at ”tage biskopperne 

ved vingebenet” - altså arrestere dem. Beslutningen fremgår af et brev, som Johan Pein 

12. august sendte til hertug Albrecht, skrevet kl. 2 eftermiddag. Monumenta 1,1, s. 200.  

  

12. august 1536 ca. klokken 4 

 I al Hemmelighed blev der om natten mellem den 11. og 12. august truffet de 

fornødne Foranstaltninger, så man om morgenen ved firetiden kunde lade profosserne 

og landsknægtene arrestere de tre bisper for Sjælland, Skåne og Ribe. Fangerne blev 

omgaaende ført op på Københavns Slot og indespærret i tre tilgitrede gemakker under 

stærk bevogtning af hageskytter og drabanter. Samtidig med at bisperne blev pågrebet, 

blev København sat under bevogtning til lands og til vands, saa ingen kunne komme ud 

af eller ind i Staden uden tilladelse fra dem, der havde fået myndighed til at give en 

sådan passertilladelse. Hovedstadens afspærring skulde opretholdes i tre dage, skriver 

Johan Pein til sin herre. Der blev også afsendt skibe med landsknægte til Fyn og Jylland 

for at arrestere biskopperne der. Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur G. Hassø, Bispernes 

Fængsling og Herredagen 1536 s. 462-464 og 466-469. Nedenstående bringes Hassøs 

beretning om historikeren Niels Krags (Krag og Staphanius) beretning om 

fængslingerne. Da ordren om fængslingen af Jørgen Friis blev givet til Erik Eriksen 

Banner og Peder Ebbesen Galt, ikke til Johan Rantzau, og da fængslingerne efter alt at 

dømme generelt foregik fredeligt og ret udramatisk er Krags beretning herom med 

drabet på Jørgen Friis’ portner utvivlsomt ukorrekt og støttes heller ikke af nogen kilder. 

 ”Kort derefter kom Torben Bilde, udvalgt Erke-Biskop i Lund, og Rønnov, Bispen 

i Roeskilde til Kiøbenhavn, for at giøe deres Opvartning hos Kongen. Men de bleve 

begge efter Kongelig Befaling uformodentlig fængslede af Melchior Ranzov, den første 

i sit Herberge, og den sidste paa Bispegaarden, hvor han samme Dag havde haft Biskop 

Bilde til Gizest hos sig. Bilde skikkede sig i Tiden, og gav sig strax fangen, men Ronnov, 

da han fornam, at Vagten brad Porten op, sprang op paa Hanebielken, og skiulede sig i 

et mørkt Hul. Da man havde søgt efter ham i alle Kroge, blev han fundet Dagen derefter, 

og brugte endda trodsige Ord, saasom han var en Mand, der ingen, Taalmodighed besad. 

Bispen i Odense, Knud Gyldenstiern blev, da han efter forrettet Tieneste kom ud af St. 

Albani Kirke, greben af Claus Daa, samt en tydsk Capitain. Han giorde først 

Indvendinger derimod, men da de foreviiste ham en skriftlig Befaling fra Kongen, fulgte 
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han villig med dem. Ligeledes lod Johan Ranzov, efter samme Konges Befaling, 

Bisperne i Jylland gribe deels med Magt, deels med List, og sendte dem fængslede til 

Kongen. Bispen i Viborg, Jørgen Friis, blev ved Hielp af nogle Borgere greben, da han 

gik ud af Hald-Slots Port, for at tage imod Ranzov. Thi nogle Borgere i Viborg dræbte 

Portneren og lukte Porten for Bispen, saa at han ikke kunde komme ind igien. Hvorfore 

Ranzov bemægtigede sig hans Person og tillige Slottet. Det kostede ey heller megen 

Umage at faae Stygge Krumpen fangen, som eyede Børglums Slot: eftersom hans Stift 

laae noget langt derfra, saa at han ikke saa hastig kunde berede sig til at forekomme det. 

Men det kostede meest Umage at faae Bispen i Aarhuus bragt til Lydighed, eftersom 

Kongen havde befalet at fare lempelig med ham. Thi han vilde ikke overgive Silkeborg 

Slot, endskiønt Ranzov heftig beleyrede det, men lod det forsvare ved Hans Stygge. Og 

han holdt Slottet, medens han skrev til Kong Christian, og i Følge af de Tienester, hvilke 

han, som Canzler, havde giort Riget under 3 Konger, giorde underdanigst Ansøgning, 

at Kongen vilde lade ham beholde Slottet, som Capitlet i Aarhuus havde overdraget ham 

imod hans aflagde Eed; thi ellers maatte han blive en Meen-Eeder. Men endskiønt hans 

Ansogning blev afslagen, siden Kongen ikke vilde, at nogen af Bisperne skulde have 

noget Stift eller Slot, saa havde dog Kongen saadan Høyagtelse og Godhed for ham, at 

han affærdigede Johan Friis og Oluf Rosenkrands, at formane ham at ydmyge sig under 

Kongen, og efterleve hans Befaling. Hvilke ogsaa fik ham overtalt til at overgive Slottet, 

og bragte ham til Sielland, saa at han gik los og frie imellem dem, indtil de komme til 

Roeskilde, hvor de toge Stenberg til Hielp, og lode ham ved Krigsfolk fængsle. Iver 

Munk, fordum Biskop i Ribe, som havde nedlagt sit Embede, og levede i privat Stad, 

var den eeneste, som slap for at fængsles, eftersom han var saa gammel og svag, at man 

ikke kunde fore ham nogensteds hen. Men den udvalgte Biskop Oluf Munk, havde 

samme Skiebne, som de andre. Saaledes bleve de fangne Bisper henbragte i Forvaring, 

hver paa sit Sted, nogle til Dragsholm, andre til Vordingborg. Stygge Krumpen blev 

bragt til Sønderborg. Og Rønnov blev sat nu i et nu et andet Fængsel; thi jo meere enhver 

holdt sig fra at bruge haarde Ord, jo lemfældigere blev han medhandlet ; og de fleeste, 

som viiste Føyelighed, komme paa frie Fod, og fik ikke alleneste deres Arvegods igien, 

men endogsaa Kongelige Lehn til deres Underholdning. Men Rønnov, som viiste sig 

trodsigere end de andre, fik ogsaa en haardere Medfart; thi han blev først fængslet paa 

Kiøbenhavns Slot derfra blev han bragt til Dragsholm, siden til Helsingoers Slot, og 

derfra igien til Visbye, og omsider til Kiøbenhavns Slot igien, hvor han døde i Fængsel. 

 

12. august 1536 ca. klokken 8 

 Christian 3. indkalder rigsrådets verdslige medlemmer (bortset fra de, der sad 

fanget i Mecklenburg), Mogens Gøye, rigets hofmester, Tyge Krabbe, rigets marsk, Ove 

Lunge til Tirsbæk, Axel Brahe til Krogholm, Knud Bille, Oluf Rosenkrantz til Vallø, 

Holger Ulfstand til Heckebeck, Truid Ulfstand, Axel Ugerup, Mogens Gyldenstjerne, 

ridder, Erik Krummedige til Alnerup, Johan Friis, Ove Bille, biskop i Aarhus m.fl. til et 

møde, hvori de fik stillet et ultimatum, som de bøjede sig for og erklærede overfor 

kongen de hidtilværende biskopper, herunder Jørgen Friis i Viborg, for afsatte og 

forpligtede sig til at forhindre, at disse eller andre i deres sted beklædes med en sådan 

verdslig og gejstlig magt, som de afsatte biskopper havde haft. Dateret København, 

lørdag efter Laurenti 1536. Monumenta 1,1, s. 209. Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur G. Hassø, 

Bispernes Fængsling og Herredagen 1536 s. 474.  

  

12. august 1536 ca. klokken 18 

 Efter at Johan Pein havde afsluttet sin forrige Rapport, var han paany af Christian 

3. blevet indkaldt til en Raadslagning; her havde Kongen befalet ham at meddele sin 

Herre, at de verdslige Rigsraader nu sammen med Kongen havde underskrevet og 

beseglet Forpligtelses eller Forskrivningsbreve, der gik ud paa, at de lige saa lidt som 

Kongen for Fremtiden vilde give nogen Biskop Adgang til Stifterne eller Regeringen, 

indtil der var blevet holdt et kristeligt Koncilium, hvor man skulde forhandle og beslutte 

om, hvad der var nyttigt for den almene Kristenhed og for det danske Rige. I Morgen 

eller i Overmorgen vilde ogsaa den menige Adel og alle Købstæderne komme til at 

afgive tilsvarende Forpligtelser til Kongen. Admiralen vilde gerne have meddelt sin 

Hertug den nøjagtige Ordlyd af denne Forpligtelse; ”men jeg har i denne store Hast ikke 
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kunnet faa den overført fra Dansk til Tysk”. Denne Rapport daterede han ”i Hast, i Hast” 

Kl. 6 om Eftermiddagen. Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur G. Hassø, Bispernes Fængsling og 

Herredagen 1536 s. 469. 

 

12. august 1536 (1) 

 Et brev fra kongen til Erik Eriksen Banner og Peder Ebbesen Galt, at de skulle 

gøre deres yderste for at ”tage fat på” dvs. fængsle bispen af Vendsyssel og bispen af 

Viborg, samt skrive en fortegnelse over over det inventarium, der var på disses slotte og 

sikre, at intet heraf blev borttaget. Samtidigt udgik der brev til købsteder, bønder og 

menige almue, at de skulle bistå hermed efter tilsigelse. Brevet er et blandt flere, nævnt 

samme sted, til alle fogeder og embedsmænd i alle landets stifter, at de skulle 

”indhaffue” stifternes slotte og gårde og overdrage slotsloven til navngivne personer. 

Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 29.  

 

12. august 1536 (2) 

 Kongens brev til prælater, abbeder, priorer, provster, riddere, riddermændsmænd, 

fruer, jomfruer, købstedsmænd, bønder og menige almue i Nørrejylland, at han har 

befalet Johan Rantzau, Ove Lunge, Erik Banner, Peder Ebbesen og Axel Juel at rejse 

rundt i Jylland og opkræve, hvad der var af restancer på sølvskatten og andre skatter, 

som kongen skulle bruge til at betale de krigsfolk til hest og til fods som kongen nu 

havde i besoldning, og at alle skulle være hørige og lydige på alle måder, så skatten 

ufortøvet kunne fremkomme, hvis ikke ville der følge straf. Opkræverne rejste 

formodentligt straks til Jylland for at starte på arbejdet. Tegnelser over alle lande fra 

1536, Danske Magazin 3,6, s. 30. 

 Item iett breff till alle prelater, abbettber, priorer, provester, riddere, riddermend 

mendt, fruer, iomffruer, kiøbsthets mendt, bønnder oc menige almvghe , hvem the helst 

tiene eller tillhører, som boe wdtj Nørrie ivttland, att kon. mat. haffuer beffalttt her 

Jahann Randzo, her Offve Lunnghe, Erik Banner, Per Ebetssen oc Axell Iuell att 

omdraghe wtj Juttlandt oc wdfflyer altt som igienn stoor aff sølff skatthenn oc andre 

skatte, till att besollde oc betttale k. mats. krigs  folk mett till hest oc fod, som k. m. nu 

haffuer wdtj besoldinghe. Thii bwder k. m., att the ere thennem hørigehe, lydighe oc 

fylgachtighe wdtj alle mode, som k. m. selff personligen tillstede wore, at samme skatt 

wffortogerett framkommer, saa framptt k. m. icky skall lade ther widere straffe effther.  

 

12. august 1536 (3) 

 Malmøborgeren Henrik Smith, også kaldet Henrik Weyger, skriver i sin årbog, at 

kongen lod biskopperne Torben Bille af Lund, Joachim Rønnow af Roskilde og 

biskoppen af Ribe fængsle søndag før Vor Frue dag. Smith er lidt fejlunderrettet om 

datoen for fængslingen, søndag før Vor Frue dag er 13. august. Henrik Smiths danske 

Aarbog. H.F. Rørdam, Monumenta I, s. 636. 

 

12. august 1536 (4)  

 Roskilde-Aarbogen 1448-1549 beretter om biskoppernes fængsling. Efter årbogen 

kom biskopperne ud af fængslet igen efter nogen tid. Efter nedenstående 13. august 1536 

blev bisperne i første omgang sendt til Holsten men frigivet efter kort tid. H.F. Rørdam, 

Monumenta II, s. 375-76. 

 Vdj thette aar bleff alle Danmarcks bisper greffne oc fangede aff koningens 

beffalning, men nogen tiid ther effter komme the aff theris fængsell mett saadant wilkor, 

att the skulde beholde theris arffue oc eye, men icke att the skulde komme tiill theris 

embede, ære oc biscops stigter igien, huilcke koningen tiill seg annamede. Men 

Joachimus Rønnou, wduolt tiill Roskiilde stigt, bleff ført tiill atskillige stæder oc sætt j 

fængsell, som wor j Kiøbmenhaffn, Krogen, Dragsholm oc Viisby paa Gotland, siden 

kom hand tiill Kiøbmenhaffn igien, huor hand bleff dødt nogen tiid ther effter. Aff thisse 

biscoper vor icke flere consecrerede oc vidhe bisper end verdige fader biscop Aaue 

Biilde aff Arhuss oc biscop Jørgen aff Viburg. 
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13. august 1536 (1) 

 Christian 3. skriver til Hertug Ernst af Lüneborg om fængslingen af bisperne. 

”Hertugen havde gennem Kristian III’s Udsending erfaret, hvorledes Kongen havde 

indtaget København; utvivlsomt erindrede Hertugen ogsaa, at Kongen flere Gange 

baade skriftligt og mundtligt havde fortalt ham, hvorledes han havde mødt mangfoldigt 

Besvær fra Indbyggerne og Rigsraaderne i Danmark, i første Række fra Bisperne, 

Prælaterne og andre gejstlige og deres saa han hidtil havde maattet finde sig i meget. 

Efter Københavns Indtagelse havde Kongen atter mærket, at disse Rigsraader og Bisper 

havde nogle Intriger for, og da han var blevet klar over, at de ikke vilde høre op med 

deres Rænkespil, havde han i Gaar Morges tidligt, Lørdag, ladet Ærkebispen af Lund og 

Bisperne af Sjælland, Aarhus og Ribe arrestere i København og videre ladet dem bringe 

til andre Steder i sikker Forvaring. 

 Desuden havde Kristian III truffet Foranstaltninger til, at de andre jyske Bisper, 

som ikke havde været til Stede i København, nemlig Bisperne af Vendsyssel og Viborg, 

og ligeledes Bispen af Fyn kunde blive fængslet; han havde til det Behov sendt nogle 

fænniker Landsknægte til Jylland og satte sin Lid til, at disse Bisper vilde blive fanget 

netop i disse Dage, eller at de i det mindste var rømt af Landet. Men da de verdslige 

Rigsraader stod i Slægtskabsforhold til Bisperne, ja, for en Del var deres Brødre, Svogre 

og Venner, havde Kongen ment, at han kunde frygte noget fra den Side, og havde derfor 

overvejet ogsaa at lade dem fængsle, alle som een. Nogle af hans danske og tyske 

Raader, hos hvem han i enhver Henseende havde fundet trofast og paalidelig Holdning, 

havde imidlertid meget stærkt fraraadet et saadant Skridt af mange Grunde; i Stedet 

havde de ved Forhandling mellem Kongen og de verdslige Rigsraader udvirket, at 

Rigsraaderne havde givet Kongen Forskrivninger paa, at de for Tid og Evighed ikke 

vilde tage sig af Bispernes Sag, men at de tværtimod vilde blive hos Kongen, leve og dø 

med ham og ikke arbejde eller intrigere mod ham. Skønt Kongen af mange Grunde var 

gaaet ind paa at modtage disse Forpligtelser fra de verdslige Rigsraader i Stedet for efter 

sin oprindelige Hensigt at arrestere dem ogsaa, vilde han dog ikke desto mindre tillige 

holde et vaagent Øje med Sagernes Udvikling, saa der ikke skulde melde sig nogen Fare 

fra den Kant”. Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur G. Hassø, Bispernes Fængsling og 

Herredagen 1536 s. 471. Hassøs uddrag af brevet. 

 

13. august 1536 (2) 

 Christian 3. meddeler Landgrev Philip af Hessen, at han har ladet nogle af 

Rigsraaderne og Biskopperne fængsle og haaber ogsaa at faa de andre i Magt. Søndagen 

efter Laurentii. (Tydsk). Brudstykke og Udtog i Norsk historisk Tidsskrift III. 475-76. 

Regesta nr. 14.840. 

 

21. august 1536 

 Efter ovenstående 12. august 1536 fik Erik Eriksen Banner og Peder Ebbesen Galt 

ordre om at arrestere biskop Jørgen Friis i Viborg. Samme dag fik Johan Rantzau, Ove 

Lunge, Erik Banner, Peder Ebbesen og Axel Juel ordre om at rejse rundt i Jylland og 

opkræve restancer på sølvskatten og andre skatter, som kongen skulle bruge til at betale 

sit krigsfolk med. Efter Johan Peins indberetning til hertug Albrecht, ligeledes af 12. 

august, afrejste Johan Rantzau straks til Jylland for at overtage bispegodset. Selv om der 

ikke er fundet nogen kongelig ordre, synes det klart, at han må have fået en sådan. Senest 

21. august 1536 var Johan Rantzau, Erik Banner og Peder Ebbesen Galt i Viborg, og det 

må antages, at det er i dagene lidt før, at Jørgen Friis er blevet arresteret.  

 Johan Rantzau, Erik Banner og Peder Ebbesen Galts tilstedeværelse i Viborg 

fremgår af et brev af  24. august 1536 til biskop Ove Bille fra hans befalingsmand på 

Silkeborg Slot Hans Stygge om slottets overgivelse til kongens folk. Mandag den 21. 

august havde Hans Stygge modtaget et brev med et lejde fra Johan Rantzau, som 

ønskede at tale med Hans Stygge i Viborg dagen efter, om tirsdagen, om nogle sager 

ang. Ove Bille og Hans Stygge, som kongen havde befalet ham at forhandle om. Efter 

at have drøftet brevet med sine folk besluttede Hans Stygge ikke at drage til Viborg, 

men sendte samme dag et bud til Johan Rantzau i Viborg, at han ikke ville komme, før 

han fik yderligere sikkerhed. Tirsdag 22. august skrev Johan Rantzau igen og bad ham 

komme, og sendte et nyt lejdebrev, som både han og Erik Banner havde beseglet. Efter 
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ny rådslagning på Silkeborg Slot bestemte Hans Stygge sig nu til at drage til Viborg, og 

her havde han da onsdag 23. august en forhandling med Johan Rantzau, Erik Banner, 

Peder Ebbesen Galt og Gabriel Gyldenstjerne. Hans Stygge enedes da med Johan 

Rantzau om, at de skulle skrive til både kongen og bispen om sagen, som endte med at 

kronen overtog slottet som alt andet bispegods. Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur G. Hassø, 

Bispernes Fængsling og Herredagen 1536 s. 490.  

 

2. september 1536 

 Da Landgrev Filip af Hessen havde modtaget Kristian III’s Meddelelse af 13. 

August om det voldsomme Skridt, Kongen havde taget mod Bisperne, skrev han den 2. 

September nogle advarende Ord til sin nordiske Forbundsfælle. Landgreven fandt, at 

Kongen var gaaet lidt hastigt til Værks; det var noget vel tidligt, han havde foretaget 

dette Skridt med at arrestere de gejstlige Rigsraader. Ganske vist kunde Landgreven ikke 

vide, hvad de fængslede Bisper havde gjort sig skyldige i, eller i hvor høj Grad en saadan 

Foranstaltning havde været Kongen magtpaaliggende. Kristian III vilde dog sikkert vide 

at gøre, hvad Omstændighederne krævede; men Landgreven vilde alligevel nu, da 

Bisperne var blevet fængslet, mene, at det maatte være nødvendigt og magtpaaliggende 

for Kongen, at de fængslede virkelig ogsaa blev holdt i sikker Forvaring. Slap en eller 

flere af Bisperne løs af Fangenskabet, vilde de kunne iværksætte nye Intriger, der kunde 

vise sig langt farligere, end deres tidligere Rænkespil nogensinde havde været. 

Utvivlsomt havde de Tilhængere og Venner, og Kongen maatte nødvendigvis holde et 

vaagent Øje med disse. Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur G. Hassø, Bispernes Fængsling og 

Herredagen 1536 s. 498.  

 

14. september 1536 

 Kristian III’s Reaktion herpaa (på Landgreve Filip af Hessens brev af  2. september 

1536, se ovenfor) var en længere Redegørelse, dateret Aabenraa den 14. September. 

Landgrevens Formening, at Bispernes Arrestation var kommet paa et for tidligt 

Tidspunkt, skønt han naturligvis ikke vidste, hvad de havde gjort sig skyldige i, eller 

hvor magtpaaliggende dette voldsomme Skridt havde været for Kongen, kaldte denne 

frem til et længere Forsvar. 

 Kongen meddelte, at disse Bisper og Rigsraader - og i Særdeleshed Bispen af 

Sjælland - saasnart Kristian III havde faaet København i sin Magt, havde rottet sig 

sammen og understaaet sig i at forbinde sig med Jørgen Kock og andre Borgere i den 

Hensigt at rive Menigmand i Riget med sig, saa de med disse Tilhængere paany kunde 

praktisere mod Kongen, nægte ham Underdanighed og Lydighed og tværtimod paany 

forjage alle Tyskere fra Landet. Derved vilde de opnaa at faa deres Vilje og kunde drive 

deres Spil  

 Kongen havde faaet Nys herom og var blevet advaret. Tillige var disse Bisper 

ogsaa - hvad han bad Landgreven beholde som en stor Hemmelighed for sig selv endnu 

i nogen Tid - de vigtigste Ophavsmænd til den Kongen overgaaede Krig. Tilsammen 

havde disse Omstændigheder tvunget ham til at slaa til i Tide. Han havde imidlertid ikke 

fængslet nogen af de verdslige Rigsraader. Baade de, Ridderskabet og Købstædeme 

havde godvilligt bøjet sig for hans Krav og givet ham beseglede Forpligtelsesbreve til 

at tjene og bistaa ham med Liv og Gods og til ikke mere at ville tillade eller taale, at 

nogen Bisp havde Del i Landets Regering. 

 Imidlertid vilde Kongen lade Bisperne sidde i bedst mulig Forvaring, hvad han 

fortæller til Beroligelse for Landgreven, idet han takker denne for hans venlige Raad om 

at passe paa dem. Han har endnu nogle Betænkeligheder ved at lade et trykt Skrift udgive 

om, hvad Bisperne har virket og foraarsaget. Paa den ene Side havde han et vist Hold 

paa de verdslige Rigsraader og det øvrige Ridderskab, som han ikke havde foretaget 

voldsomme Skridt imod; de havde jo som nævnt i Lighed med Stæderne og Menigmand 

i ”Landene” forpligtet sig til ikke at ville taale nogen Biskop mere i Riget. Paa den anden 

Side fortrøstede han sig til, at der ikke var nogen, der vilde tage sig Bispernes Skæbne 

særlig nær. Skulde Nødvendigheden imidlertid fordre det, vilde Kongen dog ikke nære 

nogen Ængstelse for et saadant Skridt, men vilde lade udgaa et trykt Skrift om sine 

Forhold, om, hvorledes Bisperne havde baaret sig ad mod hans Fader Frederik I og mod 

ham selv, saa det kunde komme for en Dag, hvad de havde øvet og handlet mod ham. 
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Det vilde forhaabentlig i den almindelige Mening yde ham tilstrækkelig Undskyldning 

for hans drastiske Skridt mod Bisperne. Hvis Landgrev Filip efter disse Oplysninger 

alligevel atter vilde mene, at Kongen skulde udsende Skriftet, vilde denne tage tilbørligt 

Hensyn. Samtidig oplyste Kristian III, at det var hans Hensigt overhovedet ikke paa 

nogen Maade at slippe enkelte af disse Bisper løs igen, nemlig de fornemste, dem, fra 

hvem han kunde vente Bagholdsintriger.  

 Dette interessante Brev, som af den danske Konge blev sendt til den Fyrste, som 

paa denne Tid var hans mest intime Raadgiver, Landgrev Filip, indeholder flere vigtige 

Oplysninger. Det er vistnok ellers ukendt, at der umiddelbart efter Københavns 

Overgivelse skulde have været Kræfter i Gang, som vilde rejse ny Modstand mod 

Sejrherren. Kongen nævner ligefrem Joakim Rønnow og Malmøborgmesteren Jørgen 

Kock som Hovedmænd for disse Bestræbelser, og han angiver, at Formaalet var at faa 

alle Tyskere jaget ud af Danmark. 

 Ny er ogsaa Oplysningen om, at Kongen havde under Overvejelse at lade trykke 

et Skrift med et Forsvar for Bispernes Arrestation; Impulsen har han aabenbart faaet fra 

Landgrev Filip selv, siden han taler om, at han vil tage tilbørligt Hensyn til det, hvis 

Landgreven ”atter” skulde mene, at han burde udsende Skriftet. En saadan Opfordring 

fra Filip ses ikke af det bevarede Brevmateriale; belært af flere andre Eksempler tror jeg 

at kunne antage, at den kan have været skrevet paa en Seddel, en Efterskrift, i Brevet af 

2. September; der er i adskillige Tilfælde helt op til otte saadanne løse store og mindre 

Lapper med Efterskrifter i de to Fyrsters Breve. Utænkeligt er det ikke, at en Seddel kan 

være bortkommet i Tidens Løb; det findes der ogsaa Eksempler paa, idet det af 

Koncepterne kan konstateres, at der i alt Fald er konciperet Efterskrifter, som ikke mere 

ses vedlagt Originalbrevet. Desvære forefindes der netop for Filips Brev af 2. September 

1536 ingen Koncept i Marburgarkivet, saa min Antagelse kan ikke dokumenteres. Brev 

af 14. september 1536 i Statsarkivet i Marburg, Nr. 1759 jf. Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur 

G. Hassø, Bispernes Fængsling og Herredagen 1536 s. 499.  

 

30. oktober 1536 (1) 

 Christian 3.s Proposition på herredagen herunder klageskrift mod biskopperne, 

herunder mod biskop Jørgen Friis i Viborg. Uddrag vedr. Jørgen Friis. H.F. Rørdam, 

Momumenta historiæ danicæ, 1,1, s. 186-. Omtalt i Regesta nr. 14.884. Klageskriftet ses 

i en anden form i Danske Magazin 2,3, s. 23 og 26.  

 Bespenn aff Viiborgh anrørendis. 

 Jtem. Thenne Biscop er oc en, som haffde forhindret koninglige valdt oc kor. 

Huilcket er beuiisligt mett Jndsegell. Och haffuer handt forbuddet, att mandt schulde 

ingene troning eller loffue sette till koning Fredericks breff eller segle. Och hwor mange 

vschiickeligheder, modtuillighedt oc vhørswmhedt handt seg vtj koning Fredericks tiidt 

haffuer befliitiiget, vtj huilckenn dog aldrj engten mett goedt eller hordt straff kunde 

komme harmoni till att bedre oc rette segh, menn alltiidt er bleffuenn varafftiig vtj hans 

modtuillighedt och vhørswmhedt: Och for hans liifz skrøbelighedt oc siugdom bliffuer 

vnderholdenn (!). Szaa vill vij oc icke viidere paa thenne tiidt lade artickels viisse 

antegne hans mishandlinge. Menn huess oss aff hannom (vederfaret) vtj thenne ringe 

tiidt, vij hallue regerit, ville vij icke forladet att giffue tillkiende. 

 Jtem, huadt spidziige, spodske oc vnøtte ordt oc thale handt haffuer hafft paa vor 

herre fader (miildt oc høfflofflig ihwkommelse) er oss vell vittherligt, oc ville thett att 

liigeuell paa thenne tiidt fortie oc icke giffue tillkiende. Vij lade oss dog saa tøcke, att 

vor herre och fader haffde thett icke aff hannom forthient eller forschyllet, att handt strax 

effter vor herre fader vor dødt oc affgangenn, haffuer handt sagt och fliitelige bedet aff 

Gudt och vunsket seg, att handt motte vere enn dieffuell, thaa viilde handt saa plaue 

koning Fredericks sziell, och vilde bøde hende stoer hede till, och viilde saa tiere kolth 

paa igenn. Szaa haffuer handt icke selff visth, hworledis handt viilde plauet then arme 

sziell, huilcken Gudt all eniste haffuer att dømme oc rette offuer. Och om koning 

Frederich end haffde verit hans høgisthe och største fiende, huilcket Bespenn mett 

sandhedt icke kandt szie. Menn haffde koning Frederich villet handlet vnadeligenn mett 

hannom, thaa var hannom giffuet aff Bespenn orsage noch ther till. Thaa schulde Bespen 

att liigeuell som en rettsindiig Christen mandt, ther schulde leere Christet folch then 

hellig Christelig troe, icke bedet och vunsket seg aff Gudt, att hand motthe bliffue till en 
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dieffuell. Thij att Gudt vell vedt, huem handt vill haffue till dieffuell, och huem handt 

vill haffue till Engell. Menn vill io Bespenn selff paa thett siite faare fiendenn i voldt: 

thaa mue vij vell ynde oc tillade hannom thett. Menn huadt thett er for en bistop, som 

seg selff beder och begerer att vere en dieffuell, och om then bør att vere veedt Saadant 

embide, eller ther aff foruandles: giffue vij alle att betencke. 

 Jtem, Vij haffue och mett vortt elske Radz villie, viidtschab oc radt sagt en dom 

aff vtj en sag emellum hannom och en Sogne prest till Heggelundt (Mads Hegelund, 

Sønderlyng Herred. Se 1532) the vtj saa modhe, att Bespenn schulde igenn giffue 

samme Sogne presth, hues haffue oc gotz handt haffde taget frann hannom: Thaa er 

handt dog bleffuit samme wor dom oc sententie offuerhørig fore och haffuer then icke 

saa fultgiortt, menn acthett thenn saa megit, som en hundt haffde sagt hannom thenn aff: 

och haffuer alldeles inthet giffuet then arme mandt igenn, och end nw paa thenne dag 

holler hannom samme hans gotz fore. Om vij thaa icke mett reth oc skiell schulde 

saadann vhørswm straffe, ville vij giffue ether selff att mercke oc beszinde. Och vtj 

Summa ther er bleffuenn saadan en sedtuane eblant Besperne vtj Riiget, att fuldt faa aff 

thennom, och nøyeste en eblant thennom fandis, som vilde schicke, holle eller retthe seg 

effter koningens dom och sententie, vdenn saa møget som thennom selffue vell løste oc 

behaffuede. Menn huer aff thennom haffuer villet verit selff første oc herre vtj siit stiicth: 

liige som ther thennom selffue haffue berømdt oc ladet thennom høre: Jeg vill were heer 

(Herre) vtj mitt Stiicth. 

 

30. oktober 1536 (2) 

 Malmøborgeren Henrik Smith eller Weyger skriver i sin årbog, at kongen lod 

holde ”bursprock” på Gammel Torv i København med adel og almue og bekendtgjorde, 

hvorfor han havde ladet biskopperne fængsle. (bursprock betyder måske tale fra altan, 

A. Fabricius, Illustreret danmarkshistorie for folket, bind 2, s. 59.). Jf. Henrik Smith kom 

biskopperne Ove Bille af Aarhus og Jørgen Friis af Viborg, efter nogen tid ud af fængslet 

på det vilkår, at de skulle overdrage biskopstifterne til kongens hånd, men beholde deres 

arv og ejendom. Henrik Smiths danske Aarbog. H.F. Rørdam, Monumenta I, s. 636. 

 Samme aar mandagen for alle helgen dage lodt kongen hollde bursprock paa 

gamble torg y Kiøbenhaffn med riddere och riddermendz mend och meninge almu, och 

gaff tillkiende, huis aarsage hand haffde til at fange bisperne. Bisp Aage aff Aarhus, bisp 

Jørgen aff Wiborg, nogen tid der effter komme de aff fengsell med saadanne vilkaar, at 

de skulle beholde deris arff och eyendom, och skulle antuorde kong. May. biscop-

stickterne till haande. Men Jacob Rønnou kom icke løs, men førdis till atskyllig fengsell.  

 

30. oktober 1536 (3) 

 Med bispernes afsættelse blev i stedet indført et embede som stiftsbefalingsmand. 

Til at varetage hvervet i Viborg Stift udnævntes Henrik Rantzau. Han skulle 

administrere det konfiskerede bispegods, være kongens repræsentant i det lokale 

kirkestyre, kontrollere de kirkelige forhold, beskytte biskop (superintendend) og andre 

gejstlige personer, kirkegods og kirker og have kirkegodset i forsvar.  

 

Omkring december 1536 

 En række præster og lærde fra de forskellige landsdele, i alt 28 personer,  tilsiges 

at møde til den ”conuocatzs”, som skulle finde sted i Odense Festum Epiphanie, dvs. 

Helligtrekonger 6. januar 1537. Blandt de 9, der skulle møde fra Jylland, nævnes hr. 

Peder Thomsen, utvivlsomt præst i Torum i Salling, der var en af de første præster, der 

gik over til den protestantiske tro. Blandt repræsentanterne fra Viborg nævnes 

ærkedegnen mester Anders Skovgaard og mester Niels Friis, kantor, biskop Jørgen 

Friis’ halvbror, der også var gået over til den protestantiske tro. Tegnelser over alle lande 

fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 75. 

 

Sikkert primo 1537 

 Efterskrevne len i Nørrejylland fik jagtbreve (kun relevante i relation til Hald er 

anført). Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 105. 

 Erik Skram (Fasti) til Hastrup, død 1568, var gift med Maren Lauridsdatter søster 

til Mogens Lauridsen Løvenbalk, som havde Nørlyng Herred i len til sin død 1536. 
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Lenet kan ved arv være gået videre til Maren Lauridsdatter og dette kan være 

forklaringen på, at Erik Skram fik jagtbrevet udstedt. Meget tyder på, at Nørlyng ikke 

straks ved Mogens Lauridsens død blev lagt til Hald. 

 

Skive len     Jep Friis 

Fjends Herred, Mors len  Henrik Rantzau  

Nørlyng     Erik Skram 

Lysgaard, Hids, Rinds, Han H. Hr. Predbjørn (Podebusk) 

Sønderlyng og Middelsom H. Christoffer Rosenkrantz 

 

Sikkert primo 1537 (1) 

 En kongelig ordre til Henrik Rantzau, utvivlsomt i egenskab af lensmand på Hald, 

at han skal undersøge en klage fra Christen Lauridsen i Rødding i Nørlyng herred, at 

han er blevet sat ud af sin gård af hr. Jens Nielsen, vikar i Viborg, der har sat en præst 

ind i gården. Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 139. 

 Chresten Lauritsen i Røddinge. en forscrifft tiill Henrick Rantzov, att hand er wist 

aff syn gardt och her Jens Nielsen vicarus i Wiborg haffuer anset en præst vdj garden 

till hannom, end dog hand haffuer giffuet the xxiiij mk. til fest.  

 

Sikkert primo 1537 (2) 

 Uspecificeret liste, formodentlig over lensmænd over de vigtigste len i Jylland: 

Peder Ebbesen, Lundenes, Aarhus stift. Henrik Rantzau Hald, Viborg (stift). Axel Juel, 

Aalborg Slot, Vendelbo stift. Hans Stygge, Silkeborg. Erik Eriksen, Kalø.  Tegnelser 

over alle lande fra 1538, Danske Magazin 3,6, s. 182. 

 

Sikkert 1537 (3) 

 Tyske hofsinders borgleje, herunder Henrik Blomes borgleje i Vordingborg. 

Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 136. 

 

1537 (1) 

 Christian 3. befaler Henrik Rantzau, stiftslensmand på Hald, at undersøge om Axel 

Gøye med urette havde frataget Jens Kier og hans hustru et færgehus, som kaldes 

Sebbersund med urette. Det er færgefarten mellem Hornum og Slet herred. Da 

Aalborghus len havde gods i begge herreder, og lensmanden da var Axel Juul, er Axel 

Gøye sikkert en fejlskrift. Axel Gøye var lensmand på Aalborghus fra først i 1500-tallet 

til 1516. Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s.145. 

 Item ith breff till Henrick Rantzow, saa att Jens Kier och hans hustru haffue ladith 

beretthe for konge. mtt., at Axell Gøye haffuer tagit etth ferge huss fran thennom, som 

kallis Seberssundh, atth hand forfarrer om forne Axel Gøye haffuer taget ssame 

fergestedth fran thennom met vrett eller ey, och ther ssom hand haffuer ssaa dreffuitt 

thennom fran theres huss, næring och bieringh, tha bedher konge. mtt., att, hand schall 

fly thennom thet ijgen, heller och etth andett bolig, som the kunde besørge thennom 

theris nering och biering vtj.  

 

1537 (2) 

 Henrik Rantzau fik følgebrev til bønderne under Skt. Hans Kloster i Viborg. 1537. 

RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, s. 85v. 

  

19. marts - ca. 1. juni 1537 

 Kongelig ordre om hvem der skulle sørge for og bekoste kongens underhold under 

hans rejse i Jylland, startende i Ribe søndag Judica og afsluttende på Kalø. Efter ophold 

1 nat på Bygholm primo maj angives, at hvis kongen længere tid ville opholde sig i 

Viborg, skulle kongen have sit underhold fra Hald. Fra herredagsdombøgerne vides, at 

kongen 30. april - 5. maj var i Viborg men 15 maj var han på Aakjær. Tegnelser over 

alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 123. 
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15. april 1537 

 I en herredagsdom mellem sagsøgeren Margrete Oves mod sagsøgte Anders 

Mogensen ang. besiddelse af en fæstegård tildømmes gården sagsøgte, der har brev 

herpå udstedt af biskop Jørgen Friis, og sagsøgeren og hendes folk idømmes bøder for 

hærværk og udstederne af et af hende fremlagt sognevidne skal bøde for falsk vidne. 

(miste to fingre). Troels Dahlerup, bd. II, s. 51.  

 

26. april 1537 

 I en herredagsdom mellem Christen Poulsen og Mads Jensen imod bønder og 

bygdemænd i Resen ang. Gammelby mark (Fjends herred) nævnes Henrik Rantzau som 

”vor lensmand i Fjends herred”. Fjends herred synes på dette tidspunkt ikke lagt under 

Hald, men være givet Henrik Rantzau i selvstændigt len. Troels Dahlerup, bd. I, s. 73. 

 

29. april 1537 

 I en herredagsdom mellem sagsøger mester Mogens Kaas til Tårupgård, provst i 

Jelling syssel, og sagsøgte Mikkel Lassen i Rugballe i Hover sogn ang. gæsteri og 

skovsvin af sagsøgtes fæstegård, der ejes af Hover kirke, fremlægges et åbent brev 

udstedt af biskop Jørgen Friis i Viborg og kannik Mattis Nielsen i Ribe, at da de var 

provster i Jelling syssel, da havde de og ingen andre sagsøgtes gård i forsvar, og de fik 

gæsteri og skovsvin deraf. Troels Dahlerup, bd. I, s. 88. 

 

3. maj 1537 

 Henrik Rantzau på Hald bekræfter et livbrev på Horn vase, formodentlig i Salling 

eller Mors Nørre herred.  Danske Kancelliregistranter 1535-50, s. 43. 

 Anders Jostsen, Herredsfoged i Nør Herred, og Karine Persdatter fik Livsbrev paa 

en Vase kaldet Horn Vase,  som ligger sønden ved Hoern Bro, mod at holde Vasen vel 

færdig og være kgl. Maj. huld og tro. Cum clavs. consv. et inhib. sol. Viborgh, Torsd. 

post domin. [cantate, glemt i håndskriftet]. Rel. Henrich Randtzow paa Hald. IV.   

 

4. maj 1537 

 Hr. Laurids Jensen på Hald stævner borger Mads Thamesen i Viborg ifm. en 

stjålen hest og fremlægger et tingsvidne af Hellum herredsting, at Høeg, som tjente 

biskoppen i Viborg, (bispens køgemester) havde købt hesten af Anders Christensen, som 

selv havde købt den af Hr. Jens i Hornum. Hr. Laurids Jensen var uden tvivl skriver eller 

foged på Hald under biskop Jørgen Friis og er fortsat under den nye herre på Hald Henrik 

Rantzau. Troels Dahlerup, bd. I s. 147.  

 

5. maj 1537 

 I en herredagsdom mellem Peder Nielsen i Boltrup i Hyllebjerg Sogn og Christiern 

Hvid i Skarp-Salling ang. pant i en gård i Hyllebjerg fremlægges et dombrev udstedt af 

biskop Jørgen Friis i Viborg og ridderen Peder Lykke. Troels Dahlerup, bd. I, s. 127. 

 

Omkring 8. maj 1537 

 Notat om hvem, der er lensmænd, og hvor de er stiftsbefalingsmænd. Notatet står 

efter et brev af søndag næst efter Michaelis 1537 og er sikkert fra omkring dette 

tidspunkt. Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 182.  

 

 Peder Ebbesen   Lundenæs  Aarhus stiigt. 

 Henrich Ranstzo  Hald   Wiborg (stift). 

 Her J. Rantzo  Rifferhus  Riffuerstiigt. 

  Axell Jull   Aalborg slott Wendelbo stigt 

 Hans Stygge  Silckeborg 

 Erik Eriksen  Kalløø. 
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29. september 1537 

 Befaling udstedt Michels dag til ”ridderskabet, fruer og jomfruer, som fri frelse 

kende” samt alle prælater, abbeder, priorer, provster, kannikker og vikarier, at møde i 

Viborg 20 dag jul 1537, dvs. ca. 13. januar 1538, hvor tilstedeværende rigsråder ville 

mønstre de rustninger, som hver skulle yde af deres len. Tegnelser over alle lande fra 

1536, Danske Magazin 3,6, s. 182.  

 

Omkring 1. juni 1537 

 Befaling til Peder Ebbesen Galt, at han skulle overdrage Ove Bille  dennes bohave 

på Aarhus Stifts slotte og gårde, som var konfiskeret af kronen ved Reformationen. Han 

skulle overdrage Ove Bille 200 flæskesider, 6 læster malt, 2 læster rug og 3 læster mjød. 

Kongen tilskriver samtidigt officialer og fogeder i Aarhus Stift, at de skulle gøre Ove 

Bille regnskab for, hvad de havde oppebåret på dette årsregnskab, før Ove Bille blev 

arresteret. Ove Bille sad i åben husarrest på Dragsholm, men senere på Nyborg Slot. 

Han udstedte 1. juni 1537 et brev hvori han lovede at være tro overfor Christian 3. og 

blev da sikkert frigivet. Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 133. 

 

24. maj 1537 

 Kristian den 3dies aabne Brev til alle Indbyggere i Harre Herred, hvori han 

underretter dem om, at Tiendens fulde Ydelse er vedtagen ved en almindelig Rigsdags-

beslutning i Kjøbenhavn (1536), og byder dem at tiende retfærdig efter Recessens 

Bestemmelse. Ligelydende Breve at samme Dag ere udstedte til Landets øvrige 

Herreder. Unoteret kilde. 

 

Omkring juli 1537 

 Danske hofsinders borgleje i Skåne og Sjælland. Antvorskov: Henrik Blome. 

Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin 3,6, s. 151. 

 

17. juli 1537 

 Herredsdom fra Fjends Herredsting, hvorved Offsing Eng til dømmes Resen Kirke 

og Præst til Udredelse af Vin og Oblater ifølge Danske Lov og Kirkens Ejendomsret, 

medmindre Kongen og Rigsraadet ”svarer der andet paa. Sognepræsten Christen 

Nielsen til Vrove og Resen møder med velbyrdige, lensmand Henrik Rantzows brev og 

stævner bønder i Resen. DiplViberg., s. 207. 

 

20. juli 1537 

 I en sag på rettertinget i København mellem Ove Lunge og Mogens Munk, 

landsdommer i Nørrejylland fremlægges et vidne fra en sag, der var på rettertinget, da 

kongen var i Viborg omkring 1. maj 1537. Ove Lunge havde da fremlagt et dombrev på 

pergament vedrørende hans sag med Søren Munk. Dombrevet var efter befaling fra 

Jørgen Friis skrevet af Antonius Bryske, der var Jørgen Friis’ kansler og Jørgen Friis 

havde beseglet med en corniol, da han ikke havde sit signet hos sig. Under sagen på 

rettertinget blev Jørgen Friis, der sad fængslet på Hald, bedt om at bekræfte, at han havde 

beseglet med corniolen, hvilket han gjorde på Hald overfor Henrik Rantzau, lensmand 

på Hald og Axel Juul. Antonius Bryske havde også bevidnet, at  han havde skrevet 

dombrevet. Landstingsskriveren Niels Skriver havde i landsdommer Mogens Munks 

fravær anvendt dennes segl til at besegle dombrevet, hvilket Ove Lunge påklagede.  

 Dette er traditionelt blevet tolket således, at Jørgen Friis sad fængslet i tårnet på 

Hald. Troels Dahlerup, bd. I, s. 275. 

 

31. juli 1537 

 I en herredagsdom mellem Palle Bang for Mandrup Holck på jomfru Johanne 

Christoffersdatter Lykkes vegne mod Rasmus Skade til Refstrup ang. markskel mellem 

Refstrup og Tofthøj, Gadbjerg Sogn, fremlægges en dom af  Guds år 1537, udstedt efter 

kongelig befaling af Jørgen Friis, den tid biskop i Viborg, Oluf Munk, electus til Ribe, 

Iver Juel, provst i Ribe, Svend Pedersen til Ørum, Niels Clausen til Holm og Otte 

Clausen til Nørholm med flere gode mænd og bønder, at de havde været forsamlet på 

Refstrup mark for at granske et sandemænds tov, udstedt af sandemændene i Tørrild 



 

219 

 

 

Herred. Da Jørgen Friis kaldes ”den tid biskop i Viborg” mens han kort efter 12. august 

1536 blev arresteret, kan året 1537 ikke passe. Troels Dahlerup, bd. I, s. 252. 

 

9. august 1537 

 Tingsvidne fra Medelsom Herred, at en Gaard i Vindum har været Præstegaard i 

Vindum og Brandstrup Sogne, indtil Biskop Erik Kaas skiftede Gaarden bort. 

DiplViberg., s. 209. 

   

12. august 1537 

 Christian 3. og hans dronning Dorothea krones i Vor Frue Kirke i København. V. 

Mollerups Danmarks Riges Historie s. 22.  

 

1538 (1) 

 Knud Andersen i Dalsgaard i Dommerby sogn, Fjends herred, hans lensbrev på 

fiskeri ved Dommerby, som Henrik Rantzau på Hald havde forlenet ham med. ÆA II, s. 

231, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 82. 

 Knud j Dalsgaard hans papirs bekiendelsze paa thett fiskinde hosz Domerbywous, 

som hanum aff Hendrich Randtzow wor forlent.  

 

1538 (2) 

 Henrik Rantzau, borgleje på Kalundborg med 4 heste. Henrik Blome og Johan 

Blome, borgleje på Vordingborg med 8 heste. Det er mærkeligt, at Henrik Rantzau 

lægges i borgleje på Kalundborg, hvis han er identisk med lensmanden på Hald, men 

det var måske den anden Henrik Rantzau. Tegnelser over alle lande fra 1538, Danske 

Magazin 3,6, s. 185.  

 

1538 (3) 

 Rigsråder, der skulle møde i Neumünster onsdag efter søndag Invocavit, bl.a. 

Christoffer Stygge (lensmand) på Sæbygård. Tegnelser over alle lande 1538, Danske 

Magazin 3,6, s. 192. 

 

1538 (4) 

 Johan Rantzau og Henrik Rantzau fik ordre om hver at sende to stærke ”retzere” 

(heste) til Gottorp, som kunne trække og ikke var for unge eller gamle. Tegnelser over 

alle lande 1538, Danske Magazin 3,6, s. 192. 

 Til her Johan Rantzau og Henrik Rantzau på bispen af Viborg vegne.  

 

1538 (5) 

 Henrik Rantzau. Et brev til herredsfogeden i Gislum Herred, at han har berettet for 

kongen, at Her Mads, sognepræst i Kongens Tisted, har sine jorder, som hører til 

præstegården, liggende på én plads og ikke blandt sognemændenes, og at hans korn 

derfor bliver opspist og trædes ned. Tegnelser over alle lande fra 1538, Danske Magazin 

3,6, s. 193. 

 

1538 (6) 

 En befaling til gode mænd, at de skulle stævne Henrik Rantzau i en trætte mellem 

sandemændene i Mors Nørre Herred og Erik Saale. Tegnelser over alle lande fra 1538, 

Danske Magazin 3,6, s. 193. 

 

27. januar 1538 

 Jørgen Pedersen, Rentemester, fik Brev ad gratiam paa Hornum Præbende og 

Kannikedømme i Viborg Domkirke mod gjøre tilbørlig Tjeneste deraf. Cum clavs. 

consv. Gottorp, domin. post Pavli conversionis. Danske Kancelliregistranter 1535-50,  

Regesta, s. 59. jf. Adkomstreg.  

 

6. februar 1538 

 Christian 3. bad i et brev af 6. februar 1538 sin preussiske Svoger, at denne skulde 

tage de to fængslede biskopper Joakim Rønnow og Stygge Krumpen i forvaring i 
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Preussen, indtil kongen kunne få sin regering, sine slotte og fæstninger i en sådan stand, 

at han kunne betro disse to farlige fanger til dem. Dette Forslag satte tydeligt nok Hertug 

Albrecht i Forlegenhed. I sit Svar den 30. Marts foreholdt han Kongen, at for ham, der 

paa Grund af sin Fremfærd i Preussen stod i ilde Ry hos Kejseren og de andre katolske 

Magter, var det en temmelig ubehagelig Anmodning at faa. Der vilde rejse sig et 

Ramaskrig, hvis han tog andres fangne Bisper i Fængsel; da Kristian III desuden havde 

skrevet, at han havde opdaget adskillige hemmelige Anslag mod sine Efterkommere, 

sine Riger og Lande for disse Fangers Skyld, vilde Hertugen dog gøre opmærksom paa, 

at hvis han tog Fangerne i Forvaring - hvad han hverken vilde eller kunde - vilde der 

rejse sig den største Forbitrelse hos alle Bispernes Slægtninge og Venner, naar man 

nægtede at slippe dem løs mod tilstrækkelig Borgen og desuden til Haan og Spot for 

dem selv og deres Slægt, ja for hele Nationen, lod dem føre til et fremmed Land, for - 

som man vilde sige - at føre dem til Slagtebænken. Et saadant Skridt kunde heller ikke 

hemmeligholdes; Hertugens egen Lensherre, den katolske Konge af Polen vilde erfare 

det og maaske med Magt tvinge ham til at give dem fri uden videre, til allerstørste Skade 

for Kristian III. Saa maatte Kongen langt hellere selv slippe dem løs mod stærk Borgen 

og saaledes, at de var forvist til et bestemt Sted, hvor de ikke maatte træde i Forbindelse 

med fremmede, eller Kongen maatte paa anden Maade sikre sig imod dem.  

 Resultatet blev, at Kongen beholdt sine to sidste Fanger (Joachim Rønnov og 

Stygge Krumpen, hvilket tyder på at Jørgen Friis var løsladt) i sin egen Forvaring; men 

maaske er det ved denne Tid, at Joakim Rønnow blev sendt til Visborg Slot. 

Kirkehist.Saml. 6,3 Arthur G. Hassø, Bispernes Fængsling og Herredagen 1536 s. 568. 

 

19. april 1538 

 Peder Ebbesen Galt, Axel Juel og Henrik Rantzau får ordre om at granske 

Klarupgård, som Erik Høeg ønsker til magelæg. Tegnelser over alle lande fra 1538, 

Danske Magazin 3,6, s. 214. 

 Item iett obett breff till Per Ebbesen oc Axell Jull, att Erikc Høgh er begerenndis 

att move fange Klarop gaardt, som hand nv wdtj vere haffuer mett thet gotz ther tilligger 

till magelass till segh oc sine arffvinge, att the mett Henrikc Randtzov grandsker 

legligheden paa forne Klarop gaardt oc synn tilligellsse tesliigte oc hvad gots forne Erikc 

will ther fore giffve, saa att kronen skeer skiell, oc thet giffve fraa thennom beschriffuet.  

 

9. august 1538 

 Efter kongens og den verdslige del af rigsrådets beslutning blev Jørgen Friis og 

øvrige bisper 12. august 1536 beordret fængslet og anklaget for bl.a. at have udsat 

kongevalgte og derved kastet landet i ulykke med Grevefejden. Han blev frataget 

bispeembedet og Viborg Stifts gods. Han blev fængslet på Hald, se 20. juli 1537. Der 

blev aldrig ført sag mod ham. 9. august 1538  udstedte han et brev, som de andre bisper 

før ham, at han ville være Christian 3. tro og huld, og aldrig påtale, at kongen havde 

ladet fængsle. Dateret Eskær, hvor han opholdt sig. Medbeseglet af Christiern Friis till 

Ovegård, ridder, Jørgen Friis’ bror, Jep Friis til Lyngholm, lensmand på Skivehus, 

Jørgen Friis’ fjerne slægtning, Niels Jensen Rotfeld til Bratskov, der ejede Eskær, Iver 

Friis til Næs (Lindenborg), Jørgen Friis’ bror, Erik Høg til Klarupgård, Lucas Krabbe til 

Vesløsgård og Niels Mogensen Kaas til Damsgård. I forhold til de adelsmænd, der 

beseglede f.eks. Ove Bille, Torben Bille, Stygge Krumpen og Oluf Munks tilsvarende 

breve er det mindre fremtrædende mænd. Original i RA, Pergamentssamlingen B4, jf. 

Arthur G. Hassø, Bispernes Fængsling og Herredagen i København 1536, 

Kirkehist.Saml. 6,3, s. 563 med henvisning til Rørdam, Monumanta 1,1, s. 233-37. 

 Jegh Jørghen Ffriis Giøre alle witterligtt och kendis mett thette miitt opne breff, 

att effter thj att høgborne Fførste och Herre Her Christian mett Gudtz Nade 

Danmarcks, Norgis, Wendis och Gottis Roning, Hertugh vtj Slessuigh, Holsten, 

Stormarn, Ditmersken, Greffue vdj Olldenborg och Delmenhorst, mett menige 

Danmancks rigis raadtt, adell, kiøbstedt mendt och menige almoe, haffue nu wtj thenne 

neste forgangne Herredag ett aar siden wtj Kiebnehaffn mandagen nest effter, 

Sanotorum Simonis et Jude Dag siisth, forleden thennom endrecteligh forligtt och 

beslwttett, att effter thenne Dagh schal inghen biscopp were eller bliffue vdj 

Danmareks rige, wden the som kunde och rettelige wille predicke och lære thet hellige 
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euangelium och, rene Gotz ordtt, som en Christen biscop bør att gøre; och the 

biscopper eller sliigh andre, som her tiill vdj Danmarcks riige werett haffue, schulle 

aldrig komme tiill theris regimenth ighen, eller noger andre sliigh y theris stedtt, och 

alle the biscopdoms Hwse, Slotter, Gorde, godtzs, ejendom, som her tiill haffue, ligget 

wnder biscopdommen, skulle hereffter were och bliffue vinder kronen tiill koninglige 

Matts. och hans kon. Matts. wnderholdinge, som thet wpreckte forbundtz breff, Con-

stitutien och Recess, forne kon. Matt., Danmarcks rigis radtt, Kiøbstedtmendt, bønder 

och almo mellum giordt er, yddermere wduiser och indhollder. Huilcken forne 

Contracth, Kor, Constitution och recess, och tiissligeste thet Kor, som Danniarcks rigis 

radtth haffue giordt po kon. Matts. søn effther kon. Matts. Dødtf och affgangh, Jegh 

wtj alle made haffuer fwlburdt, stadtfestedt och samtøcktt, och nu mett thette miitt 

opne breff fuldbiurder, stadtfester och samtøcker och beslwtter wedtt alle puncther, 

ordth och artickelle, som forne Recess wdtuiser och indhollder. Och beplickter Jeg 

migh wedtt min Christelige troe och loffue, ære och redelighedtt aldrige ther imodt 

effther thenne Dagh atth handle hemmelige eller obenbare widt megh sielff eller 

nogher andre, men wild och schall were och blifue forne kon. Matt. och hans nadis 

arffuinge och efftherkommere konninger wtj Danmarck huldt och, traa aff min 

ydderste mackt och formoue, och som Jegh noghen formercker, som will handle emodt 

forne ko. Mt. och hans nodis arffuinge och effterkommer konninger wtj Danmarck och 

Danmarcks rigis indbøgere och emodtt thenne forne recess, som kon. Matt. och 

Danmarcks rigis radtt, adell och menige indbøgere thennom emellom forligtt och 

forseglett haffue, tha vill och schall iegh thet affuerge aff min ydderste mackt och 

formoe. Och som iegh icke thett affuerge kandt, tha schall iegh, strax iegh thet 

formercker, giffue thet kon. Matt. myn nadige Herre, then som nu ere och hans nadis 

arffuinge och efftherkommere koninger wdj Danmarck, som heer effther komendis 

worder, och Danmarcks rigis raadt straxtt wfortøget tiillkende, och wdj alle made 

beuise megh emod forne kon. Matt. och hans naadis arffuinge och efftherkommer 

koninger wdj Danmarck, som en erlige, traa, wprechtiigh Riddermandtz mandt tøer att 

giøre emodt sin rette herre och koningh, och aldrig arge eller handle emodt forne kon. 

Matt. eller hans nadis arffuinge och efftherkomere koninger wdj Danmarck, for thi att 

hans kon. Matt. nu haffuer affsetth megh aff miith biscopdome, eller for nogher sagh, 

som her tiilt emodt megh eller nogher andre paa mine wegne handlet eller giordt ere. 

Och ther som iegh forne artickle alle och hwer serdelis wedtt pwncther och ordtt, som 

the wduiser, icke wbrødeligen hollendis worder, eller her emodt handler eller giør widt 

megh sellff eller nogher andre, tha vill degh megh thet nu wtj thette mytt opne breffs 

krafftt forplicktett haffue, liiff och guodtz att haffue forbrott wden alle retth och 

rettergangh wdj kon. Matts. och hans nadis arffuinge och efftherkommer koninger wdj 

Danmarcks hender och wolldtt; och haffner affsagdtth megh och nu mett thette miitt 

opne breff affsiger megh all then rett och rettergangh wdj then sagh, bode geistlig och 

werdsliigh retth, som megh kandt komme y tisse forne artickle tiill baade eller 

behelpeningh wtj noger made. Och wij effther Christiern Friiss tiill Aaugaard riidher, 

Jep Friiss tiill Liengholm, Niels Jenssen tiill Bradtskoff, Jffuer Friiss tiill Nees, Erick 

Høg tiill Klarupgaard, Lucus Krabbe tiill Westelesgaard och Niels Mogenssen tiill 

Damssgaard, giøre alle witterligtt och kendis mett thette wortt opne breff, att wij haffue 

loffuit och tiillsagdtt, och nu mett thette wortt opne breff loffue och tiillsiige forne kon. 

Matt. wor nadige Herre och hans nadis arffuinge och efftherkommer koninger wdj 

Danmarck, att forne Her Jørgen Friiss thesse forne artickle alle och huer serdelis, som 

forscreffuit stoer, fasth och wbrødeligen holle schal wtj alle made. Och om so skeede, 

att forne Jøren Friis sigh wtj nogher tisse forne puncther eller artickle forsøge, och 

them icke vdj alle made wbrødeligen holleudis worde , tha beplickter wij oss selffue 

och wore arffuinge. alle tiillsammen och huer besønderlighe mett samblit handtt att 

indriide y Kiøbnehaffn eller wdj ett andhet stedtt wdj ett Herbergh, hwar forne kon. 

Matt. eller hans nadis kon. Matts. arffuinge och efftherkommer koninger vdj 

Danmarck oss sigendis worder, och ther holle ett erligtt redeligtt Jndleggere och icke 

ther wdt ighen y noger made, wden thet skeer mett kon. Matts. och hans nadis arffuinge 

och efftherkommer koninge wdj Danmarcks wilie och samtørke, før end wij haffue 

antwordett forne Her Jørgen Friiss wtj kon. Matt. eller hans [nadis] arffuinge och 

efftherkomere koningher wdj Danmarcks were och heckte effther hans kon. Matts. 
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eller hans nadis arffuinge och efftherkomere koningher wdj Danmarcks wilie och be-

giere. Och ey wij eller wore arffuinge, then stundt forne Her Jørgen Friiss leffuer, y 

noger made hiemelige eller obenbare welle eller schulle practizere eller optencke, 

bruge eller forhandle noghre finantzer, hielpe rede, middell eller anslagh eller nogher 

herrers eller førsters frønth eller fremmedtz hielp, raadt eller forbitingh, giemmen oss 

selffue eller giennom noghen anden, oss fraa same indridingh och indholldt ædtth och 

forplicktt, sigelse och forløfftt, oss ther fran att vindrede, wnschylde, afftrede eller 

wndslaa, men thet wedtt wor Christelige tro, adeligh ære och redelighet fasth och 

wbrødeligen att holle och fullgiøre. Och tiill tiss yddermere wintnisbørdt och bethre 

foruaringe haffuer Jeg forne Jørgen Friiss och wj forne Christiern Friiss tiill Aaugaard 

rider, Jep Friiss tiill Liøngholm, Niels Jenssen tiill Bradtskoff, Jffuer Friiss tiill Neess, 

Erick Høgh tiill Klarupgaard, Lucus Krabbe tiill Westelesgaard och Niels Mogenssen 

tiill Damssgaard mett wilie och widtskab laditt henge vore Jndsigeller nedhen for thette 

wor opne breff, som giffuitt och screffuit er paa Esker fredagh set. Laurenti affthen 

Anno Domini mdxxxviijo. 

 

15. august 1538 

 Nogle bønder i Breum, Grinderslev, ”Tvistrup”, Vester- og Øster Grønning og 

Mogenstrup fik besked om fremover at svare landgilde til Niels Keldsen Juel til Astrup, 

som de hidtil havde gjort til Henrik Rantzau til Hald. Danske Kancelliregistranter 1535-

50, s. 63. Se 8. marts 1538. 

 Niels  Jul fik Følgebrev til efterskr. Tjenere: Per Thuordsen i Brem, Chresten 

Lassen i Grynderslef. Jens Povelsen i Tvistrup, Per Esbernsen ibid., Jens Smed i Vester 

Grønig, Niels Smid ibid., Chresten Nielsen i Øster Grøning, Jens Bundsen ibid. og Jens 

Jepsen i Movenstrup, at de svare ham og give ham til hans Gaard Astrup deres aarlige 

Landgilde og alt andet Arbejde, Rente og Rettighed, som de hidtil have givet og gjort 

Hendrich Randtzow til Hald. (overstreget).  

 

2. december 1538 

 Axel Juel, lensmand på Aalborghus, og Henrik Rantzau, lensmand på Hald fik 

ordre om i fællesskab at indsamle fetalje til 549 personer på flådeskibet Mikkel i 3 

måneder. Ærter og krudt skulle straks fremsendes til flådeskibene, mens det øvrige 

skulle være klart, når farvandene igen var åbne efter vinteren. Tegnelser over alle lande 

1538, Danske Magazin 3,6, s. 197. 

 

3. december 1538 

 Register på lensmænd og klostre, som er tilskrevne at udgøre folk og fetalje til 

skibs. Tegnelser over alle lande 1538, Danske Magazin 3,6, s. 201,  i uddrag: 

Jylland: Vendelbo og Viborg Stift: 

 Hindsted Herred:    Erik Banner 

 Amtoft len og Strekhals gods:  Iver Skeel 

 Sebberkloster    Christiern Friis. 

 

Primo 1539 

 Axel Juel, lensmand på Aalborghus og Henrik Rantzau, lensmand på Hald, fik 

brev om at sende deres skrivere med deres regnskab eller komme selv med det.  

Tegnelser over alle lande 1538, Danske Magazin 3,6, s. 207. 

 

1539 (1) 

 I lensfortegnelsen 1544-1547 nævnes, at Skivehus med Hindborg, Rødding, Harre 

og Salling Nørre herreder har Oluf Munk. Det fik han allerede 7. marts 1539  Olaf 

Nielsen, De danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 210.  

 

1539 (2) 

 Oprindeligt lå præstegården til Skive i Resen. I 1539 blev gården, ”som Niels 

Lassen nu iboer”, taget fra præsten Mads Daugbjerg, og præstegården var herefter en 

fæstegård under Hald len. Jeppe Aakjær, Skivebogen 1922, s. 75. 
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Januar 1539 

 Christian 3. sammenkaldte i forbindelse med Snapslandstinget ”den tyvende Dag 

Jul” landsdelen Nørrejyllands jorddrotter til møde i Viborg om rustning. Hugo 

Matthiessen, Snapstinget, 1936, s. 17.  

 

17. januar 1539 

 Henrik Rantzau på Hald fik følgebrev til bønder og tjenere under Skivehus len, at 

de herefter svare ham til Hald. Hafnie, S. Anthoni[i] Dag. Relator Hr. Johan Randtzow. 

Brevet har år 1538, men dets plads i håndskriftet og dateringsstedet viser urigtigheden 

heraf. Henrik Rantzau fik dog ikke bønderne og tjenerne under Skivehus lagt under sig, 

for 17. marts 1539 fik Oluf Munk Skivehus som et brugeligt pant for et lån til kongen 

på 6.000 mark lybsk (Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd,s. 49). Danske 

Kancelliregistranter 1535-50, s. 78. 

 

22. januar 1539 

 Erik Banner, Peder Ebbesen Galt, Henrik Rantzau, Axel Juel og Henrik Rantzau 

får brev dateret onsdag før Antoni dag om, hvor meget fetalje de skulle sende til 

orlogsskibenes behov af hhv. Kalø len, Aarhus Stift, Vendelbo Stift og Viborg Stift efter 

et register udarbejdet af Henrik Rantzau, lensmand på Hald. Tegnelser over alle lande 

fra 1538, Danske Magazin 3,6, s. 203.  

 

30. januar 1539 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis’ bud fremlagde et tingsvidne af Slet Herred 

quinta feria ante purificationis Marie 1539 (30. januar) lydende, at Jørgen Friis´ 

fuldmægtige havde været på 3 hinanden efterfølgende ting og afkrævet abbed Anders i 

Vitskøl 1 ørte korn i evig skyld, som abbeden og konventet havde solgt til Jørgen Friis, 

men ikke havde afgivet, samt kost, tæring og skadegæld, som sagen havde påført ham. 

Endvidere stævnede han abbeden for 300 mark, som abbed Søren skyldte ham i.h.t. et 

gældsbrev.  Troels Dahlerup, bd. I, s. 830 med henvisning til Forfølgningsbog F. 1 fol 

169r. 

 Her Iørgenn Friisiis budh hagde breff aff Slettherritzting, som lens Esbørnssen 

herritzfogitt mett fleræ hagde wdgiffuit wnder guds aar 1539 quinta feria ante 

purificationis Marie (30. Jan), lydendes att hans fuldtmyndig hagde ther werett 3 

samfelttz ting oc logliig wdeskitt aff her abbett Anders y Wedskyldt closter 1 ørte korn 

tiill euigh skyldtth, som handt oc menig conuent haffuer soltt hannom oc ickæ endt thet 

haffuer friitt hannom, oc mett kost, theringh, opbørsell oc skadegieldt oc fore hues trettæ, 

handtt haffuer hannom paa førdtt fore thet godz, som abden oc menig conuent haffuer 

beplicthett thennom att frii oc frelsæ hannom. Item fore 300 marck, som abbett Seurenn 

wor hannom plictug, oc handt haffuer hans breff paa etc., a-oc abbeden fick logliig 

adworsell-a.  

Ther epther fiick handt 15 dages breff. Datum Ottonie tertia feria post dominicam 

reminiscere (1539 4. Marts). Item 10 dages breff. Datum ibid. die Benedicti abbatis 

(1539 21. Marts). Item 5 dages breff. Datum ibid. secunda feria post dominicam 

palmarum (1539 31. Marts). Her Iøgenn Friis fick strax breff i thenne sag. Datum 

Ottonie secunda feria post Laurentii (1539 11. August). Her Iøgenn Fris 1) fick riidebreff 

i thenne sag, datum Ottonie die Bartholomei apostoli, ridemendtt Erich Høyg tiill 

Klarup, Oluff Glob tiill Weldumgaardtt, Niels Mogenssenn tiill Damsgaardtt, Anders 

Pouelssenn i Lundtt, Mickell Nielssenn tiill Gierholm, Monck Elbeck tiill Grarup och 

Chrestiernn Glob tiill Pandum (1539 24. August 2) 
  a-a)  Tilføjelse under linien. 

1)  Herefter udstreget: fick ridebreff i thenne sag, datum Ottonie dominica post asumptionis 
Marie (rettet fra: die Bartholomei), ridemendh Anders Skell tiill Heegnett, Olluff Glob tiill 

Windumgaardtt [ !], Niels Mogenssen tiill Damsgaardtt, Michell Nielsen tiill Gierholm, 

Albrett Skeell tiill Irup oc Chrestiern Glob tiill Pannwm (17. August). 
2)   Jfr. Rigens Domme 1, s. 3-7. 

 

 

 

 



 

224 

 

 

19. marts 1539 

 Oluf Munk fik pantebrev på Skivehus for 6.000 mark lybsk at beholde som 

brugeligt pant. Onsdag efter søndag letare. RA, Danske Kancelli, Registre over alle 

lande, nr. 1, s. 90r.  

 

7. april 1539 

 Kongelig befaling til Ove Lunge, Peder Ebbesen Galt og Axel Juel at begive sig 

til Viborg og sammen med lensmand Henrik Rantzau på Hald at undersøge, om 

Gråbrødreklosteret egnede sig til hospital eller rådhus. DiplViberg., s. 216.  

 

17. april 1539 

 Befaling til adelen i Jylland om at møde i Kolding 1. maj med heste og harnisk. 

Danske Magazin 3,6, s. 217. I uddrag: 

 Her Christiern Friis, fennike (en fane). 

Landet i befaling, Mogens Munk, Christiern Sommer, Jens Thomsen, landsdommere, 

Henrik Rantzau (lensmand på Hald), Axel Juul, Claus Sehested.  

 

Ca. 25. maj 1539 

 Danmarks riges råd blev tilsagt at møde til herredagen lørdag efter pinsedag. 

Ligeledes lensmænd. Heriblandt nævnes Henrik Rantzau (Hald), Oluf Munk (Skivehus) 

og Christoffer Rosenkrantz (Sæbygård). Tegnelser over alle lande fra 1538, Danske 

Magazin 3,6, s. 218. 

 

2. juni 1539 

 En liste, der ikke har overskrift, men formodentlig er over lensmænd i riget. Hald 

len nævnes ikke. Tegnelser over alle lande 1538, Danske Magazin 3,6, s. 222. (Uddrag). 

 

Aarhus Stift: 

Lysgaard Herred     Hr. Predbjørn (Podebusk) 

Viborg Stift: 

Aalborg len     Axel Juel 

Hindsted Herred     Erik Banner 

Rinds Herred     Hr. Predbjørn (Podebusk) 

Fjends og Nørlyng Herred   Henrik Rantzau 

Mors       Henrik Rantzau 

Sønderlyng, Middelsom Herred  Christoffer Rosenkrantz (Skjern) 

Skive len      Oluf Munk 

 

Ca. 5. juni 1539 

 Henrik Rantzau m.fl. adelsmænd, en befaling om at granske noget jord på Viborg 

mark, som Kirsten Glarmesters mand Jørgen Munk havde solgt imod hendes vilje. 

Tegnelser over alle lande fra 1538, Danske Magazin 3,6, s. 229.  

 

19. juni 1539 

 I en sag mellem Niels Jensen Rotfeld til Bratskov og Gabriel Gyldenstjerne til 

Restrup på vegne af Jep Friis mod landsdommerne Mogens Munk til Volstrup og Jens 

Thomsen Sehested ang. ridemænds markskel på Fjandgrønne, Sønder Nissum Sogn 

dømmer kongen, at tovet skulle stå ved magt, indtil de gode  mænd Hr. Jørgen Friis til 

Krastrup, Ove Lunge, Knud Gyldenstjerne til Tim, Erik Krummedige, mester Anders 

Skovgaard, mester Mogens Kaas, Axel Juel, Niels Lange, Anders Skeel og Albert Skeel 

har undersøgt markskellet og dømt herom. Troels Dahlerup, bd. I, s. 532. 

 

22. juni 1539 

 Borgleje på Fyn: Henrik Rantzau på Nyborg, 4 heste. Tegnelser over alle lande 

1538, Danske Magazin 3,6, s. 230. 
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22. juni 1539 (1) 

 Jørgen Friis fik Følgebrev til de Tjenere i Skiefve og Albeck Sogne og saa mange, 

andre, der bygge og bo paa det Gods, øde og bygt, som han kjøbte af Børglom Kloster 

og dettes Forstander til et eget Kjøb, efter som Brevet derom udviser. Cum clavs. consv. 

et inhib. sol. Ottense, Sønd. efter S. Botulphi abb. Dag. Rel. Hr. Johan Randtzow, 

Ridder. IV, 304. Danske Kancelliregistranter 1535-50, s. 92. 

 

22. juni 1539 (2) 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis, forhenværende biskop i Viborg, fik stadfæs-

telse på et pergamentsbrev fra 1536, at Vitskøl kloster havde solgt ham Krastrup m.v. 

gods i Slet herred. Troels Dahlerup, bd. I, s. 807 med henvisning til Forfølgnings-bog 

F. 1 fol 160r  

 Her Iøgenn Friis fick stadfestelse offuer etth pergmentz wnder guds aar 1536, 

lydendes att broder Oluff Nelssen, abbett wti Wedtzskyldtt closter, oc menige conuentt 

ther samme stetz epther k. m. tilladelse hagde soldtt, skøtt oc affhendtt fraa thennom oc 

theres eptherkommere abbetther oc conuentt i forne Viskyldtt closter først en gaardt 

kalliis Kragsstrup i Slettherritt i Hemmersysell i Farstrup sogen, som Anne Kiøbmandtz 

wti boer, item Bygwatz møllæ ibid. mett dam oc damsbundh, item all Kølby fang ødhæ 

oc bøgtt, som forscreffne Wedskiildt closter nw i were haffde, som er først en gaardtt i 

forne Kølby, som Palssenn iboer, item en gaardtt ibid., Seuren Mickelssen iboer, en 

gaardtt ibid., Las Anderssen iboer, item en gaardtt ibid., Chrestiern Michelssen iboer, 

item en gaardt ibid., Niels Ienssen iboær, en gaardtt i samme stett, Nis Iudhæ och Las 

Nielssen iboer, en gaardtt ibid., Niels Hoffmandt iboer, en gaardtt ibid., Las Mogenssen 

iboer, etth boell ibid., Seuren Mogenssen, item 1 gadehus ibid. oc etth ødhæ bygge, som 

kalliis Spentrup, tese forne gaardhæ, godz oc møllæ skulle forne her Iøgen Friis haffue 

oc beholle mett all teres retiighett inthet wndertagett oc kendes thennom fore samme 

godtz att haffue opbaaritt till konlig tønge twsindt lott solluff wti guldt oc iachimdaller 

oc tackitt hannom fore goedh betalling. Datum Ottonie dominica ante loannis baptiste 

(1539 22. Juni?  1).  
1)  Skønt Kronens Skøder I s. 8 følger Danske Magazin 1,1, s. 203 ved at datere brevet til 1540, vil 

1539 passe bedre, da kongen paa den tid var i Odense (jfr. Da. Kancellireg. 1535-50 s. 92), og da 

stadfæstelsen synes indført samtidig med de to foregaaende.  
 

22. juni 1539 (3) 

 Rigens forfølgninger. Forfølgning til lås. Jørgen Friis, forhenværende biskop i 

Viborg, fik stadfæstelse på et pergamentsbrev fra 1536, at Vitskøl kloster havde solgt 

ham Krastrup m.v. gods i Slet herred. Troels Dahlerup, bd. II, s. 627 med henvisning til 

Forfølgningsbog F. 2 fol 238 r-238 v.  

Forfylling till los. 

 Her Jørgen Friis till Kragstrups budt  fick stadfestelse offwer ett sckødebreff, som 

her broder Oluff Nielssen, abbit i Widschild closther, mett mennige conuents brødre 

ibid. hagde wtgiffuitt 1536, lydendes att the hagde soldt, sckøtt oc affhendt fraa thennom 

oc theres eptherkommere abbether oc conuents brødre i forne Widschildt closther oc till 

her Jørgen Friis oc hans arffuinge till euerdelig eyge Kragstrop gaardt liggendes i 

Sletherritt i Hymmersytzill i Farstrop sogen 1), som Annæ Kiøbmands wti tiode, item 

Bygwads mølle ther sammesteds mett dam oc damsbundt, item all Kølby fang øde oc 

bygt, swowitt som forne closther 2) i were hagde -a, som er en gaardt i forne Kølby, som 

Palssen iboer, item en gaardt ibid., som Seuerin Michelssen iboer, item en gaardt ibid., 

Las Andersen iboer, item en gaardt ibid., Christern Michelssen iboer, item en gaardt 

ibid., Niels Ienssen iboer, item en gaardt ibid., Niels lude oc Las Nielssen wti boer, item 

en gaardt ibid., Nis Hoffmandt iboer, item en gaardt ibid., Las Magenssen wtiboer, item 

ett boell, Seuerin Magenssen iboer, item ett gadehus oc ett Øde bygge kallis Spentrop 

mett all forne gaardes, godtzis oc møllis rette tilliggelse, inthet wndertagit till ewerdelig 

eyge etc. Datum Ottonie dominica ante Ioannis baptiste 1539 (22. Juni) 3). 

 Her Jørgen Friis fick første dombreff till los. Datum Ottonie vigilia Martini 1542 

(10. Nov.). Her Jørgen Friis fick andet dombreff till laas. Datum Ottonie sabbato 

reminiscere (1543 17. Februar). Her Jørgen Friis fick tredie dombreff till laas. Datum 

Ottonie sabbato quasimodogeniti (1543 31. Marts). Her Jørgen Friis fick fierde dombreff 

till laas. Datum Ottonie die Marcellini 4) et Petri martiris (1543 2. Juni). Her Iøgen Friis 
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fick almyndelig steffning paa sex wger oc ett aar. Datum Ottonie die diuisionis 

apostolorum 1543 (15. Juli). Her Iørgen Friisis budt fick almyndelig steffnings 

offwerhørelse. Datum Ottonie vigilia Philippi et Iacobi, teste Anthonio Bryscke 1545 

(30. April). Her Iørgen Friis fick los i thenne sag. Datum Ottonie 1545 ipso die Petri et 

Pauli apostolorum, præsentibus Jacob Brockenhus landsdommer, Oluff Hanssen, 

borgmesther i Otthens, Hans Schriffwer raadmandt oc Lauris Wendelboo, borger ibid., 

teste Anthonio Bryscke (29. Juni) 5). 
a-a)  Tilføjet i margin. 

1)  Herefer udstreget: som schylder aarlig 3 hymmerbo ørte rug, 3 ørte byg. 

2)  Herefter udstreget: tilhørde. 
3)  Jfr. bind I s. 807. 

4)  Rettet fra: Marcelli. 

5)  Jfr. s. 603 f. samt bind I s. 830 f. 

 

2. oktober 1539 

 Rigens forfølgninger. Abbed Anders i Vitskøl Kloster mødte med et tingsvidne af 

Slet herredsting, at han på 3 hinanden efterfølgende tingdage havde afæsket Jørgen Friis 

bevis på ejendomsret til Vår og Odersdal, som han have ladet sig indføre i, og tiltalte 

Jørgen Friis. Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Chr. III`s tid. 

Rigens Forfølgninger, bd. II, s. 603 med henvisning til Forfølgningsbog F. 2 fol 211 r. 

 Abbett Andersis budh i Wedskyldtt hagde breff aff Slettherrittz ting, som Jens 

Esbernssenn herritzfogitt mett flere hagde wdgiiffuitt guds aar 1539 quinta feria post 

Michelis [ !] (2. Oktober), lydendes att handtt hagde ther weritt 3 samfeltzting oc logliig 

wdesckiitt aff her Iøgen Friis Woore och Odersdall, som handtt haffuer ladett seg indføre 

wti, mett hues anden tiltall som handtt haffuer tiill hannom etc. Ther epther fick handt 

 15 dages breff. Datum Ottonie quarta feria post Luce euangeliste (1539 22. 

Oktober). Item 10 dages breff. Datum ibid. sexta feria post omnium sanctorum (1539 7. 

Nov,). Item 5 dages breff. Datum ibid. quinta feria post Clementis papæ (1539 27. Nov.). 

Her Iøgenn Friis tog gienbreff i thenne sag. Datum Ottonie quarta feria post Martini 

(1539 12. Nov.). Her Abbett Anderses budh tog sex wgers steffning y thenne sag. 

Datum Ottonie die conuersionis s. Pauli (1540 25. Januar). Thenne sag bleff forliigtt 

epther k. mats. viilliig oc sambtyck. Quere in alio registro. 

 

12. november 1539 

 Jørgen Friis til Krastrup havde tingsvidne af 25. august 1539 af Hornum herred, 

udgivet af herredsfoged Peder Sørensen m.fl., at Jørgen Friis’ fuldmægtig havde været 

på tre ting og afkrævet Søren Munk en søsterdel i Rodstedgård Troels Dahlerup, bd. I,  

s. 605. 

 Her Iøgenn Friis hagde breff aff Huornwmherrittzting, som Per Seurenssen 

herritzfogiitt mett flere hagde wdgiffuitt 1539 feria secunda post Bartholomei (25. 

August), lydendes att hans fuldmyndjg hagde ther weriitt 3 samfeltz ting oc esckett aff 

Seurenn Munck en systerdeell wti Rodstedh gaardtt oc all Rodsted gaardz godz oc 

opbørsell, kost, thering, skadegieldtt, boo, bosckaff, fee oc fongh etc.  

 Ther epther fick handtt 15 dages breff. Datum Ottonie quarta feria post Martini. 

(12.11.1539). Item 10 dages breff. Datum ibid. sexta feria post Catharinæ (28.11.1539). 

Item 5 dages breff. Datum ibid. tertia feria post concephionis Mariæ (9.12.1539). 

Seuerynn Muncks budh tog gienbreff y thennæ sag. Datum Sandagger sahbato post 

circumsicionis domini 1540 (3. januar). Her Iøgenn Friis tog sex wgers steffning y 

thenne sag. Datum Ottonie sexta feria post cantatæ (30.4.1540). Paa thenne sagh gick 

dom wti Othhense, quarta feria post exaudi etc. (1.6.1541). Quere in registro nouo 

minori. 

 

9. december 1539 

 Niels Keldsen Juel til Astrup fik kongens tilladelse til at opbygge Vosbæk mølle, 

på betingelse af, at han efter samtykke fra høvedsmand Henrik Rantzau på Hald udlagde 

kronens bønder erstatningsjord for den jord, der bliver oversvømmet ved opstemningen. 

Danske Kancelliregistranter 1535-50, s. 110. 
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ca. 1540 

 I Viborg landstingsdom af 1. februar 1550 i en sag mellem kapitlet i Viborg og 

lensmanden på Hald, Hr. Otto Krumpen, ang. kapitlets friheder og sagefald nævnes, at 

Christen Jensen i Lånum gav Henrik Rantzau 2 øxne og 10 jochumsdaler for gårdsfred 

og åråd, som han og hans svend gjorde i Mogens Munks gård. Endvidere, at Jesper i 

Bryrup gav Henrik Blome 20 jochumsdaler for et falsk vidne, og at Thomas Stub gav 

ham 10 jochumsdaler for et falsk vidne. A. Heise, DiplViberg., s. 274. 

 

1540 (1) 

 Erik Høg til Klarupgårds skiftebrev, at han har fået skøde på Klarupgård mod 4 

gårde i Daubjerg, Fjends herred samt 14 gårde og et bol i Vognsild og Østerbølle i hhv. 

Gislum og Rinds herreder til Hald len. Viborg Stifts Breve, ÆA II, s. 255. 

 Jtem Erick Høgx skyffthe breff paa 1) [nogit gotz] hand skiffthe met kronen till 

Hald for] Clarop. Datum mdxl so…..  
1)  B: iiij gaarde j Fiendtzherritt vdj Dauberg, jtem xiiij garde och boell i Wognszell och 

Østerbølle vdj Giszlom och Rindtz herritt att were till Hald och kronen, oc att hand egien 

haffue Clarap gaard mett mere guodtz. 

 

1540 (2) 

 I en sag mellem Niels Jensen Rotfeld til Bratskov og Niels Kjeldsen Juel til Astrup 

om markskel mellem Astrup og Mogenstrup mark, Grinderslev Sogn, bestemmer 

kongen, at de skulle tiltage gode mænd, på Niels Jensens side Her Jørgen Friis til 

Krastrup, Axel Juel til Villestrup, Gabriel Gyldenstjerne til Restrup og Keld Krabbe til 

Østergård og Nebel, på Niels Kjeldsens side Munk ! (Mogens Munk til Volstrup), Oluf 

Munk, lensmand på Skivehus og biskop i Ribe, Niels Lange til Kærsgård og Albert 

Skeel til Hegnet. De skulle samles og forlige parterne. Troels Dahlerup, bd. I, s. 344. 

 

1540 (3) 

 Viborg landsting. Erik Høeg til Klarupgård skøder til Henrik Blome, lensmand på 

Hald på kongens vegne gods i Fjends, Rinds og Gislum herreder, han afgav mod at få  

Klarupgård. ÆA II, s. 232 Viborg Stifts Breve, Fjends herred. 

 Erick Høgs schøde giffuit paa Wiborg landtzting Henrich Blome paa kong. mattis 

wegne paa thet guodtz hans mageschifffte breff indholder. Anno 1540.  

 

1540 (4) 

 Henrik Blome nævnes som stiftsbefalingsmand i Viborg Stift. A. Heise, 

DiplViberg., s. 361 og (342), med henvisning til s. 100 i Magister Kristen Eriksens 

Haandskrift, Universitetsbiblioteket, Additamenta nr. 80. 

 

23. februar 1540 

 Erik Høg fik mageskiftebrev på Klarupgård og 19 gårde i Klarup by mod gårde i 

Daubjerg i Fjends herred, i Gislum Herred og andetsteds. Tirsdag efter misericordia 

1540. RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, s. 91r-92r.  

 

30. april 1540 

 Rigens domme. Odense. Hr. Anders Andersen, abbed i Vitskøl, imod hr. Jørgen 

Friis til Krastrup (Farstrup sogn). Ang. sagsøgtes indførsel i Vaar og Odersdal byggested 

(smstds.) for 300 mk. samt for kost og tæring. Sagen forliges. Sagsøgte opnaar 

bekræftelse af sin ejendomsret til det gods, som han købte af klosteret, samt til en eng 

kaldet Tagemark, medens klosteret beholder brugsretten til det omstridte gods. Et nyt 

markskel, som sagsøgte har ladet sværge, dømmes magtesløst. Kost, tæring og 

skadegæld ophæves. Omtalt i Danske Magazin 1,1, s. 202. Året 1540 er forkert, er 1539. 

Se 22. juni 1539. Troels Dahlerup, bd. II, s. 172. 

 R. 1 s. 3-7. Her abbett Anders y Wedskiildtt oc her Iøgen Friis tiill Kragstruppe. 

Vor skickett fore oss her abbett Anders paa then ene oc her Jørgen Friis paa then anden 

sidhe, oc wor i gaar theres rette siettæ wge dag att mødhæ, som fore oss beuist wor mett 

wor sex wgers steffning, oc the fore oss paa begge sider bestodhe, oc tiltalliitt forne her 

abbett Anders forne her Iøgen Friis fore en indførsell, som handh hagde giortt indh y 

closters godz wti Wore oc Odersdall byggestedh oc enge, som handh hagde ladett seg 
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indføre wti epther rigens rett, oc fore hues anden tiltall, som handh hagde tiill hannom, 

oc fore 300 marck, som handtt hagde ladett seg indføre fore, oc her abbett Seuren skulle 

werett hannom skyldug, oc handh ey hagde nogen tiidh seett thet breff 3), oc fore kost 

oc thering etc. Ther tiill suarett forne her Iøgenn Friis, att hannom brystett en ørte korn 

wti Kragstrup gaardtt, att then ey wor saa goedh tiill skyldh, som handh hagde kiøptt 

then fore aff closter epther hans breffs lydelse, oc mentæ, att Odersdall wor aff Kølby 

fangs rettæ tilligelse, som handh cc hagde kiøptt aff forne closter, oc i rettæ lagde hans 

skøde breff 4) aff forne closters abbætt oc mennige conuentt, lydendes att the hagde 

skøtt oc affhendtt fraa thennom oc theres eptherkommere wti forne closter oc till her 

Iøgen Friis oc hans arffuinge Kragstruppe gaardtt oc 8 gaarde oc 2 boell y Kølby ther 

samme stetz oc en mølle mett altt forne godzis rette tilligelse etc. Dog bemeltæ samme 

skøde icke Odersdall ther wti, oc berettæ forne her Jørgen Friis, att sandemendh hagde 

giortt marckeskell emellom Kølby fangh oc Waare og Odersdall byggestett oc 

Aadersdalls engi oc indsuorett thet tiill Kølbyfangh mett flere wynttner, som handtt wti 

rettæ lagde, som icke fuldeliig nøyactiig waare etc., oc att samme bygestett Aadersdall 

wor opdeeltt langtiidh tiill adelby Kølby. Ther tiill swarett her abbytt, att hans forfederne 

aldrig solde forne her Iorgen Friis Odersdall eller the engi, ther tilliger, som handh strax 

beuistæ mett closters eygitt breff, som her lørgen Friis strax selluff i rettæ lagde, oc mett 

thuende lagheffdz breff, att Aadersdall mett syn tilligelse wor indsuorett fore ett friitt 

byggestett tiill forne closter, oc aldriig Kølby mendh beuarett seg ther mett i noger 

maadhæ, oc att ther wor aff gammell tiidh soriitt rett marckeskell emellom forne Kølby 

oc Aadersdall. Item tisligeste beuistæ om the 300 marck, som abbett Seuerin hannom 

skyldug skullæ were, att handh ther thitt och optæ eskiitt forne abbett Seurenns breff att 

høre oc wiillæ thet fulttgiøre, oc ey handh mottæ thet faa att høre, oc ther y førdtt y 

closters godz fore, oc tisligeste om then ørte korn, thet handh stedze hagde tilboditt, att 

wore samme gaardtt Kragstrup ickæ saa goedh fore then deell, som closter hagde 

hannom soldtt fore, tha wiillæ handtt thet fulttgiøre, oc satte i rettæ, om slig sandementz 

tug oc wlogliig indførsell burde wedh magtt att bliffue, mett flere ordh opaa begge 

siidher thennem emellom forløb. Tha epther tiltall, giensuor, sagens leylighett oc epther 

wor eygenn wiillig oc sambtyckæ bleffue the saa forliigtæ tiill myndelighet, att forne 

her Iøgenn Friis skall nydhæ, bruge oc beholle altt thet godz, som handh haffuer kiøptt 

aff forne closter, som er 8 gaarde i Kølby, ett boell oc Krastrup mett møllæ mett all forne 

godtziis rettæ tilligelse, agger, eng oc eygendom, som brugtes tiill forne godz, then tiidh 

handh thet kiøptæ, oc tillaa, oc ther tiill mett skaall handh nydhæ, brugge oc behollæ tiill 

euerdelig eyæ epther wor sambtyckæ then engh, som kalliis Tagmarckenn oc wor lentt 

tiill Syuer closter, y lengæ oc bredhæ saa wiitth som Axell Gøye then y hefftt oc weræ 

hagde, och skall forne her abbett Anders oc Wedskiildtt closter nydhæ oc behollæ 

Odersdall byggestedh oc engi och Wore, som forne her Iøgen Friis hagde ladett seg 

tilsuerie oc indføre wti, dog skall forne Odersdall ligge wbygtt, som thett nw er, oc 

eygendomen att bliffue hoss tetth andett gods, som thet nw tillagtt er etc., oc thett 

wlogliig marckeskeell, som her Iøren Friis lodh swerie mellom Odersdall, Wore oc 

Kølby, skall døtt oc magteløst were oc ey att komme her abbett eller Wedskell closter 

tiill skade i nager maadhæ, oc thet gamle marckeskell mellom Kølby oc Odersdall wedh 

magtt att bliiffue, oc huer bruger syn iordtt, som the tilforne y handh oc heffdtt hagde, 

och then engh, som Mickell Nielssen ther indehaffuer, att nydhe hindhe epther closters 

breffs lydelse, oc ther mett skall all deelle oc indførsell mett all kost, thering oc 

skadegieldtt, som her tiill dags paa begge sider giortt er, were døtt oc magteløst wti alle 

maade. Datum Ottonie sexte feria post dominicam cantate, præsentibus Iahan Fris, 

Magnus Munck, Per Ebbessen, Oluff Munck, Iacob Brockenhus oc Jørgen Skoffgaardtt. 
 3)  Herefter udstreget: oc fore en ørte korn. 

  

19. juni 1540 (1) 

 Henrik Blome, lensmand på Hald,  skriver til kongen, at han og Henrik Rantzau 

var blevet enige om, at der i ladegården til Hald skulle bygges et fæhus, da de 

eksisterende huse var små og ringe. Da der ikke i Halds skov var brugeligt tømmer beder 

han kongen befale Hans Stygge, lensmand på Silkeborg at være behjælplig med tømmer. 

Danske Magazin 5,1, s. 355-, Henrik Blome og hans Stridigheder med den danske Adel.  

 Mynn ytmygelige wnderdanige willigge och plictige tro tieniste eders nadis 

høgmegtighett altiid ganske redeboen. Aller nadigste herre, giffuer jeg eders 
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konningelige Mat ytmygeligenn tiill kiende, atth Henrick Rantzow och jegh bleffue szaa 

tiill ens paa eders nadis vegne, atth her skulde bygges etth feehus vdj eders nadis 

ladegord her for slotthett, thii atth ther er ganske ringe oc smo husze vdj samme 

ladegord, och afflen formeris och bliffuer større, end som thendh tiill forn war, aff nogen 

hede iordt, som wpbrotth och szaaedt er nogetth nyligen, saa at gud giffuer kornidt her 

god framgang, saa at ther bliffuer liditt huszerom till. Saa er eders koninglige Mat vell 

vittherligt, att her vdj Haldz skoffw er icke saadantt themmer langht oc storth som 

temmer til saadanne husbøgninge, ther fore er ieg nu affh eders nadis høgmectighett 

yttmygeligenn begerindis eders nadis breff tiill Hans Stigge paa Szilkeborigh, att hand 

motthe paa eders nadis vegne vere meg behelpeligenn metth samme themmer at lade 

hugge ther i skoffuen, thij jeg acther nu medt thett første jnden høst atth lade wpbøgge 

same hus vdj ladegorden. Kieriste nadigste herre, huor iegh nu met same mytt budt icke 

saadanne eders nadis beffalingsbreff fangendis worder, tha bliffuer thett meg paa eders 

nadis vegne till stor bryst oc skadefangh. Jegh will wdj alle mode metth flydt och 

brugelse rame oc wide eders koninglige høgmectighettzs gaffn oc bade, huar mueligth 

ere (osv.). Schreffuit paa Haldz slott leffuerdagenn nesth effter Botulphi dagh (19 Juni) 

anno domini mdxl. Eders nadis williger och wnderdaninger Henrick Blome.  

 

19. juni 1540 (2) 

 Henrik Blome, lensmand på Hald, skriver til kongen om problemer ang. 

tiendekorn. Endvidere at Peder Sørensen Ridemand i Volstrup, herredsfoged i Hornum 

herred, da Henrik Rantzaus var lensmand på Hald, byggede en mølle på en grund i 

Svenstrup tilhørende Gabriel Gyldenstjerne til Restrup. Henrik Rantzau tiltog derfor 

efter kongens befaling gode mænd, som red markskel og dømt møllen fra Gabriels 

grund. Peder Ridemand har nu bygget møllen ud i kronens frie enemærke oven- og 

nedenfor møllen og opkrævet sandemænd til tov om møllen og kronens mark. Da Henrik 

Blome erfarede dette, red han markskel samme dag sammen med gode mænd og 

dannemænd og lod læse lovhævder og andre beviser for sandemænd, men de tilsvor 

imod lov og ret  Peder Ridemand den ager og eng, møllen er bygget på.  Henrik Blome 

beder kongen befale Henrik Rantzau, Peder Ebbesen (udstreget), biskop Jørgen Friis, 

Oluf Munk, Hr. Christiern Friis, Gabriel Gyldenstjerne, Jens Thomsen, Hans Pogwisch, 

Michel Nielsen (Tornekrans), Erik Høgh, Iver Friis, Oluf Glob og Christiern Glob, at de 

skal ride markskel og undersøge tovet, da sandemændene er Peder Ridemands brødre, 

svogre, måger og frænder. Han agter at stævne sandemændene, når ridemændene har 

dømt og beder kongen at befale lensmand Axel Juel, Aalborghus om ikke at befatte sig 

med sandemændenes faldsmål, men at sandemændene må komme for kongen 

personligt.  

 Sagen blev under kongens ophold i Viborg 1542, efter at Henrik Blome var 

fratrådt, afgjort således, at Peder Ridemand fik arvelig ret til ”støvning og flodmaal” jf. 

Danske Magazin 3,6, s. 334. Danske Magazin 5,1, s. 355-, Henrik Blome og hans 

Stridigheder med den danske Adel. 

 . . . . Aller nadigste herre, giffuer iegh eders koninglige Mat ytmygeligenn till 

kiende, førsth om thett eders nadis tiende korn, som falden er vdj Henrick Rantzous tijdh 

here wdj Wiborgs stiightt nu vdj thette aar, szo haffuer jegh forfaredth meth Hans 

Husum vdj Aalborig, att ther ligger nu hoess hanom aff samme eders nadis korn viidt xl 

lester maki] och ther tiill metth halfftiende och tivige lester rogh aff tiende korn. Ther 

fore er Hans Huszom ytmygeligen affh eders koninglige Mat begerendis ethers nadis 

schrefftligen antworde och willie, huar hand segh poo eders nadis wegne same korn affh 

hende skall, enten att sellie till eders nadis behoffh eller och at thett forskicke fraa seg, 

effther som eders koninglige Mtt hanom ther om tiill schriffuendis worder. Aller 

nadigste herre, werdiges eders nade atth wille wide, att ieg haffuer oc her paa slotthet 

lyggendis vid xij lester affh same eder nadis thindekorn, som komen er aff twende herrid 

paa skaffte (Skaftekorn, dvs.: korn, som endnu ikke er hugget) aff Fientherridth och 

Nørlyngherridth. Er iegh och storligen befrøctendis, ath samme korn skall blyffue 

forderffuitt, thij at her er gandske føye husrom att legge thett vdj for thett anditth skyld-

korn, som ieg behoffuer her til slottz behoffh, och jeg therfore ligge som Hans Huszum 

moe haalde folck ther tiill, som thett skall om kaste huer anden eller huer tridie dagh. 

Sammeledis eders nadis sund korn, som almogen vdj two herridt vdhj Morss skulle 
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giffue affh thend ferie vidth Sallyng sund, samme korn løber widh x eller xj lester, naar 

thett tiill samell kommer, flor wden landgildzkorn i samme herridthe, hvilkit jeg och nu 

ytmygeligenn begerindis er affh eders koningelige Mat, atth eders nadhe ther om wille 

giffue meg schreffthligen suar, eders nadis meninge ther om same korn skall sællis, eller 

och edders koninglige Mat wille, att thett andenstedtz skall forskickis till eders nadis 

behoffh, tha will ieg ganske gierne skicke meg effther same eders nadis schriffuelse. - 

Koningelige Mat, aller nadigste herre, giffuer ieg eders nadis høgmegtighet 

ytmygeligenn tiill kiende, ath som eders nadis konninglige høgmegtighett Henrick 

Rantzou oc (Tilføjet over linien.) mig nu tiil troffuit och befallidth haffuer Wiborigs 

stiigt, Hald slott och eders nadis tiænnere ther til liggendis paa eders nadis wegne wdj 

forbedinge och forsuar ath hallue, till huilckitt ieg nu szaa nyligenn kommen er, thij 

haffuer iegh nu vdj huertt hiørne gandz swyndynde svar trette och anfictinge mett nogre, 

som seg mod log och rett gerne wille til welde thenom att thage och drage tiill thennom 

eders nadis och kronens grund och eygendom, saa at nar ieg er paa eth hiørne ath vill 

fordattinge eders nadis tiennere og gotz, tha ere the paa en anden sted meth nogen be-

gyndinge och anheffuinge, szaa at ieg icke vid, huar ieg meg ware taghe skall. Eders 

nadis høgmectighett will selffue vide, att myn hob er ringe och gandske swag tiill att 

sette seg emod mange. Aller nadigste herre, szaa er nu eders nadis herritzfogitt vid naffn 

Peder Ridemandh vdj Wolstrop i Hornumherritt liggendis vdj Aalborigs leen, huilchen 

same Peder Ridemandh tiillforn wdj Henrick Rantzous tydth haffde bøgde en mølle paa 

Gabriell Gyldenstierns grund metth vrett, och Gaffbriell ther fore haffde thagitt eders 

nadis beffallynge tiill nogle gode mend, som meth same eders nadis beffallyngs breffh 

rede paa grunden, som samme mølle bøgd war, och ther metth wpdreff oc vpdømdte 

møllen aff Gabriels grund. Nu, aller nadigste herre, haffuer szame Peder Riidemand 

bøøgd same mølle myt wdj eders nadis frii enmercke agger oc eng, som jndstablid oc 

indstenid er oc met twende laffheffder jnduardt tiill stigthett, then ene laffheffd lyuder 

iije aar oc thend anden heffd ijC aar, och er thett eders nadis grund bode offuen for møllen 

oc nedenfore, och dam oc aa jndtill mythstrøme, och er skiellige beuisninge mett 

sywnsmend affh trendhe om liggendis herridth. Ther offuer Peder Ridemand wpkraffuitt 

sandemendh atth giøre theris toffw om same mølle och eders nadis marck, meg 

vaduarindis. Saa er ieg ther ynder komen wdj forfaringh, atth hand saadan handell for 

hinder haffde. Thij red ieg samme dag metth nogen godemend oc dandemend, szom oc 

forstande haffde ther paa marcken, och lodt lesze laffheffder oc andre beuistninge for 

sandmend, huor vidt och bretth eders nadis grund oc enmercke seg strecker, men kundhe 

dog jndtitt hielpe anditt, end sandmend strax swore och ginge Per Ridemand al thend 

ager oc eng tiill samme mølle, som saa bøgd er vdj eders nadis frij enmercke, och meg 

thett paa eders nadis wegne fraa slett emod al log, skiell oc rett, emod laffheffder oc alle 

beuisninger, som oc met sten oc stabbell sywnligen war oc gandz obenbar. Nadigste 

herre, nu beder ieg och gandz ydmygeligen begierer, att eders koninglige høgmectigkett 

will wnde mig eders nadis befallyngsbreff till tyssze gode mendh, som er Henrick 

Rantow, Peder Ebbeszen, (Atter indstreget.) bistop Jørgen Friis, Oluff Munck, her 

Christiern Friis, Gabriell Gyldenstiernn, Jens Tamszen, Hans Paauiske, Michell 

Nielsszen, Erik Høøgh, Jffuer Friis, Oluff Glob och Christiern Glob, att thissze forne 

gode mend motthe thenom forsamble att ride paa same grund, som thend Peder 

Ridemandz mølle bøgd er, att grandske och dørre effther beuisninge, om sandmend 

haffue suoridt rett eller vrett, thij atth sandemend ere Peder Ridemandz brødre, suager 

och frender, som same sandmendzedt suoridt haffuer. Tisligeste haffuer icke heller 

Peder Ridemand nogen vindisburd enthen breff eller bogstaff beuisninge vdj nogen 

[maade], men weldeligen mett forbemelt hans slegt oc burd tager seg thett paa tili mod 

al rett. Schreffuit paa Haldz slott leffuerdagenn nesth effter Botulphi dagh (19 Juni) anno 

domini mdxl. Eders nadis williger och wnderdaninger Henrick Blome.  

 

19. juni 1540 (3) 

 Henrik Blome, lensmand på Hald, fortsætter skrivelse til kongen  angående en 

mølle som Peder Ridemand i Volstrup, herredsfoged i Hornum herred, i Henrik 

Rantzaus tid som lensmand på Hald har bygget på en grund tilhørende Gabriel 

Gyldenstjerne til Restrup. Danske Magazin 5,1, s. 355-, Henrik Blome og hans 

Stridigheder med den danske Adel. 
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 Kiereste, nadigste herre, effther thij att Peder Riidemandh saa mett sandhe mend, 

som ere hans brødre, suaggere, mager oc frender, szaa dristeligenn emodt log oc rett, 

stabell och sten, laffheffder och alle andre skiellige beuisninger haffuer suorid tiill segh 

saadanne eders nadis høgmegtichettz agger oc engh, grund och eygendom, huilchett 

hand jngen beuisninge eller rett till haffuer, tha hobes meg, at gud giffuer meg ther naden 

till, at iegh same partiske sandmend vil paa eders nadis vegne, (Et ord maa være udfaldet: 

stævne eller straffe eller lignende) nar ridemendh haffuer dømpt. Saa er ieg affh eders 

koninglige Mats gandz ytmigeligenn begerindis, ath edders nade ville thett forschriffue 

tiill Axel Jull, (Axel Juel var da lensmand på Aalborghus, hvortil Hornum Herred hørte) 

atth hand eller nogen anden seg icke befatther mett same sandmendzs faldzmoll vdi 

nogen mode, men ath sandmend selffue motthe kome for eders koninglige Mat och for 

eders nade personligen vpfeste same theris fald, naar eders koninglige høgmegtighett 

først blidt i landitt kommendis worder, paa thett att etther nade ther metth motthe vdj 

thend sag kome wdj videre forfaringe, om sandmend haffuer giordt medt logenn eller 

emodh. Thette er affh eders koninglige Mat myn ytmygeligge bøøn. Eders koninglige 

høgmegtighett endnu then heligtrefoldighet befalendis.  

 

19. juni 1540 (4) 

 Henrik Blome, lensmand på Hald, skriver til kongen, at Niels Keldsen til Astrup 

har været hos ham med et brev hvori kongen har givet  Keldsen et møllested, som Blome 

mener skader kronens tjenere, og at brevet i øvrigt ikke er underskrevet. Endvidere 

klager han over, at mester Anders Skovgaard i Viborg og Mogens Kaas har kaldt på 

ridemænd til Ørum mark i Fjends herred, mens han selv var hos kongen i Haderslev og 

dermed ikke blev varslet. Endvidere at Peder Ged i Veggergård havde været hos ham 

og ville indløse et pantebrev, som hans forfædre havde givet hospitalet i Testrup på noget 

jord.  Danske Magazin 5,1, s. 355-, Henrik Blome og hans Stridigheder med den danske 

Adel. 

 . . . . Giffuer iegh eders koninggelige høgmegtighett yttmygeligenn tiill kiende, 

huorledis atth Niels Kieldszøn tiill Astrupp wdj Sallyng haffuer werid hoess meg metth 

eth eders nadis papirs breffh besegelldth, lydendis, att eders nadis høgmegtighett haffde 

wndt hanom eth møllestedt lyggendis vid samme hans gord, hoess huilchen same mølle 

eders nadis tiener haffuer en eng liggendis, som giffuer well xix eller xx less høø, oc er 

thett al thendth engh, som ligger tiill thend gord, som eders tienner iboer. Tisligeste er 

thett och eders nadis aa oc strøm bode offuen och neden for samme mølle, oc kand thend 

mølle aldrige mølle enthen mell eller malth, for vden hun borttstøffuer same eders nadis 

tieneris engh, som ieg och medth Niels Kieldszøn och nogen flere weridt paa same grund 

oc enge och thenom besicktigit, forfarindis, att thett er eders nades tienner tiill affbreck 

oc skade, thij at Niels Kieldszøn lod oc bese eth anditt jordsticke, hand vilde vdlegge 

megh paa eders nadis tienneris vegne, dog en ringe tingh och gantzske vduelight, som 

hanom jndtidt nøtigth war. Thij haffuer ieg end nu ladit ther medt betembe och paa eders 

nadis vegne icke vilde tiillstede hanom samme mølle att bøgge. Haffuer ieg och tuiffuell 

paa thett breffh, som hand aff eders koningelige Mat haffuer, thij at thett er jcke wnder-

schreffuit medt eders nadis egen handh. Nadigste herre, ther for begerer ieg 

ytmygeligen, at ther som enthen Niels Kieldszøn eller nogen anden komer for eders nade 

och begerer ytthermere breff oc befallynge paa samme mølle och engh at befatte segh 

medth, at eders nade tha vilde were fortenckt ther metth atth lade altingest betembe och 

wpstande, tiill szaa lenge jegh komer eders nadis høgmegtighet tiill ordz, at jeg tha 

ytthermere kand enket beretthe eders nade same sagh vdj sandyngen, end jeg nu 

schriffue kandh. 

 Aller nadigste herre, eders koningelige Mat ieg framdelis ytmygeligen tiill kiende 

giffuer, huorledis atth mester Mogens Koess och mester Anders Skoffgordth vdj 

Wiborigh haffde thagitt riddemend paa Ørum marck vdj Fiendzherridth, thend stund jeg 

war sisth hoess etther n. høgmectighett vdj Hattersløffwe, och gaffue the meg ther paa 

jngen aduarelse tillforn. Dogh kam iegh vdj nogen forfaringe och red ther paa marcken, 

samme dagh som riidemenden var ther tillstede forsammeldth, och laad ieg ther lesze en 

laffheffd och andre beuisninge paa en engh, liggendis till en eders nadis bonde gord vdj 

samme by, huilchen engh oc grund eders nadis bonde haffuer haffth bruggeligen tiill 

syn gord vdj xl aar och mere rolast och vkierdth, och ligger thend hollom vdj en 
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flydendis aa, och er same aa och strøme ther rett skiell emellom. Ther offuer haffuer 

same ridemendh fraadømpt eders nadis bonde same grund och engh mett twende 

caniche tieneris grund oc enge liggendis vdj same marck, som ieg och paa eders nadis 

vegne haffuer vdj forswar, szaa mode, atth Mester Mogens Koess och mester Anders 

Skoffgordz tiennere moo och skall brugge samme enghe oc grund tiill theris gorde och 

jcke eders nadis, bonde eller caniche tienner, som grunden haffuer nu vdj were. Saa 

haffuer ieg ther om giordt mitth skudzmoll for eders nades høffmegtighet i thend sagh, 

saa ridemendz dom icke skulde hallue gangitth for seg paa thend thiid, hudkit myt 

skudzmoll ridemenden jcke acthe vilde, men dømde som foruitt stander. Nu, nadigste 

herre, yttmigeligen begerer ieg etth eders nadis opstandelse breffh tiill mester Mogens 

Koess och mester Anders Skoffgordth, lydendis, at thend sag motthe stande vdj 

querstadt, saa ath eders nadis bonde oc canniche tienneren motthe her effther bruge same 

theris eng och jord, som the her tiill haffuer haffth vdj hand och haffd, och jcke mester 

Mogensis eller mester Anderssis tiennere thette att bruge vdj nogen mode effther thend 

dom, som ridemend nu dømpt haffuer, saa lenge eders kon. Mat komer her selffue vdj 

landitt then sag videre at forhandle tiill retthe etc. 

 Kieriste nadigste herre, haffuer och nogen bønder weridt hoess meg och till bodidh 

meg paa eders nadis wegne nogen pendinge paa en eng, som the siiger, atth theris 

foreldre haffuer pantsatt tiill thett hospital vdj Testrup, och wille same eng nu igen løsze. 

Saa haffuer the oc saffdt, atth same panthebreff er her hoess andre stiigtens breffue paa 

slotthet. Thij haffuer iegh søght effther samme breff och kand icke end nu findhe thet, 

allernadigste herre, bedendis eders koninglige Mat ther for ytmygelige, at eders naade 

och wille vere megh szaa nadige, atth etthers nade willde verdhe meg eders nadis wp-

standelsze breffh tiill samme bønder, som er Peder Gied vdj Vegergord och hans 

medarffuing, lydendis at the moothe hoess thenom beholde samme teris pænninge, som 

the meg saa tiillbuditt haffuer for thett pant (osv.)  

 Aller nadigste herre, ytthermere begerer ieg och gandske ytmygeligenn, att edhers 

høgmectighett wille tynde oc giffue meg eth eders nadis breffh tiill menige adell her vdj 

Viborigs stigt oc alle andre giestlige och werdzlige, som jordt gotz haffuer vdj same 

stigth, forbiudendis vdj same eders nadis breffh alle och huer at føre nogen trætte, delle 

eller anden forfølgelse paa stigtens gotz oc tiennere vdj nogen mode, naar jeg er vdj 

eders koninglige Mats kald oc forfald forhindritt, thisligeste, att eders nade ey wille 

tilstede nogen aff adell eller oc andre at jndfalde vdj eders nadis och stigtens gotzs, 

enthen medt ridemend, sandemend eller rebssmendth, nogitt att borth swerie, døme eller 

bortth rebe nogett aff eders nadis och kronens grundt och eygendom, meg paa eders 

nadis wegne vadtwarindis, som her till nogeth tillboditt er, dog at the end ther metth 

haffuer gandzske føye wundit. Er thett och well billight oc tilbørligt, at huem som helst 

nogen tale mett delle eller trette ville haffue po nogit, som ieg aff eders nade haffuer vdj 

forbedynghe, meg motte giffue lofflige aduarilse och handle effther logen, hoess huilken 

ieg vil paa eders koninglige Mats vegne findis brugeligen, thett gud thend hellige 

trefoldig kiende (osv.). 
  

1541 (1) 

 Henrik Rantzau fik breve til kapitlet i Ribe vedr. skolemesterens underhold. Brevet 

er udateret, men breve før og efter i tegnelserne er år 1541, hvilket dette skønnes at være. 

Tegnelser over alle lande fra 1539, Danske Magazin 3,6, s. 284. 

 

1541 (2) 

 Her Eske Ibsen, præst i Øster Hornums brev, at han har et bol i Øster Hornum by 

i fæste under Hald Slot og deraf årligt skal yde 1 mark i danske hvider i landgilde til 

Øster Hornum kirke. RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, s. 95r.  

 Jtem eth papirs bekiendelse breffh som her Esky sogenn prest tiill Hornnum kircke 

haffuer giffuit lydendis att hand haffuer aff lenssmanndenn paa Haldslott vdj lie och lon 

eth boll liggendis vdj Hornnumby och skall ther affh orligenn giffue till Hornnumkirck 

i marck vdj danske huider till landgieldh. Anno etc. mdxlj (tilføjet med nyere hånd).  

 

 

 



 

233 

 

 

10. januar 1541 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Johanne Anders’ og hendes sønner 

Thames, Knud og Morten Andersen i Ravnholt for en gård, de bebor imod Børglum 

Klosters pantebrev og hans lensbrev fra kongen. Troels Dahlerup, bd. II, s. 652, 

henvisning til Forfølgningsbog F. 2 fol 267 r. 

 Her Iørgenn Friis hagde breff aff Ierløffherriitzting [!], som Per Hanssen 

herriitzfogitt mett flere hagde wdgiffuitt, lydendes att her Iørgen Friises fulttmyndig 

hagde ther weriitt 3 samfeltzting oc esckiitt aff Iehann Andersis oc hindes sønner 

Thames Anderssen, Knudh Anderssen oc Morthen Andersen Ransholtt, som the haffue 

holdett hannom fore emod Børlum closters pantebreff oc k. mats. forlenings breff, oc 

ther tiill mett opbørsell, kost, thering, skadegieldh oc faldzmaall, skoffhug, oldengield 

oc all hues anden dell, the kundhe findes att were hannom plictug mett rettæ etc.  

 Ther epther fick handh 15 dages breff. Datum Ottonie secunda feria post Valentini 

(1541 10. Januar). Item 10 dages breff. Datum ibid. die conuersionis s. Pauli (1541 25. 

Januar). Item 5 dages breff. Datum ibid. vigilia purificationis Mariæ (1541 1. Februar). 

Iehann Anderses lod tage gienbreff y thenne sag. Datum Ottonie tertia feria post Mathie 

(1541 1. Marts).  Her Iørgenn Friis tog steffning y thenne sag. Datum Ottonie quinta 

feria post dominicain inuocauit (1541 10. Marts). 

 

19. februar 1541 (1) 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Niels Friis vedr. Lille Lisbjerg og 

Vejlinggård i Dybe sogn, Vandfuld herred. Troels Dahlerup, bd. II, s. 659. 

 Rigens Forfølgninger. F. 2 fol 273 r. 

 Her Iørgenn Friises budh hagde breff aff Skodborgherriittzting, som Mattz Mørck 

herriitzfogiitt mett flere hagde wdgiffuitt, lydendes att hans fuldttmyndig hagde ther 

werritt tre samfeltzting oc eskiitt aff Niels Friiss flid! Wayskiergaardtt Lille Lisbierg oc 

for skyldtt aff Weylanggaardtt, som handh holde hannom fore, oc ther tili mett fore 

hoffuittswm, kost, thering, opbørsell oc skadegieldtt aff forne Liesbierg oc Weylang-

gaards grundh etc., oc fiick handh loglig waarsell.  

 Ther epther fick hand  15 dages breff. Datum Ottonie sabbat() post Valentini 

(1541 19. Februar). Item 10 dages breff. Datum ibid. dominicam inuocauit (1541 6. 

Marts). Item 5 dages breff. Datum ibid. quarta feria post reminiscere (1541 16. Marts). 

 

19. februar 1541 (2) 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis og moderen Bodil Steen til Haraldskær stævner 

fru Karen i Kvistgård vedr. en gård i Lund, Fabjerg sogn. Troels Dahlerup, bd. II, s. 659.  

 F. 2 fol 274 r. 

 Her Iørgenn Friis oc frw Boelds budh tiill Hariiskier hagde breff aff 

Skaadborgherriitzting, som Mattz Mørck fogitt met flere hagde wtgiiffuitt, lydendes att 

theres fuldt myndfig hagde ther weriitt 3 samfelde ting oe eskiith aff frw Karin tiill 

Quistgaardtt oc hindes lage werrig en gaardtt y Lundzby ligendes y Fabierg sogenn, som 

Chrestiern Sckredder nw iboer, som hun holler thennom fore emodh breff oc siigell etc., 

oc feck hun loglig waarsell.  

 Ther epther 15 dages breff. Datum Ottonie sabbato post Valentini (1541 19. 

Februar). Item 10 dages breff. Datum ibid. dominica inuocauit (1541 6. Marts). Item 5 

dages breff. Datum ibid. quarta feria post reminiscere (1541 16. Marts). Frw Karen tog 

genbreff y thenne sag. Datum Ottonie dominica exaudi (1541 29. Maj). Her Iørghen 

Friiss fick steffningh i thenne sagh. Datum Sandhagger vigilia Bartholomei apostoli 

(1541 23. August). Mester Anders Skoffgaardtt hagde k. m. stadfestelse breffl) 

lydendendes paa en gaardtt y Tyffkier, som Chrestiern Glob mett frw Anne 

Iffuersdatters samtycke hagde pantsett hannom etc. Ther epther fick handh førstæ 

dombreff tiill laass. Datum Ottonie sabbato post Valentini (1541 19. Februar). 

  

Omkring 4. marts 1541 

 Henrik Blome, lensmand på Hald stævner Peder Ridemand, herredsfoged i 

Hornum herred, angående opstemning på Svenstrup kirkes grund (ved etablering af 

Ridemands mølle).  Troels Dahlerup, bd. II, s. 661. 
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 F. 2 fol 277 r. 

 Tiill Huornwmherriitth.  

 Henrick Blome hagde breff aff Wiborg landzting, som Mogens Munck landz-

domere mett flere hagde wdgiffuitt, lydendes att hanss fuldmyndig hagde weretth tiill 

Huornwmherriittzting wti tre samfelde ting oc tagitt trende lagdag thil Per Riidemandh, 

fogiitt y Huornwmherriitt, fore en mølle, handh haffuer wlogliig opbygtt paa kyrckens 

oc kronens grundh tiill Haldtt, oc fore skyldtt, opbørsell, skadegieldtt, huulgrøfftt, 

wlogliig støffning oc enge spyldtt etc.  

 Ther epther fick handh 15 dages breff. Datum Ottonie sexta feria a- ante 

dominicam inuocauit -a (1541 4. Marts). Item 10 dages breff. Datum ibid. sabbato ante 

dominicam oculi (1541 19. Marts). Item 5 dages breff. Datum ibid. tertia feria post letare 

(1541 29. Marts). Per Riidemandh fiick gienbreff y thenne sag. Datum Sandager tertia 

feria post palmarum (1541 12. April). Henrick Blome lodh tage steffning i thenne sag. 

Datum Sandager tertia feria post pasce (1541 19. April). Item bleff then sag opsatt epther 

k. mats. scryffuelse, saa lenge hans naadhæ selluff personligen komme tiill Nøriuttlandh, 

oc tha hans naade wiill grandskee leyligheden oc sckiille thennom adh etc. Datum 

Melfar sabbato trinitatis, præsentibus Hans Skinckell, Per Knudssen (1541 18. Juni). 
  (a-a I stedet for udstreget: post dominicam quasimodogeniti (1541 29. April). 
 

9. maj 1541 

 Kongens retterting. Frands Iversen Dyre imod Henrik Blome, embedsmand på 

Hald angående vold mod Frands Dyre m. fl. i hans egen gaard. Sagen udsættes i 6 uger, 

for at sagsøgte, der hævder ikke at være lovligt stævnet, kan fremskaffe sine beviser. H. 

4 fol 55 r. Troels Dahlerup, bd. II, s. 21. 

 Frantzs Iffuersen, Henrick Blome. 

 Vor skicket for oss paa wort rettherting oss elskelige Frans Iffuersen, wor mandt 

oc tienere, oc hagde i rette steffnt oss elskelige Henrich Blome, wor embitzmandt paa 

Haldh, oc tiltallit hannom fore then offuerfaldt oc woldt, handt nogen tiidt siden forleden 

met sine metfylger hagde giordt hannem oc hanss gesther oc folck wti hans eigen gaardt. 

Ther til suaret forne Henrick Blome, at handt ichi wor so logliig steffnth, at hannem 

burde nw ther om til rette at staa, oc berette, at handt ichi bleff steffnth førre her wti 

byen, oc ichi nw hagde her sin beuisning tilstede oc begeret, at hannum motte forlegges 

en termyn at møde met sin beuisning wti then sag. Tha giorde forne Frans Iuorsen 

beuiseliigt, at samme steffning wor lest for Haldh wti tuende Henrich Blomes brødres 

og fogedens offueruerelse, dog hagde forne Henrich Blome ichi paa then tiidt weret 

tilstede. Tha epther tiltall, giensuar oc sagens leglighet sagde wii ther saa paa for rette, 

at then sag skal wpstaa til i dag sex wger, oc forne Frans Iwersen oc Henrick Blome tha 

at møde for oss oc wort elskelige Danmarcks riiges raadt met begges theres beuisning i 

then sag, och tha endelig gaa ther om so møgit, som ret er. Datum Haffniæ secunda feria 

post dominicam iubilate, præsentibus Iahan Friis, her Tygge Krabbe, her Prebiørn 

Podebusk, her Axel Bragde, her Holgert Wlffstandh, her Truedt Vlffstandt, her Claus 

Bilde, Erich Banner, Knut Gyldenstiern, Per Ebbesen, Iacop Hardenberig, Byrge Trolle 

oc Erich Bylier. 

 

21. maj 1541 

 Christian III meddeler Indbyggerne i Vendelbo Stift, Aalborg Len, Rinds og 

Hindsted Herreder, at det Plovkorn (en Skæppe Korn af hver Plov), som de tidligere har 

betalt til Sankt Jørgens Hus i Aalborg, skal de fremdeles betale til det almindelige 

Hospital i Aalborg. Bønderne i Rinds herred ydede ellers normalt til Hald len. Lindbæk 

og Stemann, De danske Helligaandsklostre, s. 229.  

 

25. maj 1541 

 Rigens dom. Odense. Knud Henriksen, hr. Jørgen Friis’ fuldmægtig mod Søren 

Munk om en søsterdel i Rodstedgaard og gods, Sønderup sogn, Sorvad, Gjesing sogn 

samt gods i Thy og Aarhus stift, som Jørgen Steen med samtykke af sin hustru Marine 

Munk, sagsøgtes søster, har tilskødet sagsøgeren. Sagsøgte hævder, at han ikke besidder 

noget af godset (hustruens fædrene og mødrene arv) og frifindes, da han beviser, at han 

og søskende har skiftet et år, før sagsøgeren fik skøde paa godset, som han havde udlagt 
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til søsteren. Der blev ikke taget hensyn til et tingsvidne fra Aars herredsting, til hvilket 

sagsøgte ikke havde været indstævnet, se 1539. Troels Dahlerup, bind. II, s. 215. 

 

26. juni 1541 

 Allerede søndag efter Johannes baptiste 1541, 26. juni, var Christoffer 

Rosenkrantz (Stygge) i gang som lensmand på Hald, og han fik da ordre om at skrive 

og oppebære en almindelig skat og landehjælp. Danske Magazin 3,6, s. 295. 

 Viborg Stift: 

Christiern Stygge, Hald len med alle tilliggende herreder   

 

 Christoffer       

Stygge på Hald 

Oluf Munk, Skive len 

Gislum herred, Her Predbjørn 

Christoffer Rosenkrantz, Sønderlyng og Middelsom 

herreder, et brev 

 

1. juli 1541 

 Rigens forfølgninger. Søren Munk stævner Jørgen Friis til Krastrup for kost, 

tæring, breve, penge og faldsmål, sikkert i forbindelse med ovennævnte sag 25. maj 

1541. Troels Dahlerup, bd. II, s. 685. 

 F. 2 fol 304 r. 

 Seurenn Munck hagde breff aff Slettherriittzting, som Crestern Persenn fogiitt 

mett flere hagde wdgiiffuitt, lydendes att hans fulttmyndig hagde ther weriitt wti 3 

samfelde tingh oc eskiitt aff her Iørgenn Friis tiill Kragsstrup kost, thering, breffue, 

pendinge, skadegieldtt oc faldzmaall etc., oc fiick handh logliig waarsell.  

 Ther epther fiick handh 15 dages breff. Datum Sandagger sexta feria post Petri et 

Pauli apostolorum (1541 1. Juli). Item 10 dages breff. Datum ibid. sabbato post Canuti 

regis (1541 16. Juli). Item 5 dages breff. Datum ibid. quarta feria post Iacobi apostoli 

(1541 27. Juli). Her Iørghen Friiss tog genbreff i thenne sagh. Datum Sandagger vigilia 

Bartholomei apostoli (1541 23. August). Søffrin Mwnck tog steffning i thenne sag. 

Datum Ottoniæ sabbato ante Seuerini episcopi (1541 22. Oktober). 

 

2. juli 1541 

 Frands Iversen Dyre og Henrik Bjørnsen (Bjørn) ved hr. Peder Skram imod Henrik 

Blome, lensmand paa Hald. Angående ”hærværk, vold og vælde, husfred og gaardfred”, 

begået af Henrik Blomes folk i Frands Iversen Dyres gaard, hvorfor sagsøgte er dømt 

fredløs. Da sagsøgte er hjemmelsmand for sine folk, opretholdes fredløshedsdommen 

over ham. Uagtet han imod aftale ikke giver møde for retten, afsiges dog ikke æresdom 

over ham, men der skal afholdes et senere retsmøde, hvor sagen endeligt skal 

pådømmes. Troels Dahlerup, bd. II, s. 359. 

 Malmø. Dom at Hendrick Blomme er fredløs dømt. 

 Wi Christian met guds naade etc. giøre alle vitterligt, at aar effter guds byrd 1541 

vor frue dag visitationis i vor stad Malmøe, offueruerendis os elskelige Johan Fris, vor 

cantzeler, her Axell Brahe till Krogholm, a-Eskild-a (a-a) Add. Esche.) Bilde til 

Suanholm, her Holger Vlffstand till Torup, her Claus Bilde till Liungholm, her Mogens 

Gyldenstiern till b-Thimmerup-b, (b-b) Add. Thommerup) riddere, Knud Gyldenstiern 

till Thim, Børge Trolle till Lilløe oc Erich Bøllie till Therløse, vor mand oc raad, vaar 

skicket os elskelige Peder Skram, ridder, vor mand oc raad oc embitzmand paa vor slot 

Helsingborg, met flere os elskelige Frandz Iffuersen oc Hendrick Biørnsen, vor mend 

oc tienere, slett oc venner, oc i rette lagde for os en vor dom, som wi met nogle vor 

elskelige Danmarckis rigis raad dømt oc vdgiffuet haffde nu tilt siste herredag, som stod 

vdi vor stad Kiøbenhaffn, indholdendis at forne her Peder Skram met flere Frandz 

Iffuersens slect oc venner haffde der for os i rette steffnet os elskelige Hendrick Blomme, 

vor mand oc tiener oc embidzmand paa vort slot Hald, oc tiltalede hannem paa forne 

Frandz Iffuersens oc Hendrick Biørnsens vegne, for at forne Hendrick Blommis folck 

vaar met mact indfalden vdi forne Frandz Iffuersens gaard Thaptrup oc der opskøde oc 

ophugge hans dørre, oc de offuerfalde oc sloge hannem oc hans folck oc gester, oc hand 

da skiød sig oc sagde sig icke at haffue veret lougligen steffnet oc begeret derfor, at 

hannem maatte foreliggis en dag oc tid at møde, at hand midlertid kunde søge om sine 

beuisninger oc siden der met at møde vdi rette, oc dennem da paa begge sider er forlagt 
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6 vgers dag dernest at møde vdi rette for os, som samme vor dom ydermere vduiser oc 

indholder. Oc berette forne her Peder Skram, at forne Frandz Iffuersens oc Hendrick 

Biørnsens fuldmectige oc Hendrick [ !] oc flere begge deris venner vaare møt samme 

tid oc bød dennem mod forne Hendrick Blomme vdi rette, oc forne Hendrick Blomme 

vaar her tillstede oc da rømte bort fra retten, oc forne her Peder Skram met flere Franz 

Iffuersens oc Hendrick Biørnsens slect oc venner oc berette nu, at endog forne Hendrick 

Blomme vaar bortrømt fra retten, da burde forne Frandz Iffuersen oc Hendrick Biørnsen 

icke derfor at miste deris ret, oc beuiste forne her Peder Skram for os, huorledis at forne 

Hendrick Blomme haffde hiemlet samme sine folck, huis de haffde giort forne Frandz 

Iffuersen, oc sagde sig at vere deris hiemmell oc tilstand, vden huis de haffde giort 

Hendrick Biørnsen, det vaar vden hans vilie oc minde oc vaar hannem c-haart-c (c-c 

Add. saare.) imod, at hand haffde fanget skade, oc satte forne her Peder Skram vdi rette, 

om det vaar saa ærligen giort, at en mand saa imod all toug oc ret imod all tillbørlig 

foruaring skulle lade hans folck indfalde vdi en gods [ !] mands gaard oc giøre hannem 

saadant hoffmod oc offueruold, oc i rette lagde for os en artickell for i vor reces, 

(Christian III’s haandfæstning af 1536 § 24) liudendis at huilcken ridermandsmand, som 

vill kynde den anden feide oc giøre hannem redelig foruaring, den skall giøre det met 

sin breff oc zegell oc met 2 ridermendzmend at d-vere-d; (d-d Add. ware) der paa 

begerendis, at forne Frandz Iffuersen og Hendrick Biørnsen maatte skee saa megit, som 

ret er. Oc ydermere berette forne her Peder Skram, at e-endog-e (e-e Add. om epterdi) 

forne Hendrick Blommis folck haffde giort herreuerck eller os icke, vaar sat fra landsting 

oc hid at dømmis paa, oc begerede derfor derpaa saa megit, som toug oc ret er. Da vorte 

der paa forne Hendrick Blommis vegne saa tillsuaret, at Hendrick Blomme vaar icke 

tilstede, men vaar affdragen, oc det vaar for den sag skyld, at hannem vaar tilvidendis 

vaarden, at Hendrick Biørnsen skulle vere død, oc derfor torde icke fortøffue oc vaar 

icki bortrømt for nogen anden sager, met flere ord. Da effter tiltale, breffue oc beuisning, 

som for os vdi rette lagdis oc sagens lejlighed, vaar der saa paasagt for rette, at effterdi 

forne Hendrick Blommis folck er saa indfalden i forne Frandz Iffuersens gaard oc der 

gjort hannem herreuerck, vold oc velde, husfred oc gaardfred, oc er derfor tili tinge sorit 

husfred oc gaardfred offuer oc er derfor nu fredløs, som lougeri oc handfestningen siger, 

oc effterdi forne Hendrick Blomme haffuer verit f-der-f (f-f Add. deris.) hiemmell oc 

tilstander till samme gjerninger oc før oc siden g-sagde-g (g-g) Add. hafft )dem vdi sit 

brød, da bør hand vdi alle maade at vere fredløs oc forfalden, lige som hand sielff samme 

gierning gjort haffde, oc effterdi forne Hendrick Blomme icke sielff er tilstede, oc endog 

hand er vnduiget retten, haffde vi oc forne vor raad icke ville haffue dømt paa hans ære, 

men fundet den sag op at staa, begge deris ret wforsømmit, thill saa lenge forne Hendrick 

Blomme paa det ny lagdis tillbørlige tid for, oc der som hand eller hans fuldmectige da 

icke møder, da gaa der siden om saa meget, som ret er. Giffuet aar, dag oc sted, som 

forskreffuit staar. Wnder vort zignet. 

 

Medio juli 1541 

 I forbindelse med drabet på Henrik Bjørnsen og Henrik Blomes  flugt til Holsten 

kom Christoffer Stygge, Peder Ebbesen Galt og Jens Thommesen Hvide efter kongens 

ordre til Hald for at æske slotsloven, men fik svar af ”die jenigenn des hause innhaber”, 

at Henrik Rantzau havde slotsloven i sin varetægt og kun ville overdrage Hald, når han 

eller Henrik Blome var til stede. Kongen befalede da medio juli Henrik Rantzau, 

lensmand på Riberhus, tidligere lensmand på Hald, uden tøven at ride til Hald og 

afkræve slotsloven af Henrik Blomes brødre, der var blevet på slottet. ”das haus 

auffordernn, denn schlosglaubenn vnnd das haus Halle Stuckenn vberantwortenn», idet 

det tilføjedes, ”es sollenn dannoch gleichwoll dj jenigenn vonn vnnsers landsassenn im 

furstennthumb vor dj ausgelegten soma gelds ire gerechtigkeytt im haus Halle 

behallenn”. Kongen havde givet en række holstenske adelsmænd, bl.a. Henrik Blome, 

underpant i Hald Slot for et lån på 30.000 gylden. Blome bruger dette som und-

skyldning for ikke at ville give slottet fra sig. Astrid Friis, Kansler Johan Friis’ første 

Aar, s. 147 samt Kr. Erslev, Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede, s. 126. 
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20. juli 1541 

 Brev til Christian 3. fra 21 holstenske adelsmænd, Henrik Blomes landsmænd og 

venner i Holsten. De billigede i et og alt Henrik Blomes holdning i sagen om slotsloven 

og bad kongen om ikke at lytte til Peder Skrams og hans venners bagvaskelser. Henrik 

Blome ville underkaste sig retslig forfølgning, når han kunne få frit lejde, og sagen 

kunne foregå i Kolding eller et andet sted nær hertugdømmerne, hvor hans venner og 

slægtninge kunne bistå ham. Han tilbyder at stå Peder Skram til regnskab i tvekamp, til 

fods eller til hest, siden denne stræber ham efter ære og liv. Dog, tilføjes spydigt, bør 

Peder Skram betænke, at han for få år siden var ”ein armer Geselle”, der ved kongens 

nåde er blevet rig og mægtig. Danske Magazin 5,1, s. 355, Henrik Blome og hans 

Stridigheder med den danske Adel. 

 Durchluchtigeste, grothmechtigeste, hochgeborner fürst, gnedigester koninck 

(osv.). Wy konen J. k. M. denstlicker meninge nicht bargenn, dat vnse ffrunt vnnd 

landtmann Hynrick Blom hefft vns nach der lengede chlechlikenn myt beswerdenn 

gemote angetoget vnd berichtet, wo he myt ethlickenn denischenn, so jnn dem ampte 

tho Halle besetenn, yn eynenn mysvorstant vnd wedder wyllenn gewassen sy, dat doch 

alles jnn J. M. denste alse eynem amptmanne dar suluest tho Halle J. k. W. egenenn 

hochheydenn vnd friheydenn ock tho beschuttinge der suluigenn vndersatenn 

allenthalue tho gude vnd thom bestenn beiegent (dvs. begegent, begegnet) sy, wo denne 

J. k. M. scholenn genochsam tho syner tidt bericht vnnd myt guder kuntschopp war 

makenn wyll gnedigenn vormerken. 

 Dwyle wy nhu denne synenn langenn muntlicken bericht darbeneuenn gehort 

hebbenn, dat he synenn apenbarenn affgesechtenn fyendt, de idt och sehr woll tho 

ethlicken malenn vmme en vordenet hefft, hefft enn dorch syne dener sokenn latenn vnd 

also walt myt walt gesturt, dar ynder ock vellichte eyner vam adell moge tho schaden 

gekamenn synn, de jnn dem huse synes apenbarenn, affgesechtenn fiendes is befundenn 

wordenn ynde jnn dem ynfallende sick thor were gestelt, den suluenn hefft wyllenn 

beschuttenn vnd bescharmenn, vnnd alsz wy vormarckenn, dat Hinrick Blome anders 

nicht tho budt alse all, wat landt recht is, vnd wes he myt landtrechte darumme tho donde 

schuldich is, vmme de wundenn, de Hynrick Bornsenn gekregen hefft, myt geborliker, 

bylliker vnd fruntliker affdracht, 

 So achte wy vnd holdent dar egentlich vor, dat Hinrick Blome vp Juwer k. M. slate 

vnd huse ock jnn J. k. M. ampte vnnd lehenn vnnd jnn buwerhouenn (dvs. bauerhofenn)  

souele fredes, fryheyt vnd rechtes genetenn moge vrid schole nach allenn rechtenn dorch 

de gantzenn welt alse eynn eddelmann jnn synem haue vnd huse, vnd were woll gudt 

gewesenn, dat Frantz Iuersenn hadde dat recht angenamenn, dat em Hynrick Blome 

ambodt vnd vorstelde, vnd hadde syck an dem suluenn genogen latenn. 

Gnedigester vnd grothmechtigester koninck vnd herr, wy werdenn darbeneuenn thom 

hochstenn vnnd chlechlichstenn berichtet, wo her Peter Schramme, de des Frantz 

Iuersenn moder broder is, myt syner fruntschop schole dar na trachtenn vnnd stann, dat 

he nicht allene J. k. M. yn vngnadenn vorhapet iegenn Hynrick Blomenn tho erweckende 

vnd darnefest alle synenn gedanenn, getruwenn, guthwyllygenn densth tho synem 

ewygenn vorderfflikenn schaden tho vornichtende, sunder dar enbauenn eme na halse 

en liff vnd gude stann vnd handelen eme ynde syner fruntschop tho keyner geringenn 

vorkleninge, schimp, honn vnd schaden vrid smaheyt, wo se dat myt allerleye practikenn 

vnnd geswynden wytlofftigen angeuende by J. k. M. ynt werck stellenn scholenn, dar 

dorch se dem armenn gesellenn nicht allene desz huses vorhapen tho entsettende, sunder 

alle syne ere vnnd wollffart gedencken tho berouende vnd slicht, alse wy idt 

vormerckenn konenn, ene jnt elende tho voryagenn, dat vor godt vnd der welth were 

barmlich vnd chlechlich, dat sulckes varm J. k. M. scholde tho gestadet werden, wo woll 

wy vth warhafftiger kuntschop erfarenn, myt wat trotze vnd misvorstande J. k. M. sy 

dorch denn her Peter Schramme vnd syner fruntschop angeredet worden vnd thom 

rechten ynn des eynen deles affwesende vnschickliker wyse vormanet worden, dat J. k. 

M. yn desser aerth nicht gewanet ys vnd darmyt de vndersatenn ere vorordente 

ouericheyt byllich scholden vorschonenn, de se jnn so grote fryheyt wedder gesettet vnd 

gebrocht, dat wy doch hir myt jnn de werde wyllenn gestellet hebbenn. 

 Suerst so vele Hynrich Blomenn synenn afftoch deyt belangendt, hefft he des 

rechtenn nenenn scheuw, wenn idt vp gelegene malstede mochte geschenn, dar he syne 
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frunde ynde gude gesellenn konde mede thor stede hebbenn so wol alse synn jegendell. 

He is ock nener saken haluenn geweken, allene vmme elendicheyt wyllenn vnd dat se 

partieschenn vnd hefftigenn hebbenn jegenn em gehandelt, also dat he nenn geleyde 

bekamenn konde, ifft he wor eynn gantz landt vorraden hadde, vnd is dat geschrey 

darbeneffenn gewesenn, wo dath Hynrick Bornscnn scholde gestoruenn synn vnnd 

scholde dar straxs jegenndenn dodenn mann tho rechte antwerdenn, dat em nenes weges 

gelegenn was. Wy vormerckenn ock darbeneuenn, dat synn wedderparth vp deme 

vorharret vnd gedencken, J. k. M. tho rechtt sprekende jnn synem affwesende tho 

drengende vnd myt koningck Ericks hantfestinge vnnd andrem mennichffoldigem 

denischenn landtrechte dar tho thobewegende. (Refererer til Erik Klippings 

håndfæstning af 29. juli 1282 om dem der ikke ville stå til rette på herredsting og 

landsting ). 

 Derhaluenn hefft vpgedachte Hynrick Blome, vnse frunth vnd landmann, vns, so 

vele alse vnser tho Jtzeho vorsammelt was vp denn auent Margarete vp Bartram vann 

Aleuelde syner kost, vpt aller chlechligeste, barmlichste, denstlichste vnd fruntlichste 

angeuallenn, vormaneth vnd gebedenn vnnd thom hogestenn vnnd flitigesten gefordert, 

dat wy samtlich ann J. k. M. synent haluenn mochten eyne sunderliche denstliche 

vormaninge dhonn vnd eyne Ynderthenige vorbede vorwendenn helpenn, dat wy eme 

alse vnsem besunderenn frunde, gudenn gesellenn, landsatenn vnd landmanne nicht 

hebbenn welenn tho weygerende. 

 So is nu yn dem falle vnser aller gantz vnderthenich, denstlich vnd hochflitich 

byddent, dat J. k. M. vor erst, vmme vnser aller bede vnd forderinge wyllenn, wyllenn 

denn armenn gesellenn Hynrick Blomenn denn recht dach ann eyne gelegene stede jnn 

Jutlandt, alse tho Ripenn edder Kolding, dar he syne frunde vnnd gude gesellenn, de 

eme synn er vnd gudt geruchte vnd gelimpe, dar denne Schramme vast dorstig na synn 

schal, hulpenn vorbyddenn mogenn vnd vorantwerdenn, gelecht hebbenn, vnd 

darbeneuen ene myt statlikem geleyde beth in syne gewarsam guldigenn vorsehnn 

latenn. 

 Wy wyllenn vns ock nicht vorhapenn, dat Schramme J. k. M. hebbe eyne maten 

tho szettende edder de gewalt vnd macht, dat J. k. M. schole recht sprekenn, wor jdt eme 

geuelt edder gelegenn is, jnn sunderheyt dewyle de daedt jnn Jutlandt geschen is, vnd 

de sulue jnn Jutlant wanet in dem ampte tho Halle, dar Hynrick Blome vann J. k. M. 

wegenn mede tho donde hefft, dar ock myt byllicheyt judtsche recht schole auer 

geholdenn werdenn, vnnd tho deme wyllenn wy vns thom aller denstlichstenn tho J. k. 

M. vorhapenn vnd vorsehnn, J. k. W. wyllenn gnedigenn tho synnenn nemenn vnd 

bedenckenn, dat Hynrick Blome J. k. M. her vader vnd ock J. k. M. suluest eyne lange 

tydt erlich, truwlich vnd wol gedenet hefft tho water vnd tho lande, vnd alle syne 

wolfarth J. k. M. vorstreckt myt Bude vnd biode, hetent vnd lauent, vnd wesz de arme 

duuel tho weige bryngenn konde, is he alle tydt wyllich, truwlich, flitich vnd gehorsame 

gewest vnd befundenn wordenn. Vnnd byddenn nicht weyniger thom allerhochstenn 

vnd vnnderdenigstenn, dat J. k. M. wyll jnn gelikem falle sick gnedigenn vorynnerenn, 

dat Hynrick Blome van J. k. M. wegenn tho dissem vngefalle vnd vngelucke gekamenn 

is, vnd ys dorch des huses fryheytt vnd des amptes herlicheyt vnd gerechticheyt der jacht 

haluenn hergekamenn, dar dysse Frantz eme disse gevalt erstenn dede vp dem slate tho 

Halle jnn syner jegennwardicheyt vnd sloch synenn woltfagedt, (Waldvogt, skovfoged) 

dar he enn byllich vmme na sloth recht hadde straffenn mogenn, dat he doch vme der 

fruntschop, ehr vnd gudt gelimpe wyllenn gelatenn hefft, dwyle he eynn framer mann 

aldar gewesenn. So is idt ock dat erste nicht, dat jn dem rike eyn dem anderenn sodane 

gewalt gehdann hefft vnd dess anderenn synn vyent gewordenn is. 

 Derhaluenn, grothmechtigester koningck, bydde wy noch alle samptlich vpt aller 

vnderdenigste vand denstlichste, J. k. M. wyllenn syck vann Schrammenn jegenn denn 

armenn gesellenn Hynrik Blomenn jnn nenerleye vngnade bewegenn latenn vnnd vns 

allenn samptlich alse J. k. M. getruwenn Ynderdanenn vnd landtsatenn tho gnadenn 

denn twyspaldt vnnd de byttericheytt, wo syck de moge allenthaluenn tho gedragenn 

hebbenn, vth koninchlikem ampte vpheuenn vnnd dempenn, dat hennvorder nen ander 

vnradt darvth erwachsze, dat Schramme myt syner partie woll konde tho richtenn, dath 

he myt alle synem anhange nicht scholde vorsonenn konenn. Wo dath idt den J. k. M. 

gelegenn were, dat werdenn J. k. W. ane vnser vermanent vth hogem vorstande vnnd 
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angebarner schicklicheyt na aller vmmestendicheyt desser rike vnd fiirstendomenn ock 

wytlofftigem vnnd geswyndem jtzigenn lopendenn lofftenn werdenn wetenn gnedigenn 

tho bedenckenn. 

 Jdt werth doch ane dath wyttlofftigenn wollyormerckt, wo de Holstenn jnn dem 

orde geledenn synn, dat sick doch na aller naberlyckenn gelegenheyt ynde ynder ener 

vorordentenn ouericheyt byllikenn so nycht gebort. Godt lert, watt gedelet wert, dat 

moth vorwostenn, we auer dem anderenn in noden tho syner fryheyt wedder geholpenn 

hefft, weth mann sick thom dele woll tho erjnnerenn, ja dat de ock genetenn, de dath 

jegendell tho der tydt werenn. So is nen schener vnd beter dinck alse eyndracht, dar wy 

jn allen delenn byllikenn scholdenn tho gedenckenn, dar ock nen fram mann synem 

herenn anders tho reth, de ene myt truwen meneth. 

 Thom beslute, grothmechtigester koninck, hefft vns vell gemelte Hynrick Blome 

tho erkennenn genen, wo Christoffer Stuycke myt Peter Ebbessen vnd Jens Thamessenn 

jnn synem affwesende vor Halle gekamenn synn, de truwe hanth jnn Halle geesschet 

hebbenn, dar denn syne beyden broder jm slots gelouenn liggenn beth tho syner tho 

kumpst, vnd hefft vns tho rade getagenn, wo he syck jnn dem falle holdenn scholde, 

dwyle dat he de truwenn hanth jnn Halle vann Hynrick Rantzozeze, vth juwer k. Mtt 

beuele dermatenn entfangenn hefft, dat he scholde de truwe hant holden juwer ko. Mtt 

thouorenn, darnegest jvwer kon we. borgenn, welcher vor de xxxnt guldenn gelauet 

hebbenn, so langhe dat se des gelofftes haluenn benhamenn synn, vnnd ock wer he de 

truwenn hanth myt schrifftenn edder breuenn vorantwerdenn schole. 

 Darup, gnedigeste koningck, wyllenn wy ouermals J. k. M. denstlicher meninge 

vnangetoget nicht latenn, dat vast vann den vornemestenn vnnd meystenn borgenn, de 

vor de xxxm gulden gelauet hebbenn, hir thor kost mede gewesenn synn vnnd hebbenn 

vns angetoget, dat ere waringe dermaten nicht ludt, dess syck J. k. W. ane twyffel woll 

wetenn tho erjnnerende, de ock samptlich ann J. k. M. schriuende werdenn erer hogenn 

nottrofft nha. So wustenn wy ock eme nicht tho radenn, dat he scholde de truwen hant 

jnn sulckenem weldigem slate vnd huse vp breue voranthwerdenn effte anders, wenn 

alse dar he se vann entfangenn hefft vnd deme he se holdet. 

Henfurder hefft Hynrick Blome jn vnser aller jegenwardicheyt syck des erbadenn, wenn 

Schramme jo sunderlike lustenn tho eme hedde vnd dorstede na synem halse, ere vnnd 

gelimpe, des he sick tho Schrammenn nicht vorsehnn hadde, vnd volde synen ridderstat 

vp ene bewysenn, so wolde he eme 1,vol tho geuallenn wesenn vp eyne gelegene tydt 

vnd stede myt gelicker were tho fote effte tho perde, wo em dat geuelle, dar he vns 

samptlich hart vmme gefordert hefft, dat wy J. k. M. dat schrifftlich mede mochten 

antogenn, vnnd secht, Schramme gedencket nicht darann, dath he jn kortes ock eyner 

arme geselle gewesenn js vnd van J. k. M. rick gewordenn. 

 Hyrumme, grothmechtigester koningk, vth velenn vorangetogeden orsakenn vnnd 

allerley bedencken , dat vns dar beneuen jnuelt , bydde wy nochmals J. k. W. wyllenn 

synn gnedigester her synn vnnd blyuenn vnnd erenn getruwen vnderdanenn, lantsatenn 

vnd geswarenn amptmanne vnd dener jo jemerlichenn vnnd barmlichenn nycht 

entsettenn vnnd jnt elende vordriuenn latenn vnnd synem fiende denn mothwyllenn also 

auer eme dryuenn latenn, sunder vele mher denn suluenn vth konichliker macht vnnd 

gewalt tho rechte vorbyddenn, hanthauenn, beschuttenn vnnd bescharmenn. Dat wylle 

wy sampt vnd besundernn bauenn vnse angeborne plichte alse de recht getruwenn ynde 

gehorsamenn vndersatenn myt vnsenn liue vnnd gude vnses hochstenn vormogendes 

wetenn thouordenende. Erkennet godt de almechtige, deme wy J. k. M. jnn 

lanckwardiger gesuntheyt myt geluckseligem segenn vnd christlikem lofflickem 

regimente vpt geluckseligeste dhoenn beuelenn. Datum Jtzeho ynder vnser ettliker 

pittziers, de wy dar sampt tho gebruckenn, am dage Margarete (20 Juli) anno etc. xlj. J. 

k. M. getruwenn rede vnnd landtsatenn der fiirstendome, vorsammelt tho Jtzeho am 

dage Margarethe. 

 

16. august 1541 (1) 

 Christoffer Stygge (Rosenkrantz) fik  følgebrev til Spøttrup, Halkær, Lynderup og 

alle andre kronens og Viborg Stifts gårde i Viborg Stift samt til de bønder og tjenere, 

der ligger til Hald. Endvidere forholdsordre ang. nogle landsknægte, som Henrik Blome 

havde villet lægge ind på Hald. Danske Magazin 3,6, s. 305-306. 
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 Christopher Stygge ffich fylge breff tiill Spyttorp, Haldker, Lywndrop, sameledes 

paa alle andre kronens och Wiiborg stygtens gorde wdj Wiiborg stygtt liggendes och 

Henrich Blomme tiilforn wdj were och forsuar hafft haffuer, att the skulle strax 

offuerantworde Christopger Stygge samme gorde och gotz mett calrtt jnuentarium, som 

handt framdelis schall giøre ko: mtt: gegenskaff fore. Datum wdj Auss tisdagen nest 

epther wor froe hemelsfards dag aar etx. mdxlj. Idem ffiich fylge breff tiill alle thee 

bynnder och thiennere, tesligste alle the herrede, ther liiger tiill Haldth. Datum vt supra.  

Idem. Vor gunst tiilfornn. Wiidt att som thu nu haffuer schreffuit oss tiill giiffuenndis 

tiilkiennde, huorledis at Hennriick Blomme haffuer forskiickit nogle knecte hid jnnd 

wdi lanndit, at skulle haffue weriidt jnnde paa wort slott Haldt oc attu epther oss elske. 

Mogenns Muncks, wor manndt oc raadz, oc flere gode menndz raadt icke haffuer wiildt 

tilstede thennom att komme ther paa slotthet annsseenndis, at the hagde wort passport 

eller schriiffuelsse frann oss, medenn er jnndlag(t) ther wdj wor kiøbstedt Wyborg tiil 

saa lennge attu wiidher beskedt ther om fangendes wordeher, thij bede wij tiig oc wille, 

attu aldeliis jnngenn knegthe tiilstede att komme paa forne Haldt wdenn huis knegthe 

som wii sielff thiidt forschriiffuenndes oc forskiickendes, oc foruisser the knegte, som 

Hennriick Blomme tiidsenndt haffuer, tilbage igienn, dog ther som the wille suere oss 

oc thienne oss som anndre wore lanndsknecte, tha mottu giffue thennom passport tiill 

wor stadt Kiøpnehaffnn tiill oss elske Reynolt Hedderstorp, øffuerste for wore 

lanndsknegte, tha skulle the ther annammis wdi tienniste wnndher fennickit oc beholdes 

oc holdes liige wiidt anndre wore lanndsknegte, samledes bede wii tiig oc wille, attu 

strags ladher alle bynndher oc tiennere, som Henrick Blomme tiilfforne wdi were haffde, 

suare tiig, om thet icke alrede skiede er. Tiisliigiiste paa wore wegnne annammer alle 

Wiiborg stygtenns gaarde jnndt, som forschriffne Hennriick Blomme oc tiilfforne wdi 

were oc paa regennskab hffde. Wii skicke oc nu paa thet nu tiill tiig wore breffue tiill 

bynnderenn oc tienere, at the skulle suare tiig, samledes tiill fogdher paa alle stygtenns 

gorde, som Henntick Blomme tiilfforne wdi were hagde, att skulle nu strax anntuorde 

tiig same gorde mett klare jnuentarium, oc ther som the icke wiille anntuorde tiig clart 

jnuentarium, attu tha annammer nogle riddermendts mendt tiill teg oc sielff anammer oc 

ladher giøre clart jnuentarium paa alt, huis som findes paa forne gorde. Wij skiicke tiig 

oc wort breff tiill forne Hennrick Blommes brødre, som liigge paa forne wort slott Haldt, 

attu thet forskiicker thennom tiill hannde oc i alle maade wiidher oc ramme wor gaffnn 

oc fordiell, som wii tiig tiil troe oc tu wedst att oss magt paa liiggenndes er. Her wiidt at 

rette tiig epther oc ladt thet jnngennlunde. Befallenndes tiig gudt. Schriiffuit wdi wor 

kiøbsted Aauss tiissdagenn nest epther wor frue himmelffar dag aar etc. mdxlj. Wnndher 

wortt signett. 

 

16. august 1541 (2) 

 Sammen med ovennævnte følgebrev til Christoffer Rosenkrantz tilsendtes ham - 

som også nævnt i følgebrevet - et skrapt brev, som han skulle aflevere til Henrik Blomes 

brødre, der var forblevet i slotsloven på Hald. Det befaledes Blomerne straks at forføje 

sig til kongen og overantvorde ham slotsloven, og om de ikke kan komme i egen person, 

da at sende en fuldmægtig med den, thi sluttes der skarpt: ”wir versehenn vnns 

genntzlich ir habtt beuehl niemanth annders die treuwe hant des hauses Halle denn vnns 

zu halten vnd zu uberantworten. Astrid Friis, Kansler Johan Friis’ første Aar, s. 147.  

 

22. august 1541 

 I et brev dateret Aahus (Sverige) gav Christian 3. ordre til Johan Rantzau om at 

fængsle Henrik Blome, lensmand på Hald, eller i hvert fald at forlange borgen af ham i 

forbindelse med drabet på Henrik Bjørnsen og Henrik Blomes flugt til Holsten. Se 9. 

maj og 2. juli 1541.  Kravet om fængsling var motiveret i en vedlagt klage fra Henrik 

Bjørnsens enke og andre, som vedlagdes brevet til Johan Rantzau. Astrid Friis, Kansler 

Johan Friis’ første Aar, s. 147.  

 

26. august 1541 

 Kong Kristians og Rigsraadets Svar paa Superintendenten, Mester Jakob 

Skjønnings, Forslag om Ordningen af Kirke- og Skolevæsnet i Viborg Stift. Svaret 

indeholder præcisering af Henrik Rantzaus pligter overfor Viborg Stifts præster og det 
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stiftsgods, han har i værge og forsvar. Brevet er i DiplViberg. med år 1540, men ud fra 

Henrik Blomes tiltræden som lens- og stiftsbefalingsmand primo 1540, drabet på Henrik 

Bjørnsen og Blomes flugt til Holsten, jf. 9. maj og 2. juli 1541, følgebrevet af 16. august 

1541 til Christoffer Rosenkrantz, Henrik Rantzaus ordre om at fængsle Henrik Blome 

22. august 1541 samt overdragelsen af inventaret på Hald 17. november 1541 må det 

antages, at det rigtige år er 1541. DiplViberg., s. 219. 

 Hues som hogborne første oc stormegtigste herre, her Christiann, mett guds naade 

Danmarcks, Norgis etc. konning, wor nadigste herre, Hues som hogborne første oc 

stormegtigste herre, her Christiann, mett guds naade Danmarcks, Norgis etc. konning, 

wor nadigste herre, nu mett hans ko. maiestatis raadt, som her nu tilstede erre, haffuer 

beraadslagett och giffuit faare suar paa the erende, som mester Jacop Skonning, 

superintendent wdj Wiborg stiigtt, hans ko. Mst. nu scriffteligen offuerantuordett 

haffuer etc. 

 Først om the sognepresters teriis armodt etc. Ther som nogen sogneprester findis, 

som erre forarmett och icke haffue theriis wpholdt ther wdj Wiiborg stiigtt, thennom 

skall Henrich Rantzo, embitzmand paa Riffuerhus, som stigtens gods paa ko. msts. 

wegne wdj befalling haffuer, lade forfare theriis brøst och leglighett oc siiden tiluende 

thennom nogen hielp oc subsidium paa ko. maiestatis wegne, som the kunde haffue att 

hielppe thennom aff, tiill saa lengge att ko. mst. sielff hiidt ind wdj Nørre Jutlandt 

kommendiis worder, oc thaa ther wdj landett handle mett hans ko. maiestatis raad, adell 

oc sognemendt om en tilbørlig wnderholding tid] theris sogneprester, epther som hans 

ko. mst. wdj thesse andre hans ko. maiestatis lande allerede giortt haffuer etc. Mett the 

sogne, som endnu erre wnder closterne eller forlentte tiill riddermendsmendt, wiill ko. 

mst. lade wpstoe mett, tiill hans naade korner sielff ind wdj Nørre Jutlandt oc tha kand 

forfare, huilcke personer ther erre forlent ther mett, oc bese theris breffue oc tha epther 

legligheden wiider handle oc beslutte om same sag etc. 

 Henrich Rantzo skall handle oc flie en prestegaardt tiill Gryndersløff kircke etc. 

Ko. Mt. haffuer beuilghet oc sambtycht, att ther wdj Wiiborgh maa wdleggis en 

prebende tiill skolemesterens oc en tiill lessemesterens wnderholding. Doc skall samme 

skollemester eller lessemester icke wære sogneprest, oc icke skall heller sognepresten 

were skollemester eller lessemester etc. 

 Herrerne eller locaterne skall wdleggis rentte aff gildis gods, alter gods eller anden 

rentte, som findis ther wdj byen oc inggen arffninge erre till, huilckett same gods forne 

Henrich Rantzo mett superintendenttenn, borgmestere oc raadmendt ther wdj Wiiborg 

skulle wordere oc siiden sellige thet borgerne arfflig, dog settendis thennom thet paa en 

aarliig leye oc jordskyldt aarligen tiill euigh tiidt ther aff att giffue, och giøre ther segell 

oc breff paa, oc siiden aff same rentte oc jordskyldt giøre oc forordinere herrerne och 

theriis eptherkommere herrer en enig rentte oc wnderholding, och hues rentte, som ther 

siiden offner er, thet skal alt foreuendis oc komme tiill hospitalett tiill the fattige theris 

beste, huilckett oc saa skall forhandles oc i lige maade bestelles om skollemesterne oc 

herrerne i andre kiøpsteder ther wdj stictet, dog huer epther syn leglighet etc. 

 Thett gods, som Axell Jull mett superintendentten haffuer lagtt tiill skolemesterens 

wnderholding wdj Aalborgh, skall bliffue ther hoss, tiill saa lengge ko. mt. kommer ther 

sielff tilstede oc tha kand sielff wiider forfare legligheden ther om, oc tha wiider beslutte 

ther om etc. 

 Mett hospitalett wdj Wiiborg skall wpstaa tiill ko. maiestatis egenn tiillkombst etc. 

Henrich Rantzo skall oc bliffue tiill ens mett superintendenttenn ther wdj Wiiborg stiigtt 

oc foruisze hannom syn rentte oc wpbørsell, saa hand faar then betimeligenn oc tiill gode 

rede, och faare then eptherstand skall Henrich Rantzo giffue oc paa ko. maiestatis wegne 

tilluende hannom noghet faare. Giffuit paa Kiøpnehaffns slott torsdagen nest epther 

Sanctj Bartholomej apostolj dag aar etc. mdxl. Wnder ko. maiestatis siignett. 

 

24. august 1541 

 Jørgen Friis, forhen biskop i Viborg, ansøger kongen om befaling til nogle gode 

mænd i anledning af, at en bondekone Johanne i Ravnholt foruretter ham på noget af det 

ham faldende gods, samt imod Gabriel Gyldenstjerne til Restrup, der har ladet bygge en 

mølle i Skæve Å, til dels på kongens grund, imod Søren Munk for et falsk afkald imod 

et skødebrev, som Jørgen Friis har, og i anledning af penge indlagt i fjerdingskirken 

http://ko.mt/
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imod Mads Eggertsen (Gjordsen), Jacob Grøn og Niels Lange på forskelligt gods. 

Dateret Vrejlev Kloster Sankt Bartholomæi apostoli dag mdxlj.  Se også 10. januar 1541. 

RA, Danske Kancelli, Indkomne breve, seddelregistratur 14-19. 150-44, internetopslag 

42.  

 

1. september 1541 

 Brev til kongen fra den forhenværende lensmand Henrik Blome på Hald, dateret 

Kiel, Ægidij dag xij (Brevet har år 1542, men efter begivenhederne må det være 1541). 

Han forsvarede atter sin fremfærd med slotsloven. Som ærlig adelsmand kunne han ikke 

overdrage den til nogen blot på brev og papir, kun personlig, således som han selv havde 

modtaget den. Da han på grund af forholdene ikke kunne gøre dette, sender han to af 

sine venner med fuldmagt til kongen for at overlevere denne slotsloven. Han beder 

kongen tage sig af de danske skrivere og fogeder på Hald, Jacob, Svend og Christen 

Jude, navnlig skovfogeden Niels Gram og en bonde, som Frans Dyre havde mishandlet. 

Danske Magazin 5,1, s. 355, Henrik Blome og hans Stridigheder med den danske Adel. 

 Durchluchtigester, grothmechtiger. koningk (osv.) . . . Jck werde van mynen 

broderene berichtet, vnd ock vth ko. Mat schtifftenn, dhe se my thogheschicket hebbenn, 

vornamen, wo Jw. ko. W. enen ganssz vngnedigen gefallen dragen, dath de trwe hant jn 

Haldhe also angeholdenn wirth vnd Cristoffer Stygevn nicht auerantwerdett sy, myt dem 

anhange, dath se angesichtes breues ene fulmacht myt der trwen hant an jw. ko. Mat 

scholen afferdigenn vnd dhe aueranthwerdenn lathenn, wo dath lengere allenthalvenn 

geluth hefft. Jck werde dar beneuensth ock wittlofftichen vnd warafftigen vorstendigett, 

dath ick jw. ko. Matti thom argesten vnnd my thom hesten dath hus schoele mith knech-

ten starckenn wollenn, vnd gedencke idt bauen beuell anthoholdende, wo dath velichte 

vnschickeliger wyse van mynen misuorwanthen my vpgelecht vnd thogemethen wirth, 

alles tho dem ende, dath se my arme diiuell gedencken tho uorvngelimpende vnd vor 

mynen getrwen gedanen dinsth, allene an mynen geleden schaden vnd schimpe nicht 

gesedigett, vorhapende mick enen vngnedigen heren vnd koninge tho wege tho 

bringende. Hirup will ick jw. ko. Mat vpt allerdenstlikeste vnd vnderdenigesthe tho 

erkennende geuen, vor ersth, dath jn mynem gemoete vnnd synne ny gewesenn, dhe 

trwen hant jnn Halde jegen jw. ko. Mat. beuell vnd willenn tho holdende, dath ick auerst 

de trwen hantt jn sulckigenn weldigenn huse weme aueranthwerden scholde, dar ick se 

nicht vann entfangen hebbe, effte vp breue, black vnd papir van my dhon scholde, dath 

wyll ick jw. ko. Mat thom alder denstlikesten tho bedenckende geuen, wo my dath 

kleden wolde. Jdt is ock jn disser arth de gebruck by dem adell nicht, vnd belanget myne 

erhe vnd ghelimpe. So wethen ock jw. k. W. ane dath, wo de trwe hant vth jw. ko. w. 

beuell my is aueranthwerdett gewordenn, vnd weme ick se thoholdende byn schuldich, 

vnd bauenn dyth alles wethen jw. ko. W. sick gnedigen tho erjnnerende, wo dhe 

denschen mick nha myner erhe, lyue vnd Bude trachten, dath ick mer nenerlige wyse jm 

rike felich synn kan, wowoll ick doch jn jwer ko. Matis denste beschuttinge, jw. ko. Mat 

rechticheit, hocheitt vnd herlicheitt des huses Halde alse enn amptman vor gott vnd der 

wellth van ere wegenn tho donde schuldich is, dismathen myth den denschen jn den 

misuorstandt gewassen byn, dath ick woll mith thodaeth des almechtigen vor 

jdermenligen erhe leuenden, hoges vnd sydes standes, wyl bekant syn. Dar durch math 

Jw. ko. w. gnedigen bedenken, dath ick jn egener persone de trwe hant nicht kan 

aueranthwerden, so hebbe ich se och der mathen angenamen, dath ick se jw. ko. Mat 

vnd dhen borgenn thom bestenn holden scholde, so lange dath se des lofftes benamen 

weren, de denne mick hebbenn enes dels, vasth de vornemesthen van dhen borgen, tho 

Jtzeho angespraken vnd vormanth, jck scholde my des falles bedenken, se woldenn 

samptlich an jw. ko. Mat schriuen vnd twiuelden nicht, jw. ko. W. worde dath van mick 

effte van one jn nenen vngnaden efft vnguden annemen. So syn se doch betherto bauen 

thouorsicht neuensth my ane alle anthwort gebleuen. 

 Der knechte haluen, de ick hebbe na dem huse geschicket, hefft idt dusse gestalt. 

De wile dath idt jn dissen furstendomen jn allen orden ruchtich gewesth is, dath dhe 

handell twischen Romerscher key. Math ock ko. w. tho Swedenn myt jwen ko. W. vasth 

ethwes jnth wilde vnd geswinde vthsege, ock der mathen dath sick eyn eder ampthman 

hefft myth knechten gestarketth, so hebbe ick mynen plichten nha jw. ko. Mat tho eren 

vnd densthe vnd thom besten de teynn knechte dar hen geschickett, de my Styke 
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vnuorwarth vnd vnetsecht wedder gott, recht vnd alle billicheit hefft nidderlecht, alse 

wolde ick my tho gude dath hus hebben geuestet vnd gestarkett, dath he offte nen 

redelich man nimmermer schall warmaken. He hefft ock mine breue vpgebrakenn vnd 

gelesenn, dath nen erlich riderlich man vam adell plech tho donde. De mynen hebben, 

gott hebbe danck, newarldhe oren heren edder orer ouericheitt huse vorentholden, ock 

nicht wpgegeuen, dar se dhe holderan scholdenn. Wo ander lude dar mede vmmegan 

hebbenn, dath stelle ick jn der werde. Tho deure hebbe ick myne broder vp dem huse 

liggen jn der trwen hant, vnd myne knechte, dhe jwen ko. W. ein tidtlanck erliken vnd 

trwelikenn gedent hebben ock by Hinrick Rantzowen tiden. Dis gelikenn hebbe ick dar 

myne rekenscup vnd register vnd wes my sust bykumpt, dath ick vngerne vp dhe flesch 

banck wolde anthworden offte vp dem schilde delenn lathenn. Vth dessenn allen 

vorangetagedenn orsakenn vnd stadtliken beswerungen hefft idt sick myt der trwen hantt 

thogedragenn, vortagenn, begeuen vnd nicht anders, vnd hedde nicht gehapett, datt idt 

der hefftigenn jle were bedarff gewesen, dath men jwe ko. Mat ankumpst nicht konde 

vorbeidett hebbenn. Jdt schint, offt ick wore hedde eyn lanth vorradenn , so ick doch 

nichtes gehandelt hebbe, sunder dath ick woll wyll vnd kan vor gott vnd der gantzen 

welt vorantwerden vnd bekant synn vor allen, de recht vnd vnrecht wethen, dar mick 

billigenn jw. ko. Mat jnne scholde hanthauen, beschutten, beschermen vnd vorbiddenn 

alse iren amptman, gesworen dener vnd getrwenn yndersathenn, dath ick doch moth gott 

dem almechtigen heym geuen vnd beuelenn. 

 Thom beslute so schicke ick ann jw. ko. Mat disse jegenwardige myne frunde, 

Clawes Wensynn vnd Powell Weyger, myth gantzer gewalth vnd fulmacht 

mynenthaluen jw. ko. Mat dhe trwen hant jn Halde tho aueranthwerdende, gelikes falles 

alse ick se van Hinrick Rantzowenn tho Ripen van jw. ko. Mat wegen entfangen hebbe, 

myth aller vmmestendicheit, dinstlich vnd thom aller demodigestenn biddende, jw. k. 

Mat wylle myne arme broder myt feligenn sikerenn geleide vorsorgenn vnd vorsenn 

lathen beth jn ire warsam ock myt oren vnd mynen hauen vnd gudern, registernn vnd 

rekenscup, vnd wes dar is, dath one vnd my bykumpt, enen gnedigen frigen, feligen 

afftoch vorgunnen betho an my, darbenenesth dhe armen knechte, dhe jw. ko. Mat 

gedent hebben vp dem huse vnd vp den hoeuen, jn ire ko. Mat beschuttinge vnd 

bescherminge wille gnedigenn annemen vnd entfangen, dath se myner nicht boeses 

genethen dorffen, dath se nicht vordent hebbenn effte egen. (egen, erzeigt, vist). Hirane 

wille sick jw. ko. Matt allenthaluen mith gnaden vnd gunsthen gnedigenn ertogen, vnd 

sick jegen mick arme geselle myt nenen vngnaden bewegenn vnd erwecken laten (osv.). 

Dath. thom Kyle am tage Ægidij (1 September) anno etc. xij. Vnder mynem pitzer. 

Jw. ko. Mat berethwilliger, getrwer diner Hinrick Blome. 

 Gnedigester konick vnd herr, jck bidde ock jw. ko. durcht vpt allerdenstlikeste, jw. 

ko. Mat wille doch vth furstlicher angeborne mildicheit dhe armen foegede alse Yacop, 

Swen vnd Christiern Juthen  neuensth den beden slothschriueren Yurgenn vnd 

Cristiernn schriuer, dhe jw. ko. Math ynde dhem stichte lange tidt trweliken vnd erliken 

gedenth hebbenn, myth jw. Mat feligenn vnd sikeren frigem geleide vnd beschermes 

breue gnedtliken vorsorgenn, dhe tho disser twedracht twischenn my vnd Frans 

Yzverssen gar nicht boses gedan, noch mith wordenn eddher mith werkenn, vnd dha se 

nergen schlichtes vmme haten, sunder dewile se densch gebarenn, dath se Hinrick 

Ranntzowenn vnd my van Jw. ko. Mat wegenn trwelikenn vnd erligen gedent hebbenn. 

Darbeneuenst is jw. ko. Mat woldtfagitth mith namen Nigels Gramme, dar sick disse 

sake orthsprunneklikenn vth en[t]scheit, (entschen, opstaa) den Frans Jwerssen twe mall 

so weldigen geslagenn wedder got, ere, recht vnd alle billicheit, vnd hebbe densuluigen 

woltfagit vor Frans Jwerssen newarlde tho recthe beschutten edder vorbeddenn konen. 

So balde alse ick one vp jw. ko. Mat holtingen (Skove) gesant hebbe, so hebben se ome 

nha syvem leuende getrachtett. Och hefft Frans Jwerssen nu nyligen enen van jw. ko. 

Mat buren, de besteten js ynder dem huse tho Halde , geheten Jens schreder, tho sick 

forderenn lathenn jn synn hus vnd hefft one dar jamerligen geslagen, dath he vor dott 

liggen gebleuen is, so lange one syne naber reddedenn, susts wolde he one tho dode 

geslagenn hebben (1542 stævnede Niels Skrædder i Hugholm Frands Iversen til 

Taptrup, for han hug ham, at møde for Kongens Retterting (Danske Magazin. 3,4, s. 

324). Bidde derhaluenn Jw. ko. Math alse mynem aldergnedigstenn herren vpt 

alderdenstlikeste, Jw. ko. Math wille dusse arme lude, Jw. ko. Mat dener, vor sulcke 
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auerwalth myt ko. Math gnedigen feligem sekerem vnd schrifftlikenn geleide 

vorsorgenn. 

 Gnedigester koninck, dewile ick jn myner hogenn besweringe vnd anliggender 

noth mick jegen dhen adell disser furstendome, myne herrenn vnd frunt, tho Jtzeho dede 

denstlikenn beklagendhe, hebbenn dhe redhe vnd manscup an jw. ko. Math geschreuenn 

vnd syne noch bitherto van jw. ko. Mat ane anthwort gebleuen. Twiuele nicht, J. ko. Mat 

werden myth gnedigem anthworde vornemen lathenn vnd werden mick arme geselle jnn 

furstlige angeborne mildicheit gnedtlicken beschuttenn, beschermen vnd alse eren ko. 

W. yndersaten vnd dener hanthauen. Dath. vt. s. Med en anden Haand: Dyt bekenne ich 

Hinrick Blome mit egen hant mit min pitzer forsegelt. 

 

29. oktober 1541 

 Christian 3. bekendtgør en anordning om hospitalet i Viborg og bestemmer heri, 

at hospitalsforstanderen skulle aflægge regnskab for lensmanden (på Hald), superinten-

denden, borgmestre og råd samt håndværkerlavenes oldermænd. Danske Kancelli-

registranter 1535-50, s. 203. 

 

10. november 1541 

 Predbjørn Podebusk til Vosborg, lensmand i Rinds Herred, dør. Rentemester 

Jørgen Pedersen får besked om at indløse Rinds herred, som Podebusk havde i pant og 

lægge det under Hald len, men det er tvivlsomt om det skete. Hans ydelsen havde været 

1½ læst smør og honning, ydet til Kalø, men bønderne i Rinds herred ydede til Kalø 

endnu i 1600-tallet. (Kalø yding kaldet). Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, s. 46. 

 

17. november 1541 

   Christoffer Gøye, Erich Nielsen til Kollerup, Erik Skram til Tjele, Christoffer 

Johansen til Drenderup og Mogens Jostsen til Lundgaard, velbyrdige svend Povel 

Veyer, Svend Jude, Jacob Jude og Christiern (Jude), var efter kongens befaling forsamlet 

på Hald for et overdrage inventarium (lagerbeholdninger, inventar m.v.) efter Henrik 

Blome til Christoffer Rosenkrantz. 

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

om Hald lå i Viborgmålets område,  mærkværdigvis opgjort i Sjællandsmål, hvor der 

gik 48 tønder på en læst, i Viborgmålet var det 24 tønder. Af rug var der 13 læster og 11 

tønder, dvs. 635 tønder. Af  malt var der  21 læster 5 tønder, dvs. 1.008 tønder og endelig 

var der af havre 3 læster 3 tønder, dvs. 147 tønder. Disse korntønder havde et 

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

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

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

86½ oksekroppe, 1.233 fåre- og lammekroppe idet  90 blev regnet for 100!, samt 60 

gåsekroppe. Af smør var der 5 læster og 3 tønder, og her gik der nok 12 tønder på en 

læst, så i alt var der 63 tønder.  Så var der saltet sild 7 tønder, honning 5 fjerdinger, dvs. 

1 ¼ tønde. Tørre torsk androg 37½ vorder a 10 styk og 1 torsk, altså 376 styk,  hvilling 

1.250 styk, skade rokker 1½ snes, altså 30 styk, ”sunde og magre” 5 snese, 100 styk, 1 

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

anbragt, men det var utvivlsomt i de hvælvede kælderrum indbygget i sydvolden. 

Danske Kancelliregistranter 1535-50, s. 207-210. 

 Synsforretningen i Valdemar Andersens afskrift, s. 163: 

 Rug 13 læster og 11 tdr., malt 21 læster 5 tdr., havre 3 læster 3 tdr., idet 1 læst 

regnes til 48 tdr. 1915 (er kun 915) sider godt flæsk, 140 sider magert flæsk, idet 90 

regnet for 100 (skal regnes femsindstyve i hvert hundrede dvs. 5 x 20 = 100). 86 ½ 

oksekroppe, 1233 fåre- og lammekroppe, 90 regnet for 100 (skal regnes femsindstyve i 

hvert hundrede dvs. 5 x 20 = 100). 60 gåsekroppe. Smør 5 læster og 3 tdr., saltet sild 7 

tdr., honning 5 fjerdinger. Tørre torsk 37½ vorder (a 10 stk.) og 1 torsk, hvilling 1250 

stk., skadede rokker 1½ snes, sunde og magre 5 snese, 1 td. tørre sild, salt 4 tønder. 

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

lærreds hoved dyner, 2 læder dyner, 8 gode vadmels dyner, 15 halvslidte do., 15 gode 

sengeklæder og t halvslidt engelst do., 3 tynde tæpper, det ene halvslidt, 22 halvslidt 

sengeklæder, 19 gamle forslidte sengeklæder, som ikke duer at lægge på senge, 9 gode 
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skindtegen (skind?), 5 halvslidte do., 5 par gode hollandsklærreds lagener med to skrå, 

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

par do., som er forslidte og ikke duer at lægge på senge. Item 5 silkesyede lange 

bordduge, onde og gode, 3 lange tveskieftet hollandslærreds duge, en af dem halvslidt. 

En skivedug af tveskieftet hollandslærred, den ene med 2 våben, og z andre skiveduge 

af hollandslærred, den ene med våben. 2 gamle små håndklæder, det ene vævet med blå 

tråd. 3 flamske hyndevår, 5 gamle hynder, 2 gamle messehagler, 10-20 alen groft uskåret 

lærred. 8 store messingmollinger (fade) og 4 små bækkener, 5 små hele kedler og 2 

brådne do., 1 gl. kobbergryde, 1 tinkande, 4 små messinglysestager og 3 gl. skabe, 2 

kedelskeer af jern, 1 trefod, 2 gl. kister, 1 lyskiste, 2 messingbordkranse, 4 små salsicken 

(smørskåle). sennepskværn, 1 hornlygte, bunden med messing, 1 stor sølvvægt, 5 små 

brandjern, ildske, 6 skiver. 

 I skrivekammeret: 2 forgyldte kalke og 2 forgyldte diske af sølv, 1 lidet skab med 

to låse, to gl. rygkister uden lås, 1 skakskrin. 

 I spisekælderen: 3 tdr. smeltet talg og 8 stk. usmeltet do., 8 tdr. ister (fedt). 2 

jernbolter med 6 fellinger, 1 halsjern, 2 kobber-trisser, 5 bismerpund voks, 3 

jernstænger, 3 bismere, 1 skærekniv, 1 lyngle, 20 degger lamme- og kidskind, 4 gl. 

borgstueduge af groft lærred. 

 I mjødkælderen: 27 tdr. mjød, som er fulde. 

 I stegerset: 3 gode kålgryder, 7 brådne do., 3 gryder med fødder, 4 brådne gryder, 

stor kobberspand og 1 liden bradepande, 1 kedel på 5 tdr., 1 kedel på tre fjerdinger, 5 gl. 

små kedler, 2 mortere med stødere, den ene brådden, 5 kobber stolper, 11 gode tin-fade, 

7 gl. tinfade, 9 gode tintallerkener og 2 gl. do., 2 store brandjern med tunger, 2 skabe, 

buløkse, i jernskovl og bradespid uden fødder, 1 brandfork. 

 I bryggerset: 1 bryggepande, 4 gode ølkar og 2 ølkar, som ikke duer til at brygge 

med, køleklæde, 1 håndkedel. 

 På tårnet og på volden: 3 falkonetter, 2 falkoner, 3 kamre til hver, 1 dobbelt 

skerpentin med 2 kamre, i støbt mersebøsse af jern, 10 gl. brådne stykker af skerpentiner, 

2 skerpentinkamre, 58 halve hager, 11 dobbelt færdig hager af stål, 4 dobbelt færdig 

hager af kobber med stokke, 1 kobberstykke med 5 piber, 3 forme af jern til hager, 3 

halve hager færdige, 1 halv hage ufærdig, 5 forme til halve hager, 3 kobberforme til 

falkonetter, 3 kobber maade til kaber hager, 1 form af kobber til samme hager, som 

støber 5 lod. Tillige 4 krudtsække af læder, 4 skiøfler til falkonetter, 1 jernkæde til 

vandmøllen. 4 micker til skerpentiner, 1 kiste med blylod til falkonetter, 1 gl. krudtkiste 

neden i tårnet, 1 skibsstykke færdigt med 2 kamre, 11 jernbolter til bøsser, 2 fiske til 

skerpentiner, 1 andet lidet skibsstykke ufærdigt, 3 kamre til skibsstykker det ene 

ufærdigt. 13 jernkloder store og små, 10 murankere og noget af et gl. sejerværk, 1 

jernbue til en hvælving, 30 stykker smeltet bly, 36 stykker tavlebly, 60 kloder jern, 3 tdr. 

krudt til falkonetter og stort skyts, ½ td. kiørnkrudt, det som godt er, 3 skibe kabel, en af 

dem gammel, 2 kvarter slanger af jern uden stykke, 2 kamre til hver, 2 stenbøsser og 1 

støbt bøsse med kammer uden stok, 1 klokke, 2 tdr. tjære, 1 td. beg på volden. 2 færdige 

skerpentiner og 1 i blokhuset, 3 kamre til hver. 1 stort stykke liggende i det andet blokhus 

med et kammer, kaldes Silkeborg, 1 stenbøsse uden kammer, 1 stykke liggende i 

borggården, 1 stort kammer til en stenbøsse. 1 sejerværk med klokken dertil hører 

 I smedien for slottet: 2 smedested, 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. 

 I ladegården: 20 plovøksne, 14 unge stude, 22 køer, 2 kvier, 1 tyr. 3 

vognklepperter, 2 unge øg, 3 foler, 2 fordærvede heste, som Henrik Blome upantvorde 

fra sig, 3 hesteplage, 9 gamle vildøg, 4 mærføl, 44 gl. svin, 13 unge svin, 13 grise. 1 

færdig vogn med tilbehør, 1 færdig plov med tilbehør, 7 oksehuder. Hvad korn, der 

findes i laden af gårdens avl, skal der gøres regnskab for. 

 Dette efterskrevne findes i Asmildgaard: 10 plovstude, færdige, 3 andre stude, 2 

studekalve, 7 malkekøer, 6 kvier, 4 kviekalve, 3 får, 3 svin, 2 vognklepperter, 1 færdig 

vogn med tilbehør. Hvad korn, der findes i laden af gårdens avl, skal der gøres regnskab 

for. 
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December 1541 

 Johan Rantzau, statholder i hertugdømmerne, pålægges at sikre, at der ikke skete 

Erik Eriksen Banner noget fra Henrik Blome eller hans venners side på hans rejse 

sammen med Johan Rantzau, Wolf Pogwisch og udsendinge fra Pommern til 

forhandlinger i Hamburg. Pålægget er en udløber af den strid Henrik Blome i sin tid, 

som lensmand på Hald havde med Frans Dyre, se 9. maj 1541 og fremover. Astrid Friis, 

Kansler Johan Friis’ første Aar, del III, s. 211 med henvisning til RA, Tyske Kancelli, 

IA, Inl. Reg. 1541-42, fol. 168. 

 

1542 (1) 

 Danske Kancelli, opgørelse af indtægten af Ribe, Hald, Aalborg og Silkeborg len 

i Jylland 1542.  Kr. Erslev, Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrde, s. XLIII. 

 Tiill Hald aff aarlige visse renthe oc indkomst, Summ. 6.557 ½ mk. 5 sk.  

Item sagfaldt oc gordzfestning vngeferlig forslagenn paa 1.000 mk. dansk huider.  

Item kom. Matis. tiiend korn offuer aldt stiigtedt regnedt och forslagedt paa .... 

2.400 mk. dansk goed mønth. 

Summa summ. 9.957 mk. 13 sk. facit daler . . 3.319 daler. 

 De amptmann tho Halle schall iarliches  iiijC jochimsdaler hebben vnnd szich inn 

allermaten wo de amptman tho Rypen ock szuluest vnnderholden vnd vor schaden stan 

vnnd schall mit deme stichtschryuer nichtes thodonde hebbenn. 

 

1542 (2) 

 Anders Jensen, Halds delefoged i Rødding, Hindborg og Mors Sønder herred, tog 

lovhævd på agre i Dalby og Hem mark og indvordede dem til Resen kirke.  

 Jtem enn laghefft, som Anders Iensszen y Estrup giorde, oc lyder paa noghenn 

ager vdi Dalbøi marc oc Hem marc, oc induard them tiill kyrckenn mett mere som liger 

till Resenkyrcke. Datum mdxlij man[dag] nesth epter sandi Bartolomei dag. ÆA II, s. 

353, Viborg Stifts Breve, Rødding herred. 

 

1542 (3) 

 Jørgen Friis stævner omkring 3. søndag efter påske kapitlet i Ribe for to gårde i 

Hygum, som var rebet uden varsel til Jørgen Friis og medarvinger. Ligeledes stævnes 

bønderne, som bor i gårdene og sandemændene i ”Frodtz-herredt” (Skast H.). Tegnelser 

over alle lande, Danske Magazin 3,6, s. 329. 

 Her Jørgen Friiss tiil Kragstrup citat Oluf Munck och menige capittell y Rijbe for 

en gardt vdj Hijgom, som Terckell Smedt vdj boer och lode rebe bortt emodt lougen och 

ey gaffue forne her Jørgen eller hans medtarffuinge lofflige adtuorsell, att møde på 

mandag først kommendes mett the rebs breffue och hues andre beuissninger etc.  

 Idem citat Terckel Smedt vdj Hugom och Matz Perssen ibidem, att the møde och 

sige theres sandingen huar then gaardt, forne Terckell Perssen paa boer, bleff rebt, at 

møde vt supra. 

 Item en steffning offuer the rebsmendt vdj Frodtzherredt for samme gaardt the 

rebte bortt modt lougen, at møde vt supra.  

 

1542 (4) 

 Jørgen Friis stævner, omkring eller lidt efter fredag efter pinsedag, sandemænd i 

Tørrild Herred for et uret tov, som de gjorde mellem Reballegård og Lerbæk. Tegnelser 

over alle lande, Danske Magazin 3,6, s. 329. 

 Her Jørgen Friiss citat sandemendt vdj Tørrildherridt for vrett toff, som the giorde 

emellom Reffb(alligaardt) och Ler(beck) och vptoge stabbel och steen. 

 

1542 (5) 

 Jørgen Friis stævner omkring eller lidt efter fredag efter pinsedag nogle 

adelsmænd, som havde været ridemænd til et markskel mellem Reballegård og Lerbæk 

i Tørrild Herred, imod hans far Anders Friis’ gamle lovhævd. Tegnelser over alle lande, 

Danske Magazin 3,6, s. 329. 

 Her Jørgen Friiss citat Mannerup Holck Barretzschoff, Iuer Juell, Niels Juell, 

Hertiig Tammessen, Niels Claussen til Nørholm och ethers mettfølger riidemendt paa 
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Rossballig gardtz marc, for ett marckschiell, the rede emellom Lerbeck och Rossballig 

gaardt, offuer gamell marckeschiel, emodt her Anders Friisses gamell lougheffdt, och 

ey gaffue alle lodtzeyrene louglige adtuarsell, som thet seg burde epter lougen, att møde 

vdj Wedtle, nar ko. mt. thiidt kommendes worder. 

 Idem citat Jahan Brockenhusse, att møde mett samme riidemendts dom och 

forennige, som  ther schede emellom Rosballj gaardt och Leerbeck, ocj sandmendts 

breff vdj Wedle.  

 

1542 (6) 

 Her Ove (Vincentsen Lunge) stævner lidt efter  pinsedag hr. Jørgen Friis og mester 

Niels Friis for sit kirkegods, som han mener, at de med urette har frataget ham, at møde 

i Viborg tirsdag efter Trinitatis søndag (tirsdag efter første søndag efter pinse). Tegnelser 

over alle lande, Danske Magazin 3,6, s. 331. 

 Her Offue citat her Jyrgen Friiss oc mester Niels Friiss for hans kircke gotz oc 

pendinge, som the haffue tagitt hannom fraa, som hand mener met vrette, att møde 

Viiborg tiisdagen nest epther søndagen trinitatis.  

 

1542 (7) 

 Peder Ridemand, herredsfoged i Hornum herred,  fik brev, at kongen tillader ham 

at beholde opstemning og flodemål til en mølle, han har opbygget mellem Svenstrup og 

Volstrup, selv om opstemningen breder sig ind på kronens og kirkens ejendom. Dog 

skal han udlægge lige så god jord til Christoffer Rosenkrantz, lensmand på Hald, på 

kronens vegne, og til kirken. Tegnelser over alle lande, Danske Magazin 3,6, s. 334. 
 Per Rymandt et breff, at ko: haffuer wnt ham den støffnyng oc flodemoell arffligen 
at maa beholde, som then mølle, han emollem Suenstrup oc Wolstrup mark haffuer 
wpbøgdt, som den fyndes at støffue paa wor oc Suenstrups kirckis grwnd oc egendom 
doch saa, at hand met thet furste wdlægger Christoffer Rosenkrans på hans naadis oc 
forne Suenstrup kirkis wegne saa goed jord wdi hiede, agger eller eng, som wij 
sandingen kand forffaris then støffuer fraa forne Suenstrup Kircke. Jehan Fris 
canssellarius.  
 

1542 (8) 

 Jørgen Friis stævner lidt efter pinse Jørgen Skovgaard for 2 gårde i hhv. Vilstrup 

og Ravnstrup, som denne solgte hans mor fru Bodil Steen til Haraldskær, men ikke vil 

give hende skødet på. Tegnelser over alle lande, Danske Magazin 3,6, s. 339. 

 Her Jyrgen Friiss citat Jyrgen Skuoffgaardt for ij garde, en vtj Willstrup oc en vtj 

Raffnstrup, som hand solde frue Boell till Harritsker oc holler henne thet skødebreff for.  

 

1542 (9) 

 I Niels Jensens sag mod Henrik Rantzau befales Her Jørgen Friis, Christoffer 

Stygge (Rosenkrantz) mfl. adelsmænd at stævne Henrik Rantzau at møde på Feldgrønne 

ang. et ridemandsbrev på Peder Lassens gård.  Tegnelser over alle lande, Danske 

Magazin 3,6, s. 339. 

 

1542 (10) 

 Jacob Jude, foged på Hald, fik et generelt beskyttelsesbrev. Tegnelser over alle 

lande, Danske Magazin 3,6, s. 361. 

 Jacob Jude, foged paa Hald, eth protectorioum in communj.  

 

1542 (11) 

 Tingsvidne at Smollerupgård i Fjends herred har været og er en af Viborgbispens 

hovedgårde, og alt gårdens gods har ligget hertil i mands minde. ÆA II, s. 233, Viborg 

Stifts Breve, Fjends herred, E. 100. 

 Papirs tings wittne att Smolerup gaard haffuer weritt och er en aff bispens hoffuid 

gaarde, jtem att ald Modis eygendom, som hun nu vdj hand haffuer, thett haffuer legitt 

til forne Smolerup gaard j mand minde. 1542.  
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1542 (12) 

 Erik Banner, Danmarks riges marsk, fik brev på, at han havde gjort regnskab af 

Aalborghus len, som han havde på regnskab, samt af Kalø fra overtagelsen og til lørdag 

efter Callj. dag 1541 og han takkedes for godt regnskab. Søndag exaudi 1542. RA, 

Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, s. 97r.  

 

1542 (13) 

 Niels Juel stævner her Jørgen Friis for et ejendomsbrev, som han siger at have fået 

af Kjeld Iversen (Juel) på en gård i Tolstrup i Salling, at møde i Viborg.  Tegnelser over 

alle lande, Danske Magazin 3,6., s. 319. 

 

8. januar 1542 

 Christoffer Stygge (til Hevringholm) fik Følgebrev til Rindts og Han Herreder, at 

Jørgen Persen, Rentemester, nu strax efter Hr. Prebben Podebusks Død skal indløse 

disse Herreder, og at de herefter skulle svare forskrevne Christoffer Stygge. Gottorp, 

Søndag efter Hellig tre Kongers Dag. Danske Kancelliregistranter 1535-50, s. 213.  

Halvdelen af godset i Rinds Herred blev lagt til Hald. Den anden halvdel ses i Kaløs 

regnskab 1598-99 og i jordebogen 1642-43, se nedenfor. Dette krongods betalte 

forhøjelse af landgilde til Hald som straf for deltagelse i Clementsfejden.  

 

23. januar 1542 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner fru Anne (Lauridsdatter Lunov) i 

Færgegård (Vang sogn, Hundborg herred) ved hendes lavværge Laurids Spend, for to 

gårde i Faurholt i Vennebjerg herred , som hendes husbond Erik (Jensen) Spend (til 

Søgård, Hillerslev H.) havde solgt til Vrejlev Kloster.  Troels Dahlerup, bd. II, s. 710. 

 F. 2 fol 337 r. 

 Her Iørgenn Friiss hagde breff aff Wenneberherritzting -a, som Knut Knutsen 

herritzfogit met flere hagde wtgiffuitt wnder gutz aar 1541, lydendes at hanss 

fuldmyndiig hagde ther logliig wdesket aff frue Anne tiil Ferregaardt -b hindes lage 

werig Lass Spendt 2 gaarde ligendes i Fauerholth l), som hindes hosbonde Erich Spendt 

hagde soldt oc skøt til Wreløffkloster 2), oc ther til met wpbørsel, kost, thering oc 

skadegieldh etc., oc fick the logliig aduorsel.  

 Ther epther fick handt 5 dages breff. Datum Weyle secunda feria post Vincentii 

martiris (1542 23. Januar). Item 10 dages breff. Datum ibid. die Dorotheæ virginis (1540 

6. Februar). Item 5 dages breff. Datum ibid. sexta feria post Valentini episcopi (1540 17. 

Februar). Fru Anna lodt tage genbreff i thenne sag. Datum Ottonie sexta feria post 

reminiscere (1542 10. Marts). Her Iyrgen Friis lodt tage steffning i thenne sag. Datum 

Ottonie dominica letare (1542 19. Marts). Thenne sag bleff dømpt dødt och magteløs 

met thenne deele, eptherthi frue Anne wilde pleyge ret till sit herritzting, och her Iørgen 

ichi wilde were i retthe etc. Datum Holstebroo secunda feria post dominicam vocem 

iocunditatis, præsenti-bus Mogens Munck, Per Ebbessen (1542 15. Maj). 
 a-a)  I stedet for udstreget: Hwndborigherresting.  
 b-b)  I stedet for udstreget: Fegergaardt? 

 1)  Herefter udstreget: i WenbierigherrItt. 

 2)  Jfr. ÆA Reg. III s. 32 f og s. 35 (1515 u.d.). 

 

23. januar 1542 (1) 

 Rigens Forfølgninger. Her Jørgen Friis fik stadfæstelse på en pergamentsbrev, at 

han med lovhævd havde indvordet Vejlumgård, Møgelmose, Lille Lysbjerg, en gård på 

Døbe Slet samt Ørvad. Troels Dahlerup, bd. II, s. 666 med henvisning til Rigens 

Forfølgninger, Forfølgningsbog F. 1 fol 103v. 

 Her Jørgen Friiss fick stadfestelse offuer et pergmentz lagheffdz breff 1541, 

lydendes at handt hagde giort sin log oc induordt met lagheffdt først Weyloumgaardt i 

Døbe sogen, Iep Nielsen iboer, met al sin eyendom i indmarck oc vdmarck 4 wegne til 

marckemode inthet vndertaget, item induarde handt Møgelmose, kalles Nørdøbe, Mattis 

Iuel iboer, met sin rette tilligelse, induorde handt Lille Lysbierig, Anders Nielsen iboer, 

met sin rette tilligelse, induorde handt en gaardt paa Døbe Slet, Mattis Cristiernsen iboer, 

item Ørewad, Lass Friss iboer, i Døbe sogen met sin rette tilligelse vndertaget the 

pendinge, som Niels Lange skal haffue for panth, som er indømpt i fjerdings kircke, oc 
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haffuer induordt thette forne for sin forelderne gotz oc sin rette kiøpte kiøbegotz til 

euinnlig eye, oc at hand wdsoer huer mandt ingen del eller retighet at haffue i forne gotz 

anden end handt, uden noger winner thennem ther ind met gamble retferdige beseglet 

breffue, oc melthe the hans lagheffdt wed magt epther logen. Datum Weyle secunda 

feria post Vincentii martiris 1542 (23. Januar).  

 

23. januar 1542 (2) 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Clement Pedersen vedrørende tre 

landstingsdomme, som han har fået over ham, men som ikke er blevet efterlevet.  Troels 

Dahlerup, bd. II, s. 711. 

 F. 2 fol 338 r. Her Iørgenn Friiss hagde breff aff Iersløffherresting, som Nielss 

Pedersen fogit mett flere hagde wtgiffuitt 1541, lydenndes att hanss fuldmyndiig hagde 

ther weret 3 samfeldh ting oc escket aff Clemynt Pedersen at fultgiøre the 

landztingsdomme, som forne her Iørgenn Friiss fick offuer hannom aff landzting etc., 

oc fick Clemynt Persen logliig aduorsel etc.  

 Ther epther fick handt  15 dages breff. Datum Weyle secunda feria post Vincentii 

martiris (1542 23. Jan). Item 10 dages breff. Datum ibid. die Dorotheæ virginis (1542 6. 

Februar). Item 5 dages breff. Datum ibid. sexta feria post Valentini episcopi (1542 17. 

Feb.). Clemynth Pedersen fick genbreff i thenne sag. Datum Sandager quarta feria post 

dominicam inuocauit (1542 1. Marts).  Her Iyrgen lodt tage steffning i thenne sag. 

Datum Ottonie dominica letare (1542 19. Marts). Thenne sag bleff opsatt till i dag 14 

daghe etc. Datum Wiiborg tertia feria post dominicam exaudi (1542 23. Maj). Item 

thenne sag bleff indsath for Niels Iensen met flere godhe mendt at forhandle thennem 

emellom po bode sider, om the thend sag formyndhe eller fordrage kunde, oc hues the 

thennom ey fordrage kundhe, att komme paa wortt rettherting rett siette wge dag ther 

epther, oc tha att gange, hues log oc rett er. Datum Viborg (udateret) 1). 

 Thesse delle bleff dømptt dødhe oc magteløse a- oc Klemedh Persen quitt -a, 

eptherthi ingen kundhe gange y rettæ paa her Iørgens wegne oc ey wiste sagen tilfuldhe 

att forklare 2), oc hues her Iørgen wiill hannom ytthermere tiltalle, thai) begyndhe sin 

sag paa thet nyy b- tiilt herriitzting -b, oc ther om att gange, hues log oc rett (udateret). 
a-a)  Tilføjet over linien. b-b) Tilføjet i margin. 

1)  Rettertinget var i Viborg 6.-12. Juni 1542 (se s. 119 og 125 ff). 

2)  Rettet fra: forklage. 
3)  Herefter udstreget: gange. 

 

23. januar 1542 (3) 

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner nogle bønder for kost, tæring, 

skadegæld og faldsmål vedrørende en sag om deres brug af Kroghuset og Panghusets 

jord, siden velbyrdige mand Erik Steen til Lønborggård, Jørgen Friis’ morbror, havde 

tilskiftet sig ejendommen fra biskop Iver Friis i Ribe.  Troels Dahlerup, bd. II, s. 713. 

 F. 2 fol 339 r.  

 Her Iørgenn Friiss hagde breff aff Skodborgherresting, som Mattis Mørck dommer 

met flere hagde vtgiffuit wnder gutz aar 1541, lydendes at hanss fuldmyndiig hagde ther 

weret 3 samfeldh ting och esket aff Enuoldh Iensen i Slomstrup, Mattis Knutsen i 

Aggergaardtt, Cristiern Iensen ibid., Ienss Nielsen ibid., Mattis Cristiernsen och Niels 

Cristiernsen ibid. kost, thering, skadegield och faldzmaal for thend affgrøde, som the 

haffuer brugith aff Krogshustets och Panghustets rette eyendom oc tilliggelse i Krogs 

marck, siiden welbyrdiig mandt Erich Steen aff Lønborg skiffthe forne eygendom til seg 

aff biscop Iwer Mwnck i Riibe etc., oc finge the logliig adtworsel etc.  

 Ther epther fick handt 15 dages breff. Datum Weyle secunda feria post Vincentii 

martiris ( 1542 23. Januar). Item 10 dages breff. Datum ibid. die Dorotheæ virginis (1542 

6. Februar). Item 5 dages breff. Datum ibid. sexta feria post Valentini episcopi (1542 17. 

Februar). Enuold Iensen paa sine oc sine metfølgers wegne tog genbreff i thenne sag. 

Datum Ottonie sexta feria post reminiscere ( 1542 10. Marts). Her Iyrgen lodt tage 

steffning i thenne sag. Datum Ottonie dominica letare (1542 19. Marts). Paa thenne sag 

gick dom. Datum Viborg quarta feria post vocem iucunditatis (1542 17. Maj). Quere in 

alio registro minori. 
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23. januar 1542 (4)  

 Rigens forfølgninger. Jørgen Friis fik stadfæstelse på ejendomsretten til Vejlum-

gård i Dybe sogn, Vandfuld herred. Troels Dahlerup, bd. II, s. 722. 

 F. 2 fol 350 r. Forfyllingh til laass. 

 Her Iyrgen Friiss fick stadfestelse offuer et lagheffdtz breff 1541, lydendes att 

handt hagde indtwordt mett lagheffdt Weylonggaardt i Døbesogen, som Iep Nielsen nu 

iboer, met al sin eigendom i indmarck oc vdmarck fiire wegne til marckemode inthet 

vndertagit, som nu bruges til oc till haffuer weret brugt til forne gaardt aff gammel tiidt. 

Item induorde handt Møgelmose, som kaldes Nørdøbe, Mattis Iuel nu iboer, a- met sin 

rette tilligelse -a. Item induorde handt Lille Lysberrig, som Anderss Nielsen nu iboer, i 

Døbesogen a- met sin rette -a. Item induorde handt en gaardt paa Døbe Sletthe, som 

Mattis Cristiernsen nu iboer, a- met sin rette tilligelse -a. Item induorde handt øreuadh, 

Lass Friiss nu iboer, i Døbe sogen met al sin rette tilliggelse, som nu tilligger oc til 

haffuer leigen aff gammel tiidt, vndertagit the pendinge, som Nielss Lange skall haffue 

for panth, som indømpt er i fierdingskircki, tisse forne gaarde oc gotz induorde handt 

for sin forelderns gotz oc sin rette kiøpthe kiøbe gotz til euinnelig eye, och vdtsoer handt 

huer mandt ingen deel eller rettighuett at haffue i forne gotz anden endt handt, vden 

nogle kandt witne thennem ther indt met gammel beseglet breffue, ther retferdig ere, oc 

melthe the hans lagheffdt wedt magt epther longen. (Vejle 1542 23. Januar). 

 Her Iyrgen Friss fick første dombreff tiill laass. Datum Viborg tertia feria post 

exaudi (1542 23. Maj). Her Iyrgen Friiss fick andit dombreff tili laas. Datum Wiiborg 

quinta feria post visitationis Mariæ (1542 6. Juli). Her Iyrgen Friiss fick tredie dombreff 

tili laass. Datum Ottonie dominicam [!] post Olaui regis ( 1542 30. Juli). Her Iyrgen fick 

fierde dombreff paa pergment til lass. Datum Ottonie dominicam [ !] ante Matthei 

apostoli (1542 17. September). Her Jørgen fick almyndelig steffning paa sex wger oc ett 

aar. Datum Ottonie vigilia Martini episcopi (1542 10. Nov.). Her Iurgen fick sex wgers 

steffnings offuerhørilse. Datum Ottonie die Siluestri papæ anno domini 1543 (31. Dec.). 

Her Jørgen Friis fick los i thenne sag. Datum Ottonie die Petri et Pauli apostolorum 

1545, præsentibus Jacob Brockenhus, landsdommere i Fyen, Oluff Hanssen, borgmester 

i Otthense, Hans Schriffwer, raadtmandt, oc Lauris Wendelboo, borger ibid., teste 

Anthonio Bryscke, iusticiario regni (29. Juni). 
 a-a)  Tilføjet over linien. 

   

26. marts 1542 

 Peder Galskyt fik på hustruens vegne stadfæstelse på et pergamentsbrev, at Her 

Jørgen Friis med flere havde redet markskel mellem Jelshøj og ”Ewends” i Malt Herred. 

Troels Dahlerup, bd. I,, s. 835.  

  

27. marts 1542 

 Christoffer Rosenkrantz, lensmand på Hald, fik besked om at klæde sig i kongens 

farver. Kjortlen skulle være askegrå, skåret med vidde efter et tilsendt mønster. I ærmet 

skulle der gå to streger sort og hvidt, den sorte streg ved det askefarvede, den hvide ved 

”rimet”. Kapper og hatte skulle være askefarvede, hoser og trøjer efter eget valg. 

Tegnelser over alle lande fra 1539, Danske Magazin 3,6, s. 313. 

 

3. april 1542 

 En dom af Rinds herredsting, Palme mandag, at bønderne i herredet skulle aflevere 

de ejendomsbreve, som de havde på forbrudt gods, til lensmanden på Hald. Dommen 

må ses som en forløber til forhøjelserne, som blev besluttet ca. 2. juni 1542, se nedenfor. 

RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 

1601, breve, nr. 12.  

 Enn domb aff forne Thinngh (Rindtz), wnder ssin Datum Pallme Manndagh 

wdfiffuenn, Liudendis att bønnderner wdj Rindtz herritt schulle andtworde Leenns-

mandenn paa Halldtt huis Eienndomb breffue the haffde paa thedtt forbrudtt bonnde 

Goedtz.  

 

 

 



 

251 

 

 

28. april 1542 

 Mads Gjordsen til Solvig, i Hostrup Sogn (den afdøde danske kansler Claus 

Gjordsens bror) stævner Jørgen Friis for betaling af 700 mark, for Holm, Holm gods og 

en gård i Fæsted i Sønder Hygum Sogn, der af Jørgen Friis’ bror Christen Friis var 

pantsat til Mads Gjordsen, som gør krav på pantet under henvisning til, at gælden ikke 

er betalt. Jørgen Friis frifindes, da Mads Gjordsen havde nægtet at modtage indløsnings-

summen, hvorefter Jørgen Friis havde indlagt pengene i fjerdingskirken, hvorfra Mads 

Gjordsen siden tog dem og i stedet indlagde pantebrevet i kvitteret stand. Troels 

Dahlerup, bd. II, s. 58.  

 

Ca. 23. april - 6. maj 1542 

 Christian 3. opholdt sig 23. april - 6. maj 1542 på Jyllandsrejsen i Ribe bl.a. 

sammen med kansler Johan Friis. Formodentligt her blev det besluttet at sætte gang i 

afstraffelsen af de selvejerbønder, der havde deltaget i oprøret i Clementsfejden. Straffen 

var, at selvejet blev konfiskeret og bønderne overgik til fæste, og deres landgilde skulle 

fastsættes. Kronens fæstere mistede deres fæste og skulle generhverve dette. Beslut-

ningen var sikkert taget noget før 26. maj 1542, hvor Henrik Rantzau, lensmand på 

Riberhus blev anmodet om snarlig at indsende kopi af registret over det takserede 

bondegods. De gode mænd, der skulle taksere var: Ribe stift undtagen Lundenæs len: 

Henrik Rantzau, Iver Juel, Ejler Hardenberg, Hartvig Skram. Lundenæs len: Peder 

Ebbesen, Christiern Stygge, Christiern Fasti, Niels Juell, Hans Stygge. Viborg og 

Aarhus stifter: Peder Ebbesen, Oluf Munk, Christoffer Stygge (Rosenkrantz, lensmand 

på Hald), Gabriel Gyldenstjerne, Hartvig Thomsen, Niels Skeel. Vendelbo stift: Hr. 

Jørgen Friis (forhenværende biskop i Viborg), Axel Juel, Albert Skeel, Iver Lykke. 

Danske Magazin 3,6, s. 329. Astrid Friis, Kansler Johan Friis’ første Aar, s. 166. 

 

3. maj 1542 (1) 

 Herredagsdom mellem Henrik Knudsen i Rødding og mester Jens Viborg, kannik 

i Ribe afsiges med Jørgen Friis som nærværende. Troels Dahlerup, bd. II, s. 57.  

 

3. maj 1542 (2) 

 Herredagsdom om bønderne i Dustrup, Bredvad, Volden og Jandrup sognes pligt 

til at yde ægt og arbejde til Trøjborg Slot, afsagt på rettertinget i Ribe af bl.a. Her Jørgen 

Friis til Krastrup. Tegnelser over alle lande fra 1539, Danske Magazin 3,6, s. 321. 

 

5. - 6. maj 1542 

 5. og 6. maj udgik aabne breve at læse paa landstingene og i købstæderne i Nørre 

Jylland, til alle riddere, riddermændsmænd, prælater, abbeder, priorer, provster, 

kanniker, herredsfogeder, bønder, købstadsmænd og menige almue, hvori meddeltes, at 

kongen nu efter Danmarks riges raads raad agtede at lade sin søn, højborne fyrste hr. 

Frederik hylde hellig trefoldigheds søndag førstkommende (4. juni) paa Viborg 

landsting. Derfor befaledes først alle af adelen at møde op fuldt rustede, da kongen 

samtidig vilde benytte lejligheden til at holde mønstring. Dernæst skulde møde alle 

herredsfogeder, tilligemed to agtede bønder fra hvert herred med fuldmagt fra de menige 

herredsmænd som blev siddende hjemme. Fra købstæderne skulde møde en borgmester 

og en raadmand med fuldmagt fra de øvrige købstadsmænd. I hyldningen 4. juni deltog 

et fåtal af rigsråderne, se efterfølgende.  Astrid Friis, Kansler Johan Friis’ første Aar, s. 

160 med henvisning til Danske Magazin 3,6 s. 320 f. 

 

17. maj 1542 

 Rigens domme. Viborg. Hr. Jørgen Friis til Krastrup (Farstrup sogn) for sin mor 

fru Bodil Steenfeldt til Haraldskær (Skibet sogn) imod Enevold Jensen (Sehested) i 

Slumstrup (Sedinge sogn), Mads Knudsen i Agergaard (Flynder sogn) og medarvinge. 

Ang. ”Krogs hussted” og ”Pangs hussted” (Flynder sogn). Godset tildømmes 

sagsøgeren i henhold til mageskiftebrev fra Ribe biskop og kapitel. Hun kan om 

fornødent fortsætte sin forfølgning. På rettens opfordring frafaldes krav om kost og 

tæring. Troels Dahlerup, bd. II, s. 270. 
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18. maj 1542 

 Jørgen Friis stævner rådmand Jens Mikkelsen i Vejle angående en fiskegård i 

Skibet Å og en gård i Øster Knabberup, Skibet Sogn. Jens Mikkelsen frifindes, da han 

beviser at have godset i fæste, og Jørgen Friis henvises til at stævne ejeren, Jørgen 

Lykke. Troels Dahlerup, bd. II, s. 103.  

 

20. maj 1542 

 Jørgen Friis, benævnt uden titel, afsiger sammen med kansler Johan Friis, Erik 

Banner og Peder Ebbesen Galt en rettertingsdom, dateret Viborg, Sabbato post 

Ascensionis (1542) om skel mellem kapitlet i Viborg og Mariager Klosters jorder i 

Hvistendal og Bredal i Skodborg Herred. Danske Magazin 6, s. 143. (Fejlagtigt år 1537  

i overskriften, rigtigt år er 1542 jf. Ditlev Tamm, s. 47).  

 

24. - 26. maj 1542 

 I forbindelse med kongens ophold ved landstinget i Viborg 18. maj - 12. juni 1542 

ville kongen en onsdag drage til Testrup og overnatte der én nat, og lensmand Christoffer 

Rosenkrantz på Hald får ordre om at sørge for kongens  underhold. Om torsdagen 

kommer dronningen også til Testrup for én nats ophold, og også hendes underhold skal 

lensmanden sørge for. Om fredagen skulle de overnatte i Haverslev i Aars herred og om 

lørdagen følges ad til Aalborg. Kongen og dronningens ophold på Testrup synes at ligge 

fra 24. til  26. maj. Tegnelser over alle lande 1542, Danske Magazin 3,6, s. 329. 

 

Omkring 1. juni   

 Hr. Ove stævnede Hr. Jørgen Friis og mester Niels Friis for hans kirckegods og 

penge, som de har frataget ham med urette, at møde i Viborg tirsdag efter Trinitatis 

søndag (6. juni).  Tegnelser over alle lande 1542, Danske Magazin 3,6, s. 331. 

 

2. juni 1542 

 Rasmus Christensen i Lynderupgård (under Hald len) stævner Peder Sørensen i 

Resen, der beskyldes for at have voldtaget Rasmus Christensens datter. Tegnelser over 

alle lande, Danske Magazin 3,6, s. 325. 

 Rasmus Christiernsen i Lynderup gardtt citat Per Søffrensen i Ressen for en loug, 

hand gaff hannom, for hand icke hagde wolld tagit hans dotter, som hand skyltte hannom 

for, som hand meener mett wrette, at mødhe fredagen nest for hellige trefoldighets 

sønndagen.  

 

 Ca. 2. juni 1542 

 Kongen udpeger de adelsmænd, som skulle ansætte landgilden for de bønder, der 

havde være oprørske i Clementsfejden. Ribe Stift, undtagen Lundenæs len: Henrik 

Rantzau m.fl. Viborg Stift og Aarhus Stift: Christoffer Stygge (Rosenkrantz, lensmand 

på Hald) m.fl. Vendelbo Stift. Hr. Jørgen Friis  m.fl. De oprørske bønder fik selvejet 

konfiskeret og blev fæstere, og deres landgilde blev forhøjet. Det drejede sig i første 

omgang om 47 herreder (senere 49), og i 12 af dem var der gods, hvor forhøjelserne 

blev lagt til Hald Len, uanset at godset eventuelt var pantsat og bortforlenet til anden 

side. Danske Magazin 3,6, s. 329.  

 Thesse eptherne godemend schulle sette alt bonde gots, ssom vprørisk haffue verit, 

vdj neste forgangen feigde. Vdj Riiber stygt, vndertagit vdj Lundenes leen: Henrick 

Rantzow, Iffuer Iwll, Eyller Hardenbeierg, Hartuig Skram, Niels Lange. Lundenes leen: 

Peder Ebbesen, Christiern Stygge, Christiern Fassy, Niels Iwll, Hans Stygge. Wiborg 

stygt och Aarhus Stygt: Peder Ebbesen, Oluff Munck, Christopher Stygge, Gabriel 

Gyldenstern, Hartuig Thomsen, Niels Skeell. Vendelbo stygt: Her Jyrgen Friiss, Axel 

Iwll, Albregt Skeell, Iffuer Lycke.  

 

Efter ca. 2. juni 1542 (1) 

 Kongens instruks til de adelsmænd, som skulle sætte de oprørske bønder for fæste. 

Efter udpegningen - se ovennævnte ca. 2. juni 1542 - var der opstået tvivl om, det var 

alt bondegods, der skulle takseres, eller det kun var de bønder, der havde været oprørske. 

Kongen præciserer, at det hele skulle takseres, bagefter kunne bønderne stille med breve 
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og bevise deres eventuelle uskyld.  Lensmændene skulle gøre det som Henrik Rantzau, 

lensmand på Riberhus havde gjort. Thomas B. Bang, Clementsfejdens Efterspil, 

Historisk Tidsskrift, 8,6, s. 176, med henvisning til RA, Koncepter til Missiver, tidligst 

1540. Paludan-Müller henfører (Grevens Fejde I, 291) urigtigt Brevet til 1535, 

rimeligvis forledt ved, at dette Aarstal er anbragt udfor et Udtog af Brevet i Registranten 

over „Danske Kongers Historie” i Rigsarkivet. Forhøjelserne blev indenfor Hald lens 

geografiske område lagt til Hald, uanset, at forleningen af godset ikke hørte til Hald len. 
  

Efter ca. 2. juni 1542 (2) 

 Tre registre og jordebøger over frit og forbrudt jordegods i Hald len, Skivehus len, 

Sønderlyng og Middelsom herreder. Udateret, men knytter sig til ovenstående ordre. 

RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 

1601, breve.  

 Item thre Register och Jordbøger paa frijett Jordegodtz och forbrøtt bondegodtz 

wdj Halldhs Lhenn, Schiffuehusslenn, Sønder Liunghsherritt, och Medelssombherritt. 

Wdj ssamme bøgher inghen Datum. 

 

4. juni 1542 

I hyldningen af prins Frederik på Viborg landsting deltog kun et fåtal af 

rigsråderne, rigshofmester Mogens Gøye kansler Johan Friis,  Erik Banner, Jørgen Friis, 

forhenværende biskop i Viborg, Axel Brahe, Claus Bille, Eske Bille, Holger Ulfstand, 

Knud Rud, landsdommer Mogens Munk,  Knud Gyldenstjerne, Peder Ebbesen Galt, 

Jacob Hardenberg, Børge Trolle og Oluf Munk, forhen biskop i Ribe. Astrid Friis, 

Kansler Johan Friis’ første Aar, s. 160, henvisning til Danske Magazin 3,6 s. 320 f.  

Efter V. Mollerups Danmarks Riges Historie s. 41 ledsagedes hyldningen af 

vidnesbyrd om, at de indre politiske forhold havde fæstnet sig, bl.a. givende sig udtryk 

i, at Stygge Krumpen, som 1538 var ført fra Hald til Sønderborg Slot kom ud af fængslet 

og fik Asmild Kloster i len, ligesom Otte Krumpen blev taget til nåde, blev genoptaget 

i rigsrådet og fik Hald Slot i len. Stygge Krumpens fængsling på Hald er ikke fundet 

nogetsteds i kilderne. Udgifterne ved hyldningen ses i Hald lens regnskab 1541-46. 

Kongen opholdt sig endnu 11. juni i Viborg. A. Heise, Kristian den anden i Norge og 

hans Fængsling, s. 204.  

 

7. juni 1542 (1) 

Søren Lons stævner Christoffer Rosenkrantz på Hald for en dom, denne  havde fået 

over ham på landstinget med forkert bevis over nævninge, som svor ham fri for 

gårdsfred men siden underkendtes. Tegnelser over alle lande, Danske Magazin 3,6, s. 

328. 

Søffren Lons citat Christopher paa Hal for en dom, som the hueruett adtt landtzting 

mett vrang vnderuising offuer neffning, som sordt hannom quitt for gordtt fredtt oc 

syden bleff sagdt vdj fall.  

 

7. juni 1542 (2) 

Jacob Jude, Underfoged paa Hald, fik Livsbrev paa Nøragergård (Durup Sogn, 

Gislom, Herred) kvit og fri og maa sin Livstid bruge Nøragger Mølle, som ligger for 

samme gaard, mod at give sædvanlig Skyld og Landgilde af den. Han skulle stille Simen 

Pedersen, formodentlig den tidligere fæster, tilfreds. Cum clavs. consv. et inhib. sol. 

Samme Datum. Rel. Henrich Randtzow paa Riberhus. Tegnelser over alle lande 1542, 

Danske Magazin 3,6, s. 338. Danske Kancelliregistranter 1542, s. 224.  

 

10. juni 1542 (1) 

Svend Jude fik Brev ad gratiam paa Thestrup Gaard med saadanne Vilkaar, at han 

skal bosørge de fattige, syge Mennesker med god Værelse, Sengklæder og andet, lade 

al vis og uvis Indkomst komme dem til bedste og derfor gjøre regnskab [for] den, som 

har Vyborg Stift. Cum clavs. consv. et inhib. sol. Viborg, Lørd, efter Hellig Hellig 

Trefoldigheds Søndag. IV, 355. Danske Kancelliregistranter 1542, s. 229. 
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10. juni 1542 (2) 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Mads Grøn vedr. et skøde denne har 

givet Jørgen Steen på Store Lysbjerg. Troels Dahlerup, bd. II, s. 725. 

F. 2 fol 354 r. 

Her Iørgenn Friis hagde breff aff Viskum bierckting under gutts aar 1542, lydindes 

at hans fuldmyndig hagde ther været tre samfeldts ting och vdeskitt fultt fyllist aff b- 

Mattis -b Grønn epter hans handschrifftes lydelse, som hand Jørgen Stienn giffuitt 

haffuer po Store Lysbierig, met kost thering oc sckadegieldt fra thenne doms datum po 

forne Lysberig met sin opbyrsell etc., oc fick handt loglig advorsell.  

Ther epter fick handt 15 dages breff. Datum Viborig sabbato post dominicam 

trinitatis (1542 10. Juni). Item 10 dages breff. Datum ibid. secunda feria post natiuitatis 

Iohanis baptiste (1542 26. Juni). Item 5 dages breff. Datum ibid. sexta feria post 

visitationis Marie ( 1542 7. Juli). Mattis Grøns fuldmyndiig fick genbreff i thendne sag. 

Datum Ottonie sabbato ante Chanuti regis (1542 8. Juli).  Her Iyrgen Friiss fick steff-

ning i thendne sag. Datum Wetle tertia feria post Chanuti regis (1542 11. Juli). Her 

Jørgen Friis fick steffning paa thett nyy, then gamble wbrott post mortem Georgii 

Quitzow. Datum Ottonie altera die Petri et Pauli apostolorum 1545, teste Anthonio 

Bryscke, regni cancellario (30. Juni). 
b-b)  Tilføjet i margin i stedet for et udstreget og ulæseligt navn, utvivlsomt: Erich.  

 

11. juni 1542 

Christian 3. stadfæster forhenværende biskop Jørgen Friis’ forleningen af Ovegård 

og underliggende bøndergårde i Hindsted herred til broderen Christen Friis og hans 

hustru for livstid. Danske Kancelliregistranter 1542, s. 230. 

Vi Chr. g. a. v., at os elsk. Hr. Chresten Fris, Ridder, vor Mand og Tjener, har nu 

været for os med et aabent beseglet Pergamentsbrev af os elsk. Hr. Jørgen Fris til 

Kragstrup, fordum Biskop til Viborg Stift, paa nogle Gaarde og Gods, som han har 

forlenet ham og hans Hustru i begges Livstid og et Barn efter dem, om Gud tilføjer dem 

det, paa. Tjenestevilkaar, som er Gaarden Ovegaard i Hynsted Herred, 9 Gaarde i Ofre, 

2 i Hørby, 3 i Nysum 1), Volgaard, 1 Gaard i Rostrup 2), [1 Gaard og 1 Bol i Astrup 3)], 

1 i Thisted, 1 i Visborg, 1 Gaard og 1 Bol i Helberskovf, 2 i Alnes, 1 i Thorup, Hasløf 

Gaarde, Hedegaard i Alnes Sogn, 1 Gaard i Snebum, 1 i Erden 4), to Møller, som kaldes 

Ove og Alnes Møller, med al ret Tilliggelse og Frovelundts Saltekjedel med sin fri Brug, 

hvilket Brev vi af synderlig Gunst nu stadfæste. Thi forbyde vi osv. Viborg, Sønd. efter 

Hellig Trefoldigheds Søndag 5). IV, 415 og 362 b 6).  
1)  Nesum (IV, 362 b). 

2)  Rastrup (IV, 362 b). 
3)  Tilføjet efter IV, 362 b. 

4)  Edden (IV, 362 b). 

5)  Sønd. post. corporis Christi (IV, 362 b og Lensbogen). 

6)  Paa førstanførte Sted blandt de indkaldte Lensbreve. - Danske Magazin 4,4, s. 208-09 

 (efter Lensbogen). 

 

12. juni 1542 

Jørgen Friis, forhenværende biskop, nævnes sammen med Mogens Munk, Oluf 

Munk, Peder Ebbesen Galt og Børge Trolle som meddommere ved en herredagsdom på 

herredagen i Viborg.  Astrid Friis, Kansler Johan Friis’ første Aar, s. 165. Henvisning 

til Herredags Dombog no. 4, fol. 39-45. 

 

27. juni 1542 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Johan Brockenhuus til Lerbæk for 

betaling for et byggested og et møllested. Troels Dahlerup, bd. II, s. 727. 

F. 2 fol 356 r. 

Her Iyrgen Friiss tiill Kragstrup hagde breff aff Tørrildherresting, som Morthen 

Oluffsen herresfogitt met flere hagde wdtgiffuit 1542, lydendes att hanss fuldmyndiig 

hagde ther weritt tree samfelds ting, esckit fyllesthe aff Iahan Brockenhuss till Lerbeck 

for Owenss byggestet oc Lønggelss møllestet etc., oc fick handt logliig adtworsell etc. 

 Ther epther fick handt  15 dages breff. Datum Ottonie tertia feria post Ioannis 

baptiste ( 1542 27. Juni). Item 10 dages breff. Datum ibid. quinta l) feria post Chanuti 

regis (1542 13. Juli). Item 5 dages breff. Datum ibid. 2) secunda feria post Mariæ 
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Magdalenæ ( 1542 24. Juli). Iahann Brockenhus tog gienbreff y thenne sag. Datum 

Ottonie tertia feria post Marie Magdalene (1542 25. Juli). Her Jørgen Friis fick steffning 

i thenne sag. Datum Ottonie altera die Petri et Pauli apostolorum 1545, teste Anthonio 

Bryscke, regni cancellario (30. Juni). 
 1) Rettet fra sexta. 

 2) Herefter udstreget:dominica. 

 

6. juli 1542 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis fik endeligt skøde på Vejlumgård i Dybe sogn 

(lås er lovens ende). Troels Dahleru II, s. 722. 

F. 2 fol 350 r. 

Forfyllingh til laass. 

Her Iyrgen Friiss fick stadfestelse offuer et lagheffdtz breff 1541, lydendes att 

handt hagde indtwordt mett lagheffdt Weylonggaardt Døbesogen, som Iep Nielsen nu 

iboer, met al sin eigendom indmarck oc vdmarck fiire wegne til marckemode inthet 

yndertagit, som nu bruges til oc till haffuer weret brugt til forne gaardt aff gammel tiidt. 

Item induorde handt Møgelmose, som kaldes Nørdøbe, Mattis Iuel nu iboer, a- met sin 

rette tilligelse -a. Item induorde handt Lille Lysberrig, som Anderss Nielsen nu iboer, i 

Døbesogen a- met sin rette -a. Item induorde handt en gaardt paa Døbe Sletthe, som 

Mattis Cristiernsen nd iboer, a- met sin rette tilligelse -a. Item induorde handt Øreuadh, 

Lass Friiss nu iboer, i Døbe sogen met al sin rette tilliggelse, som nu tilligger oc til 

haffuer leigen aff gammel tiidt, vndertagit the pendinge, som Nielss Lange skall haffue 

for panth, som indømpt er i fierdingskircki, tisse forne gaarde od gotz induorde handt 

for sin forelderns gotz oc sin rette kiøpthd kiøbe gotz til euinnelig eye, och vdtsoer handt 

huer mandt ing gen deel eller rettighuett at haffue i forne gotz anden endt handt, vden 

nogle kandt witne thennem ther indt met gammd beseglet breffue, ther retferdig ere, oc 

melthe the hans lagd heffdt wedt magt epther lougen. (Vejle 1542 23. Januar). 

 Her Iyrgen Friss fick første dombreff tiill laass. Datum Viborg tertia feria post 

exaudi (1542 23. Maj). Her Iyrgen Friiss fick andit dombreff tili laas. Datum Wiiborg 

quinta feria post visitationis Mariæ (1542 6. Juli). Her Iyrgen Friiss fick tredie dombreff 

till laass. Datum Ottonie dominicam [ !] post Olaui regis (1542 30. Juli). Her Iyrgen fick 

fierde dombreff paa pergment til lass. Datum Ottonie dominicam [!] ante Matthei 

apostoli (1542 17. September). Her Iørgen fick almyndelig steffning paa sex wger oc ett 

aar. Datum Ottonie vigilia Martini episcopi (1542 10. Nov.). Her Iurgen fick sex wgers 

steffnings offuerhørilse. Datum Ottonie die Siluestri papæ anno domini 1543 (31. Dec.). 

Her Jørgen Friis fick los i thenne sag. Datum Ottonie die Petri et Pauli apostolorum 

1545, præsentibus Iacob Brockenhus, landsdommere i Fyen, Oluff Hanssen, borgmester 

i Otthense, Hans Schriffwer, raadtmandt, oc Lauris Wendelboo, borger ibid., teste 

Anthonio Bryscke, iusticiario regni (29. Juni). 
a-a)  Tilføjet over linien. 

 

10. august 1542 

 Niels Jensen til Bratskov og Jep Friis, lensmand på Skivehus, fik stadfæstelse over 

et pergamentsbrev, som Her Jørgen Friis, Peder Skram, Mogens Kaas, Niels Lange, Jens 

Mogensen og flere andre havde udgivet Laurenti dag 1542 ang. Fjand mark. Troels 

Dahlerup, bd. I, s. 775.  

 

11. september 1542 

 Den skat og landehjælp, som blev kongen tilsagt i København mandag efter Vor 

Frue natuitatis 1542, skulle i alle len og herreder i Viborg stift opkræves af Christoffer 

Stygge (Rosenkrantz), lensmand på Hald, og han fik 3 breve herom.  Tegnelser over alle 

lande, Danske Magazin 3,6, s. 347. 

 

24. september 1542 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Niels Friis til Vadskærgård vedrørende 

et skøde og pantebrev på 120 mark i Lysbjerg. Troels Dahlerup, bd. II, s. 732. 

F. 2 fol 361 r. 

Her Iørgenn Friis hagde breff aff Sckodborgherriittzting, som Mattis Mørck 

dommer mett flere hagde wdgiiffuitt wnder guds aar 1542 secunda feria post Seuerini 
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(28. August?), lydendes att hans fuldmyndig hagde ther weriitt 3 samfelde ting oc 

esckiitt aff Niels Friis tiill Wayskiergaardtt ett sckødebreff paa Lysbierg och sex sindes 

tiwge marcks pantebreff paa Lysbierg oc hans eygenn breff, att handtt haffuer saadann 

pendinge anammytt aff hannom, oc for handtt opbar flere pendinge, endh rett er, och 

ther tiill mett all thenn skyldtt, landgiildhe och opbørsell, som handtt haffuer opborenn 

aff Long Forbeck, fraa thett første handtt fiick then oc tiill nw, och for the pantebreffue, 

handtt holder hannom fore paa Long Forbeck, siidenn pendinge ere indømpte wti 

fierdings kyrcke oc gaardenn hannom tiill mett kost, thering och skadegieldh etc., oc 

fiick handtt logliig waarsell.  

Ther epther fick handtt 15 dages breff. Datum Ottonie a- dominica post Mauricii -

a (1542 24. September). Item 10 dages breff. Datum ibid. a- tertia feria post Dionisii 

(1542 10. Oktober). Item 5 dages breff. Datum ibid. a- die 11000 virginum -a (1542 21. 

Oktober). 

  

10. november 1542 (1) 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Mogens Juel til Udstrup og Jens Spend 

til Rammegård for pantebreve, oppebørsel, kost, tæring og skadegæld vedr. Kærsgård 

og en gård i Sønderby Troels Dahlerup, bd. II, s. 736. 

F. 2 fol 366 r. 

Her Iørgen Friis till Kragstrops budt hagde breff aff Wandfaldtherritzting, som Iep 

Nielssen fogden mett flere hagde wtgiffuit 1542, lydendes att hans fuldmyndig hagde 3 

sambfelds ting esckit aff Magens Iull till Wstrop och aff Iens Spendt till Rammergaardt 

Kiersgaardt oc en gaardt i Synderbyy mett pantebreffue, opbørsell, kosth, thering oc 

sckadegieldt etc., och fynge the loglig adwarsell.  

Ther epther fick handt  15 dages breff. Datum Ottonie vigilia Martini (1542 10. 

Nov.). Item 10 dages breff. Datum ibid. ipso die Catharinæ virginis (1542 25. Nov.). 

Item 5 dages breff. Datum ibid. die Nicolai episcopi (1542 6. Dec.). Magens Iuls oc Iens 

Spends budt fick genbreff i thenne sag. Datum Ottonie dominica post Luciæ virginis 

(1542 17. Dec.).  Her Jørgen Friises budt tog steffning i thenne sag. Datum Ottonie a- 

die Marcellini et Petri martiris -a (1543 2. Juni) 1). 

 

10. november 1542 (2) 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner hr. Svend Mogensen i Vestervig 

Kloster vedr. en gård ved Trans kirke. Troels Dahlerup, bd. II, s. 736. 

F. 2 fol 367 r. 

Her Jørgen Friis till Kragstrups budt hagde breff aff Wandfaldherritzting, som Iep 

Nielssen fogden mett flere hagde wtgiffuitt 1542, lydendes att hans fuldmyndig hagde 

ther 3 sambfelds ting esckitt aff her Swendt Magenssen i Westerwig closther en gaardt 

liggendes Østhen och nordhen Trans kyrcke, som Christern Moldrup ibode, met kosth, 

thering och skadegieldt etc., oc fick handt loglig adwarsell etc.  

Ther epther fick handt 15 dages breff. Datum Ottonie vigilia Martini (1542 10. 

Nov.). Item 10 dages breff. Datum ibid. die Catharinæ virginis (1542 25. Nov.). Item 5 

dages breff. Datum ibid. die Nicolai episcopi (1542 6. Dec.). Prouist Swends budt tog 

genbreff i thenne sag. Datum Ottonie sabbato iubilate 1543 (14. April). Her Iørgen 

Friises budt tog steffning i thenne sag. Datum Ottonie quarta feria post iubilate (1543 

18. April).  Her Jørgen Friises budt tog steffning paa thet nyy. Datum Ottonie die Mariæ 

Magdalenæ 1545, teste Anthonio Bryscke, cancellario regni (22. Juli). 

 

10. november 1542 (3) 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis fik ridebrev i sag med fru Anne (Lauridsdatter 

Lunov) i Færgegård (Vang sogn, Hundborg herred), vedrørende to gårde i Faurholt i 

Vennebjerg herred, som hendes husbond Erik (Jensen) Spend (til Søgård, Hillerslev 

herred) havde solgt til Vrejlev Kloster.   

Troels Dahlerup,  bd. II, s. 737.  

F. 2 fol 368 r. 

Her Jørgen Friis till Kragstrups budt hagde breff aff Hwndborgherritzting, som 

Knutt Knutssen fogden mett flere hagde wtgiffuitt 1542, lydendes att hans fuldmyndige 

hagde ther deeltt trende lagdag till frue Annæ till Ferigaardt a- oc -a hynnes børn oc 
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lagwerige fore 2 gaarde i Foffuerholtt, som Erich Spendt hagde soldt till Wreyloff 

closther, mett kosth, thering oc sckadegieldt etc., oc finge the loglig adwarsel.  

Ther epther fick handt 15 dages breff. Datum Ottonie vigilia Martini (1542 10. 

Nov.). Item 10 dages breff. Datum ibid. die Catharinæ virginis (1542 25. Nov.). Item 5 

dages breff. Datum ibid. die Nicolai episcopi (1542 6. Dec.). Her Iyrgen Friis fick 

straxbreff i thendne sag. Datum Haffnie quinta feria ante Martini (1543 8. Nov.). Her 

Iørgenn Friiss fick ridebreff i thenne sagh, ridemendt Niels Ienssen tiill Brodskou, 

mester Splidt Fassi, canick i Wiborigh, Mickell Nielssen tili Gierholm, Munck Elbeck 

tiill Graarup, Niels Henrickssen tiill Lundergaardt och Niels Nielssen tiill Kiølbygaardt. 

Datum Ottonie sexta feria post Mathiæ appostoli (1544 29. Februar). 
a-a)  Tilføjet over linjen. 

 

19. september 1543 

Kapitelsdom afsagt af Christoffer Rosenkrantz, Lensmand på Hald, og super-

intendenden Jacob Skiønning i Viborg, hvorved Præsten Kristen Lavridsen i Blære, 

Aars Herred, dømmes fra sit Embede, fordi han efter adskillige Paamindelser i Henrik 

Rantzaus og Henrik Blomes tid nægter at lyde Kirkeordinansen og at aflægge Ed paa 

dens Overholdelse. Christoffer Rosenkrantz, lensmand på Hald medvirker i sin 

egenskab af stiftsbefalingsmand i Viborg stift. DiplViberg. s. 234. 

 

28. november 1542 

Byrial Jensen i Glerup fik Brev, at efterdi han nu har været hos kgl. Maj. og ladet 

handle med ham om sit Bondegods i Rindts Herred i Nørjutland og har været i kgl. Maj.s 

Minde derfor, da har kgl. Maj. ex speciali gratia tilladt, at hans Arvinger herefter maa 

beholde samme hans Bondegods saa frit og for saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som 

han gav og gjorde deraf før den sidste Fejde, dog at han og Arvinger skulle være os, vore 

Arvinger og Efterkommere, Konger i Danmarck, hulde og tro og aarlig til gode Rede 

udgive til os og Kronen saadan Landgilde osv. Cum inhib. sol. Samme Datum. Dns. rex 

manu propria. Rel. Erich Banner, D. R. Marsk, Peder Ebbissen, Høvedsmand paa 

Lundenes, og Jørgen Pedersen, Rentemester i Nørjutland. 

Ligelydende Breve udstedtes til Peder Byggom i Byggom paa Gods i Rindts og 

Gislom Herreder, Jep Nielsen og Jens  Nielsen i Torup paa Gods i Rindts Herred, Niels 

Thomesen i Knudtstrup paa Gods i Rindts og Hensted Herreder, Marqvard Erichsen i 

Fostergaard paa Gods i Bølling Herred og Niels Lavritsen i Tanderup paa Gods i Ham-

merum Herred i Hardsyssel. IV, 370. Danske Kancelliregistranter 1542, s. 250. 

 

3. december 1542 

Jørgen Skovfgaardt fik Brev, at kgl. Maj. skylder ham 1.000 Dl., for hvilke kgl. 

Maj. pantsætter ham Halkiergaard, Mølle og Gaardsæder, (Halkær) dog at han holder 

Gaarden ved skjellig Bygning og Gaardsæderne ved Lov, ej udfæster dem af deres 

Gaarde eller paalægger dem nogen ny Fæstning mod gammel Sædvane, heller ikke 

skyder eller slaar noget Adelvildt eller andet grovt Vildt. Cum inhib. sol. Hafnie, Sønd. 

post Andree. (overstreget). Danske Kancelliregistranter s. 253. 

 

1543 (1) 

Et tingsvidne af Lysgaard herredsting, at Provstholm har været brugt til Hald i 

biskop Jørgen Friis’ tid. ÆA II, s. 218, Viborg Stifts Breve, Lysgaard herred, C. 59. 

En papirs tings wintne att Prouiistholm kier haffuer werit brugitt till Hald j bisp 

Jørgens tiid.  

 

1543 (2) 

 Kongelig ordre at Christoffer Rosenkrantz (til Hevringholm, lensmand på Hald), 

skulle opkræve skatten i Viborg Stift og på Mors, og at lensmændene Oluf Munk på 

Skivehus og Christoffer Rosenkrantz til Skjern, lensmand i Sønderlyng og Middelsom 

Herreder, skulle bistå. Tegnelser over alle lande fra 1543, Danske Magazin 4,1, s. 12. 
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17. februar 1543 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis stævner Clement Pedersen i Stagsted i Jerslev 

herred for brug af bl.a. Stagsted gade. Troels Dahlerup, bd. II, s. 807. 

F. 2 fol 337 v.  

1543. Her Iørgen Friises budt hagde breff aff Iersløffherritzting, som Anders 

Kerull herritzfogit met flere hagde wtgiffuitt wnder guds aar 1542 quinta feria ante 

natiuitatis Christi (21. Dec.), lydendes att handt 3 samfelds ting haffwer ladett escke 

fylleste aff Clement Perssen i Stagstedt fore the two enge wti Owenkytt oc Longholtz 

marck liggendes, som her Jørgen Friis haffuer dom paa, oc fore then affgrøde, handt 

brugte aff Stagstett gade, oc fore all the andre sager, som hans domme wdwiiser och 

indeholler, som handt tilforne haffwer delt hannom met lagdagsdeele forel), mett 

hoffuitswm, kosth, thering, schadegieldt, faldzmaall oc breffue penninge etc., oc fick 

Clement Perssen loglig adwarsell.  

Ther epther fick handt  15 dages breff. Datum Ottonie sabbato reminiscere (1543 

17. Februar). Item 10 dages breff. Datum ibid. secunda feria post letare (1543 5. Marts). 

Item 5 dages breff. Datum ibid. sexta feria post dominicam iudica (1543 16. Marts). 

 

Sikkert 7. eller 8. marts 1543 

Niels Rosenkrantz til Stensballe fik Pantebrev for 1000 Dl., som han har laant kgl. 

Maj., paa Halkier Gaard (Halkær, Aars herred) med de to Byer, Borup og Skørbeck, 

som er Ugedagsmænd dertil, en Gaard i Eydrup med Høygaard og frit Fiskeri dertil og 

Haldkier, Kops og Røts Møller, undtagen de andre Tjenere, som høre til forskr. Gaard 

og nu svare til Hald, med hvilke han ikke skal befatte sig. Cum clvs. consv. et inhib. sol. 

Gottorp. Rel. Jørgen Pedersen, Rentemester. (Står mellem breve af 8 og 7 Marts). 

Danske Kancelliregistranter 1542, s. 268. 

 

9. marts 1543 

Iver Friis fik fredag efter letare pantebrev på 1.500 daler i kronens gård Næs 

(Lindenborg, Fleskum Herred), som han selv har i forlening, samt kronens tjenere i 

Brøndum, som tidligere har ligget til Hald. RA, Danske Kancelli, Registre over alle 

lande, nr. 1, s. 104r. Gengivet efter Danske Kancelliregistranter 1543, s. 264. 

 

10. marts 1543 

Stygge Krumpen, tidligere biskop i Børglum, fik livbrev på Asmild Kloster og 

bispegård med underliggende tjenere og ugedagsmænd, mod at sørge for underhold til 

nonnerne. Endvidere fik han årligt 3 små læster korn fra Hald Slot.  (det ses i Hald lens 

regnskab som 1½ læst rug og mel og 1½ læst byg, senere som i alt 4½ læst). Danske 

Kancelliregistranter 1543, s. 266. Danske Magazin 4,4, s. 208. 

 

31. juli 1543 

Rigens forfølgninger. Jørgen Friis fik udmeldt ridemænd i en strid med Jørgen 

Lykke om Øster Knabdrup og en fiskegård i Skibet å. Troels Dahlerup, bd. II, s. 778. 

F. 2 fol 215v  

Her Iørgenn Friis hagde breff aff Tørriildherriitz ting, som Morthen Oluffsen fogitt 

mett flere haffuer wdgiffuit, lydendes att handtt ther haffuer logligenn ladiitt wdeske aff 

Iørgenn Lycke oc a- alle her Per Lyckes arffuinge -a Øster Knabdrup, som her Laffue 

Brock skulle haffue tagitt fraa hans farmoder, met kost, thering, opbørsell ae 

sckadegieldtt 1) oc then siwende delli Øster Knabdrup marck met en fiiskegaardtt y 

Skiibett aa, som the haffuer ladett opbygge y forne Øster Knabdrup march oc ey haffue 

dam oc damsbondh paa theres eygiitt, som hans moder oc handtt haffue ladett opdelle 

epther logen 1) etc., oc finge the logliig adworsell.  

Ther epther 15 dages breff. Datum Veyle tertia feria post Olaui 1543 (31. Juli). 

Item 10 dages breff. Datum ibid. altera die asumptionis Marie (1543 16. August). Item 

5 dages breff. Datum ibid. secunda feria post Bartholomei (1543 27. August). Her Iørgen 

Friis fick strax breff i thenne sag. Datum Ottonie altera die Petri et Pauli apostolorum 

1545, teste Anthonio Bryscke, iusticiario regni (30. Juni). Her Jørgen Friis fick riidebreff 

i thenne sag. Datum Ottonie die Ganuti regis 1545, riidemendt Niels Scheyll til 

http://davs.consv.et/
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Nygaardt, Oluff Glob till Wellomgaardt, Per Galsckytthe til Syndersckouff oc Niels 

Sckade till Reffstrop (10. Juli). 

 b - Kiære Søren Skriffwer, vti thet straxtbreff, ther ieg skal haffue mod Jørgen 

Løcke, skal the 600 march d., ther standher vti forføllingen, the skwlle være ther vdhe 

aff strax breffuit, och icki bemeldes vden thet iorde gots och andre sager. Kiære Søren, 

ferdiger c- nw  -c thet snareste, i kwnde. In Christo valetis. I. F. - b. 
a-a I stedet for udstreget: hans mettarffuinge. 

1)  Herefter udstreget: oc 600 marck, som handtt hagde lontt her Per Lycke, met hues 

skadegieldt handtt ther aff hafftt haffuer. 
b-b  Skrevet, formentlig af hr. Jørgen Friis egenhændigt, paa en løs papirslap, der antagelig først 

senere (i nyere tid?) er fastlimet nederst fol. 215 v. 

c-c Utydeligt, måske skal der læses: meg.  

 

23. september 1543 

Kongen befaler, at Hartvig Blome og hans brødre (Jørgen Blome til Schønhorst 

og Otto Blome i Eckernførde jf. Danske Magazin 4,3, s. 328-29) skulle have et brev til 

rentemester Jørgen Pedersen med besked, om at de har gjort regnskab for den tid, deres 

bror Henrik Blome havde Hald len og Viborg Stifts gods. Danske Magazin 4,1, s. 8-9. 

Hartvig Blomme oc hans brødre schulle haffue breff till Jørgen Pedersen 

rentemester, huorledes att the haffue berett fore ko. mt. att the paa theres broders Henrick 

Blommes vegne haffue giordt rentemesteren Jyrgen Persen regenskaff paa hues dell som 

theres broder Henrick Blomme haffuer vpborit och igen vdgiffuit paa ko. mts. vegne, 

then stund hand hagde Hald leen och Wiborg stygts gots i vere och forsuar, saa the aff 

samme regenskaff bliffuer ko. mt. iij xxviij 1) daler plygtig, som forne Hartuig Blomme 

haffuer giffuit forne Jørgen Persen sit breff paa och settet hannom Claues Seested till 

loffue och vissening fore, saa forfarer  ko. mt. att hans ko. mt. bliffuer samme Henrick 

Blomme saa mange pendinge skyldig aff eptherstandendes rentte. Thii viill ko. mt., at 

Jørgen Persen antworder Hartuig Blomme samme hantschrifft egen och tesligste paa ko. 

mts. vegne vplader Claues Seestede thet løffte, som hand fore samme Hartuig Blomme 

loffuit haffuer. Datum Rendesborg dominica post Mathei apostoli anno etc. xliij. 

Relatores Keye Rantzow et Henricus Schulte.   
1) Skal være iijC (300). 

 

5. november 1543 

Brev mandag efter Omnium Sanctorum til Christoffer Stygge på Hald, at han til 

foråret skulle sende fetalje til København til udrustning af skibet Lybske Admiral, 

nemlig 70 læster brød, 200 læster øl, 1.000 sider flæsk, 15 læster saltet oksekød, 4 læster 

smør, 1.000 fårekroppe, 12 læster sild, tørfisk af hvilling 12.000, 2 læster ”sticke” og 12 

læster saltet fisk. Tegnelser over alle lande fra 1543, Danske Magazin 4,1. s. 15. 

 

6. november 1543 

 Herredagsdom. Hr. Jørgen Friis imod Mogens Juel til Udstrup (Sønder-Nissum 

sogn) og Jens Spend til Rammegård (Ramme sogn). Ang. Kærsgaard og en gaard i 

Sønderby (Fjaltring sogn) samt Vibholt (Flynder sogn). Godset tildømmes sagsøgte i 

henhold til deres skøder. Hvis sagsøgeren kan bevise, at de sælgere, fra hvem sagsøgte 

har erhvervet godset, ikke var rette ejere deraf, kan sagen genoptages. Troels Dahlerup, 

bd. II, s. 161.  

 

1544 (1) 

Herman Skeel fik ejendomsbrev på gårde i Salling i Harre Herred, nemlig 

Torumgård, som Christen Pedersen påbor, 1 gård i Torum sogn, Mads Degn påbor, en 

gård Christen Jensen påbor, en gård i Lille Torum Eskild Olsen påbor, 1 gård i Selde 

sogn Mads Smed påbor, en gård Jens Jensen påbor, en gård Christen Jensen påbor, en 

gård Peder Ibsen påbor, en gård i Floutrup Peder Christensen påbor, en gård Peder Tusen 

påbor, en gård Las Nielsen påbor, 1 gård Christen Pedersen påbor (ydelserne angivet) . 

Tirsdag efter Canuti Regis 1544. RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, 

s. 106r.  
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1544 (2) 

Johan Rantzau, kongens hærfører, har 18 læster korn af Mors i forlening. Det er 

Skarpenbergs Gods på Mors. Otte Krumpen havde dette len i pant og på tjeneste jf. 

Claus Gjordsens lensregister 1523. Nye Danske Magazin 6, s. 282. Efter Kr. Erslev, 

Danmarks Len og Lensmænd, s. 131, havde Otto Krumpen Skarpenbergs Gods på Mors 

til 1569. Olaf Nielsen, De danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 209. Omtalt i 

Den danske Atlas, Bind 5.  Af Erich Pontoppidan. 

 

1544 (3) 

 Kronen sælger Halkær til Niels Rosenkrantz til Stensballe for 11.724 mark. 

Gården var administreret fra Hald. Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, s. 126. 

 

1544 (4) 

 Kronen forlener Niels Keldsen Juel med 11 gårde i Salling. Lagt til fadeburet. 1. 

november 1540, afgift 16 gylden. Solgt til samme i 1544 for 1.200 mark. Kr. Erslev, 

Danmarks Len og Lensmænds. 127. 

 

1544 (5) 

 Kongen befaler Christoffer Stygge, kantor Niels Friis i Viborg og Hr. Jens Nielsen 

sst. at drage til Hald og forsegle alle brevkister med Vendelbo og Viborg Stifts breve. 

Da Christoffer Stygge Rosenkrantz selv havde været lensmand på Hald, indtil Otto 

Krumpen overtog lenet Franscisi dag 1544, 5.  oktober, må befalingen være efter denne 

dag. Tidligere i tegnelserne, s. 34, er der et brev dateret Elisabets dag, 19. november, så 

befalingen er sikkert også efter denne dato. Tegnelser over alle lande fra 1543. Danske 

Magazin 4,1, s. 37. 

 

1544 (6) 

Jørgen Friis og Knud ridesmåsvend fik pas til at følge de Brandenborgeres 

ambassadører gennem riget og ud heraf. Tegnelser over alle lande fra 1543. Danske 

Magazin 4,1, s. 52. 

Jørgenn Friis oc Knudt riidesmasuendt ett pasbordt, att følge the Brandennborgers 

ambasather egennom riigett oc quitter thennom vdt aff herborg.  

 

1544 (7) 

 Christiern Friis til Ovegårds kvittering for udlån af adkomstbreve vedr. Ovegårds 

gods fra brevkisterne på Hald RA, Danske Kancelli 1454-1848.  

 

1544-45 

Mester Morten, der nævnes i regnskabet over Hald lens udgifter til byggeri på 

kongens bygning i Viborg (Jørgen Friis’ tidligere bispegård), var utvivlsomt den 

kongelige bygmester Morten Bussert. Færch 4, Hald lens regnskab 1541-46, s. 113r 

m.fl. Jyske Samlinger 3,3, s. 426.  

 

8. februar 1544 

Her Jørgen Friis til Krastrup stævner på vegne af Christen Krabbes børn i Husby 

Niels Krag i Kellingbjerg, som har frataget dem Langergård og Langer-årds Mølle, 

Resen, Skodborg herred, at møde i Viborg fredag efter purificationis Marie. Tegnelser 

over alle lande fra 1543. Danske Magazin 4,1, s. 45. 

Her Jørgenn Friissz till Kragstrup citat Nils Krag i Kellingbergh paa her Crestenn 

Krabbis børnns wegne vdj Husseby, for Lungergaardt, Lungergaardts mølle och iiij 

gaarde vdj Ressen, som handt holler hannom for mett vrett, att møde vdj Wiborgh 

fredagenn nesth effter purificationis.  

 

8. april 1544 

Vidnesbyrd af Hr. Søren Lavridsen i Hornum, at Torupgård ikke var en af de 

almindelige Sædegaarde, hvori Bisperne havde deres Provster, Borgeleje og aaben 

Kjælder, men ret Præstegaard til Farsø Sogn, m. m. DiplViberg. s. 237.  
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27. juni 1544 

Mogens Munck fik Ejendomsbrev paa 7 Gaarde i Nørjylland, de 4 i Davbier Sogn 

og By Fiends Herred), iboede af Truels Persen, Jens Lassen, Niels Persen og Jens 

Hansen, og 3 i Lanum (Smollerup Sogn, samme Herred), iboede af Kield Jenssen, Jep 

Lugi og Kierstine Rindtsdatter, som alle skylde 28 smalle Td. Rug, ½ Td. Smør og 7 

Skovsvin med andre Smaabede. Flensborg, Fred. efter S. Hans Midsommers Dag. Dns. 

rex subscripsit. I, 105 b. Gårdene i Daubjerg Sogn er stiftgods, se Hald Lens Regnskab 

1541-46, s. 15r og 86v, s. 133r er de borte, fordi de da er solgt. De tre gårde i Lanum, 

Smollerup Sogn er ikke fundet i Hald Lens regnskab. Det er uden tvivl krongods, men 

først 1545-46 findes et regnskab med bøndernavne, nemlig forhøjelser på bønder i 

Fjends Herred, men her findes de tre gårde ikke, idet de på dette tidspunkt var solgt til 

Mogens Munk. En anden mulighed er dog, at gårdene i Smollerup Sogn kunne være 

krongods, der hørte til Skarpenbergs Gods i Fjends Herred. Danske Magazin 4,4, s. 195. 

Danske Kancelliregistranter 1542, s. 250. 

 

15. juli 1544 (1) 

Skivehus havde Oluf Munk i pant med Hindborg, Rødding, Harre og Salling Nørre 

herred. (forlening fra 10. marts 1529, onsdag efter letare, se dette). Pantet blev forhøjet 

med 500 Joachims dalere 15. juli 1544, tirsdag post Canuti Regis. Pantet blev forhøjet 

samme dag med 1.500 daler mod at han får landgilden af den påsatte landgilde af 

bondegodset i Salling (de nævnte fire herreder). Da Oluf Munk i forvejen havde 

landgilden af kronens fæstere og af landgilden af herligheden af kronens bønder, menes 

der formodentlig den påsatte landgildeforhøjelse af bondeskylden, som kronens 

selvejerbønder mistede som straf for at deltage i bondeoprøret i Clementsfejden, og som 

blev lagt til Hald.  Olaf Nielsen, De danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 203, 

 

15. juli 1544 (2) 

Hermand Schiel fik Ejendomsbrev paa efterskr. Gaarde i Salling i Harre Herred: 

Torumgaard (Christen Pedersen, 1 Skovsvin, 1 Skovvogn, 2½ Mk. Penge, 4 Sk. 

Gjæsteri), to Gaarde i forskr. Torum Sogn (Mads Degen, 4 Ørtug Byg, 1 Skovsvin, 2 

Mk. d. Gjæsteri, og Christen Jensen, 1 Td. Havre, 1 Skovsvin, 1 Skovvogn,. 2 Mk. 

Gjæsteri), en i Lille Torum (Eschild Olsen, ½ Td. Havre, 1 Skovvogn, 1 Skovsvin, 24 

Sk. Gjæsteri), to i Silde Sogn (Mattis Smed, 5 Skp. Havre, ½ Skovvogn, 1 Mk. Gjæsteri, 

og Jens Jensen, 1 Td. Havre, 1 Skovsvin, 1 Skovvogn, 2 Mk. Gjæsteri), to i Henstrup 

(Hinnerup i Torum Sogn, Nørre Herred?)  (Christen Jenssen, 7 Skp. Havre, 1 Skovsvin, 

1 Skovvogn, 1 Mk. Gjæsteri og Peder Ibsen, 1 Td. Havre, 1 Skovsvin, 1 Skovvogn. 2 

Mk. Gjæsteri) og 4 i Flovtrup By (Peder Christenssen, 1 Td. Havre, 1 Skovsvin, 1 

Skovvogn, 2 Mk. Gjæsteri, Peder Tusen, 5 Td. Byg, 1 Skovsvin, 1 Skovvogn, 24 Sk. 

Gjæsteri, Las Nielssen, ½ Td. Havre, 1 Skovsvin, ½ Skovvogn, 1 Mk. Gjæsteri, og 

Christen Pedersen, lige saa meget). Samme Datum. Rex propria manu subscripsit. De 

først nævnte gårde indtil Henstrup er med sikkerhed stiftgods, som genfindes i Hald 

Lens regnskab 1541-46, s. 4v. Gårdene herefter er nok også stiftgods jf. s. 4v, men der 

er usikkerhed på navnene. Danske Kancelliregistranter. s. 271. 

 

15. juli 1544 (3) 

Oluf Munck fik Ejendomsbrev paa 3 Gaarde, Svansøe i Fjends Herred, som Jes 

Madsen med flere ibor, Dalsgaard, som Knud Andersen ibor, og Haseløe, som Niels 

Anderssen ibor, samt et øde Byggested, kaldet Nørbisom. Knud Andersen og Niels 

Andersen var kronens bønder. (Hald Lens regnskab 1541-46, s. 47v.) Haseløe er 

formodentlig fejlskrift for Halskov. Jens Madsens gård kan være både krongods og 

stiftgods. Samme i RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, s.106r med 

afvigende tekst. Danske Kancelliregistranter. s. 271. 

 

30. august 1544 

Christiern Stygge til Randrup fik Mageskifte og Ejendom paa en Gaard i Randrup 

(Vinkel Sogn, Medelsom Herred), som han nu selv har i Værge (skylder 3 Ørtug Korn, 

½ Skp. Smør,½ Skp. Honning, 19 Sk. og et Svin), og to i Ring Sogn og By (Liusgaard 

Herred), som ibos af Povel Andersen og Christen Povelsen (hver 1 Ørtug Rug, 1 Ørtug 
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Byg, 1 Ørtug Havre, ½ Fj. Smør, 1 Mk. Gjæsteri og 1 Skovsvin). Derimod fik kgl. Maj. 

2 Gaarde i Henge Sogn og By, iboede af Bertel Persen og Christen Lassen (hver 20 

Kloder Jern, 2 Mk. Gjæsteri), og et Bol smstds., som Peder Lassen ibor, giver halvt saa 

meget. Otense, Lørd. post Bartholomæi. Rel. Hans Stygge paa Silcheborgh. (Det er 

stiftgods, som kronen afhænder. Nævnes i Hald Lens regnskab 1541-46, s. 12v og 13r, 

Erik i Middelhede s. 12v og Christen Poulsen s. 13r). Danske Kanceliregistranter, s. 

272. 

 

Omkring oktober 1544 

Omkring samme tid, som Christoffer Rosenkrantz i oktober 1544 ophørte med at 

være lensmand på Hald, købte han for 9.158 mark Lynderupgård, der ved 

Reformationen kom under kronen og administreredes fra Hald len. Han fik dog først 

skøde på Lynderupgård samt 27 gårde, 3 bol og Strandmøllen i Rinds herred 19. februar 

1553, men havde tidligere fået kongens ejendomsbrev herpå. Kronens Skøder, s. 43. 

19. Februar 1553, (Søndag invocavit). Nyborg. Skøde til Christhopher Rossen-

krantz til Hefringholm paa noget Gods, hvorpaa han tidligere havde Kongens Ejendoms-

brev, nemlig: Rindts H., Lynderuppe S. Lynderup Hovedgaard, Lynderuppe By 10 

Gaarde og 3 Bol, i Nørreris 1 Gaard, i Astruppe 1 Gaard, Rind By 7 Gaarde og 

Ejendommen og Herligheden til 1 Gaard, hvis Rente, Korn- og Smørskyld skulle blive 

hos Præsten, Ulbierg S. 5 Gaarde, den ene kaldet Lille Tordrup, de andre 4 i 

Sondstruppe, og 1 Strandmølle, Laastruppe S. og By 2 Gaarde; dog maa han ikke fiske 

i Laastruppe Aa eller der i Limfjorden, hvor Kong Christjern, Kongens Farfader, gav 

Viborg Stift Fiskeretten, men ellers maa han og hans Tjenere fiske i Limfjorden uden 

dog at formene andre at fiske der. 

 

4. oktober 1544 

 Otto Krumpen bliver lensmand på Hald med alt dertil liggende forhenværende 

Viborg Stifts gods samt krongods, herunder Spøttrup, formodentlig på samme vilkår 

som forgængerne. Han fik lenet på regnskab, men der er ikke fundet noget lensbrev til 

ham. Hans første regnskab starter 4. oktober 1544. RA, Hald lens regnskab 1541-46.  

 

Efter 4. oktober 1544 

Otte Krumpen, lensmand på Hald, fik kongens brev, at han måtte give henstand til 

3 dage efter pinse på den indfæstning, som kronens fæstebønder skulle betale, efter at 

de som straf for deltagelse i bondeoprøret i Klementsfejden havde mistet fæstet og skulle 

generhverve det. Tegnelser over alle lande fra 1543. Danske Magazin 4,1, s. 64. 

Item et breff til her Otte Krumpen, att kon. matt. haffuer vntt the bynder som ere 

fordeelt for theris indfestning vdj Fiendsherrett, att the maa haffue dag til iij dage pintze 

oc thaa att wdgiffue theres indfestning eller staa vdj theres fordelling, som the nu staae.  

 

21. december 1544 

Amtoft len på Hannæs, Han Herred, og Strekhals gods på Mors har Niels Skeel til 

Nygaard i pant efter et pantebrev af søndag efter Egidi abbatis 1529. Se dette. 1544 

Sankt Thomas apostoli dag forhøjede han pantet med 200 daler.  Olaf Nielsen, De 

danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 217.  

 

1545 (1) 

Hospitalet i Viborg fik ejendomsbrev på Gråbrødre Kloster i Viborg. Scolastica 

dag 1545. RA, Danske Kancelli, Registre over alle lande, nr. 1, s. 109v.  

 

1545 (2) 

Brev til her Otte Krumpen, lensmand på Hald, at han skal levere mester Jens 

Michelsen, kannik i Viborg, en læst korn af tienden i Viborg stift, som kongen har 

bevilget ham. Tegnelser over alle lande fra 1543. Danske Magazin 4,1, s. 91. 

Breff till her Otte Krumpen, hurledes att mester Jens Michelssen, cannike i 

Wiborgh, haffuer beret for ko. mat., att handt fick hans nades breff paa en lesth kornn 

vdtaf tienden i Wiiborg stift oc icke haffuer fongett samme kornn, thii beder ko. mat., 

att handt lader hannom fonge same lesth kornn effter hans breffs lydelsse.  
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1545 (3) 

Brev til her Otte Krumpen, lensmand på Hald, at han skal planlægge fremsendelse 

af den fetalje, øxne m.v., til Kolding, som rentemester Jørgen Pedersen tidligere har 

skrevet til ham om, så den uden undskyldning og forsømmelse er fremme Vocem 

Jucunditatis, 5. søndag efter påske. (10. maj). 

Breff till her Otte Krumpen, att hand tiiltencker, att lade frann komme tiill Kolding 

ald thend fitalliæ, øxne och anden dell, som hand tiilforn epther kon. mats. befalling er 

tilscreffwen om viid Jørgen Perssen, saa att thet wisseligen ere ther alt sammen tiilstæde 

vden ald vndskyldning eller forsømmelsse, søndag vocem jocunditatis nest kommendes. 

Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 95. 

 

1545 (4) 

Blandt de lensmænd på kongens regnskabsslotte, som skulle klæde sig i kongens 

klædning og farve nævnes her Otte Krumpen på Hald. Tegnelser over alle lande fra 

1545. Danske Magazin 4,1, s. 96. 

 

1545 (5) 

Missive til  Otte Krumpen på Hald om jf. et tidligere brev om udbudsfolk at sidde 

klar med harnisk og værge og rykke ud efter tilsigelse mod de krigsfolk, som nu var 

samlet i Mecklenborg.  Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 101. 

 

1545 (6) 

Otte Krumpen, lensmand på Hald, stævnede hr. Anders vedrørende en gård kaldet 

Taarup. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 104. 

Her Otte Krumpen citat her Anders for en gordt kalles Taarup gordt, som hand 

(met) wrang vnderuisening haffuer forhuerffuit seg till, att møde i Viborg.  

 

1545 (7) 

Befaling til riddermændsmænd, bl.a. hr. Jørgen Friis til Krastrup, samt sandemænd 

i Rinds og Nørlyng herreder, at de skulle samles på Havris eng og gøre ret skel mellem 

Havris og Skals. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 107. 

 

1545 (8) 

Befaling til gode mænd, bl.a. Jørgen Friis til Krastrup, at dømme mellem Peder 

Ebbesen Galt på kongens vegne og Anne, rigsråd Niels Clementsens enke. Tegnelser 

over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 114. 

 

1545 (9) 

Kongelig ordre til Otte Krumpen, at han skal have nøje indseende med, at hans 

foged ikke begår uret overfor Laurids Ovesen i Skallerup i Mors Nørre herred. Tegnelser 

over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 148. 

Lauris Oussenn i Schallerup en forschrefftt til her Otte Kruppenn, att handt haffuer 

berett, huorledes att hans fogett will driffue hannom aff hans gaardt, som handt iboer, 

attt handt haffuer gott indsenn paa, att hannom icke skeer nogenn vrett ther vdinden.  

 

7. februar 1545  (1) 

Kristian 3. lægger Testrup Hovedgaard og Gods til Viborg Hospital; dog skal der 

heraf aarlig betales 50 Daler til en Doctor eller Licentiatus i Medicinen, indtil der ved 

Vacanse anvises denne en Kannikeresidens og et Kannikedom til Underhold; thi der 

skal fra nu af stedse være en Læge i Viborg. (Testrup lå tidligere under Hald). 

DiplViberg., s. 243.  

 

7. februar 1545 (2) 

Kristian 3.’s Befaling til alle Tjenere, som ligge og tjene til Testrup Hovedgaard, 

at de herefter skulle give deres Landgilde og anden Rettighed til Hospitalet i Viborg. 

Hofman, Fundationer III. 300-301. DiplViberg., s. 245.  
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10. februar 1545 

Morten Heggelund, Raadmand i Viborg, fik Ejendom paa en Gaard, kaldet 

Hafgaard, og et øde Byggested, kaldet Polsgaard, som i forgangne Fejde ere blevne 

forbrudte til Kronen, dog mod Landgilde som før Fejden. Datum ut supra. Dns, rex. 

manu propria subscripsit. I, 109 b. Danske Kancelliregistranter, s. 276. 

 

15. maj 1545 

 Åbent brev til bønderne i Hald Len, at de skulle betale deres indfæstning (af de i 

Clementsfejden forbrudte selvejergårde og fæstegårde) eller rømme deres gårde. 

Tegnelser over alle Lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 107. 

Ett obne breff thijl bynderen offuer alt Hals len, att vdtgiffue oc fornøge her Otte 

Krumpen theris jndfestning etc. eller rømmer theris gaarde.  

 

10. august 1545 

Tingsvidne fra Hindborg Herred, at Hr. Mads Daugberg i Skive lod Kongebrevet 

om Oddense Kongetiendes Henlæggelse til Skive Skolemester oplæse paa Tinget, idet 

Stiftslensmanden Hr. Otte Krumpen vilde lade den opkræve.  DiplViberg., s. 249. 

 

1546 (1) 

Jørgen Friis’ brev om forlig med Ove Vincetsen Lunge til Tirsbæk. ÆA II, s. 207, 

Viborg Stifts Breve, A. 50. 

Enn papirs Jørgen Frijszis bekiendelze om ett forligelsze breff emellom hanom oc 

her Offue Vincentius. Datum Mdxlvj.  

 

1546 (2) 

Her Otte Krumpen, lensmand på Hald, stævnede Jep Berri i Fjeldsø for et falsk 

vidne, som denne havde fået på noget bondegods af Mogens i Skinderups hustrus mor 

Anne Ibsdatter, at møde i Viborg. Efter Hald lens regnskab 1545-46, s. 481r-483r,  måtte 

han betale 6 daler og 6 okser for dette svig. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske 

Magazin 4,1, s. 158. 

Her Otte Krumpenn citat Jepp Beri i Fieldsøe for ett falsth breff, som thu haffuer 

fott paa nogett bunde godtz i forne Fieldtzøe af Mogens i Skinderup hans hustru moder 

Anne Ibsdather, at møde i Wiiborgh nu paa torsdag førstkommendes mett alll the 

windisbyrdt och andre breffue oc etc.  

 

1546 (3) 

Kongen skriver til lensmænd, bl.a lensmanden på Hald, om hvordan de skal 

forholde sig i anledning af dyrtid på korn. Kongen er bekymret for, at det kan medføre, 

at kronens gårde står øde, og han pålægger lensmændene at søge at afhjælpe 

kornmanglen. Han skal låne korn til bønder, der ikke har penge at købe for og opfordre 

alle, der har korn, om at bringe det ind til købstæderne. Han indskærpes at overholde 

Recessens bestemmelser om tiggere samt at føre tilsyn med præstegårdene. Tegnelser 

over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 192. 

 

1546 (4) 

Befaling til Otte Krumpen, lensmand på Hald,  at undersøge om engen Purkær 

med rette er frataget Mads Jensen i Resen, og om han betaler landgilden. Tegnelser over 

alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 214. 

Matz Jenssen i Ressen. ett breff till her Otte Krumppenn oc landtzdommere vdj 

Nørrejyttlanndt, att hand haffuer beret, for ko. mat. att ther er kommenn en engh, kallis 

Purker, fraa han gaardt, att the grandske och forfare, om samme engh er mett rette 

kommen ther fraa elle ey, och er samme engh komen ther fraa mett rette, att the tha 

forfare om samme gaardt tha kandt bliffue wedt magtt for sliigh landgildt och tynngde 

ther aff att giøre, som ther nu aff gaar.  
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1546 (5) 

Overstreget brev til her Otte Krumpen, Peder Ebbesen Galt og Claus Sehested, at 

kongen har erfaret at der samledes noget krigsfolk i Sl(esvig?).  

Breffue tiill her Otte Krumpen, Peder Ebbessen, Axell Jwll och Claues Szeestede, 

som her epther fylger. Vor gunst tiilfforn. Wider, att wij ere komen wtj forffaringe, 

huorledes [att ther schall nogett kriigs folck forsambles for Sl-]. Tegnelser over alle 

lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 215. 

 

1546 (6) 

Fortegnelse over hofsinder, der hørte under forskellige adelsmænd, og var lagt i 

borgleje på Hald og herfra forlagt til andre kronlen. Tilbage på Hald forblev 10 

hofsinder. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 218. 

Borgleye heste. Thesse eptherne hoffzinder bleffue forschriffuit fran Haldt oc wtj 

borgeleye. 

 Wtj Westeruig closter: Gamell Peder Bylle iiij heste. Greers Holgerss. iiij heste. 

Eggert Dyre ij heste. Biørn Kaasse ij heste. 

 Wdj Widskyldtt: Niels Krabbe ij heste. Maarten Griiss ij heste. 

 Wtj Emcloster: Jespar Krasse iij heste. Jacob Brockenhuss iiij heste. 

 Wtj Ore closter: Erick Lange iij heste. 

 Wtj Alling closter: Jørgen van der Hude iij heste.  

 Wtj Mariagger closter: Christoffer Gøye iiij heste. 

 Wtj Essenbeck: Niels Pasberg iiij heste. 

 Paa Seebygaardt: Lauge Brock ij heste.  

 Paa Østrup: Peder Styggi iij heste. 

 Paa Hønborg: Christoffer Urne ij heste 

Er bleffuen igen paa Haldtt epther her Otte Krumpens regiisters lydelsse: 

 Sac, Hecthussen v heste.  

 Michel Sestede j hest. 

Vit Cleist ij heste. 

Jørgen Smidt j hest. 

Boldeiun j hest.  

 

1546 (7) 

Jørgen Friis til Krastrups brev, at han har to breve vedrørende hans gods. Det ene 

er en kontrakt, det andet er et brev på noget kost og tæring i hans sag med Ove 

Vincentsen Lunge, og at han vil fremsende brevene, hvis kongen ønsker det. ÆA II, s. 

233, Viborg Stifts Breve, Fjends herred. 

Jørgen Friiszis til Kragstrup bekendelsze alt hand haffuer anammitt thuende aff 

hans egne breffue hans guodtz paa rørindis, thend ene en contractz breff, then anden paa 

nogen kost och thering emellum hanum och her Lunge, att audtuorde same breffue fra 

sig, om kong. matt, er thett begierindis. Anno 1546.  

 

11. januar - 13. marts 1546 

Kongens natlejer på indtoget i Nørrejylland fra Kolding og retur hertil, startende 

mandag efter Helligtrekonger, dvs. 12. januar. Efter ophold i Vejle, Horsens, Skander-

borg, Em og Silkeborg ville kongen til Viborg og opholde sig her i 11 dage. Underholdet 

blev pålagt forskellige: Viborg by 1 nat sammen med Johan Brockenhuus af Sankt Hans 

Kloster, anden nat Niels Lange af hans len, tredje nat Oluf Munk af Skivehus len, fjerde 

nat Oluf Munk af Tvis Kloster len,  

Den femte nat, som kongen var i Viborg, skulle Christoffer til Skjern afholde 

udgifterne til af sine len, (Sønderlyng og Middelsom herreder). Sjette nat Nykøbing 

Mors og Thisted, syvende nat Hartvig Thomsen af Lund len på Mors og Jens Thomsen 

af Gudumkloster, ottende og niende nat provsten af Vestervig, den tiende nat Johan 

Høcken af Alling Kloster og Jens Nielsen af Ørslev Kloster, elfte nat Peder Ebbesen 

Galt af Lundenæs len.  

Den elvte nat, som kongen var i Viborg og i øvrigt så længe kongen ønskede det, 

skulle Otte Krumpen afholde af Hald. Fra Viborg på vejen mod Aalborg med ophold på 

Testrup skulle Otte Krumpen afholde 1 en nat af Rinds herred.  
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Hvornår kongen ankom til Viborg og forlod byen igen er ikke helt klart. 1. februar 

1546 holdt kongen retterting i Viborg. Danske Magazin 4,1, s. 159.  

Efter Jyske Samlinger 3,3, s. 424 var kongen fortsat i byen 3., 4., 5. og 6. februar.  

Opholdet i Viborg blev i 13 nætter, og Hald lens udgift hertil fremgår af regnskabet 

s. 389r-389v og 420r.  

Hofsindernes ophold blev på 39 dage og Hald lens udgift hertil fremgår af 

regnskabet s. 390r og 422r. Til hofsinderne blev der købt sild 1. søndag i fasten, 14. 

marts, og ål blev købt Tamperlørdag, sikkert 13. marts, og Gregori, 12. marts. 

Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 152. Rejsen er 

beskrevet i Jyske Samlinger 3,3 s. 418-52. Færch 4. 

 

13. - 28. januar 1546 

 Plan for hofsinders rejse fra Ribe til Viborg, hvor de skulle støde til kongen. 

Afrejse fra Ribe 13. januar, overnatning undervejs i byer og herreder, som skulle afholde 

overnatningsudgifterne, ankomst til Viborg torsdag den 28. januar. Rejsen gik over 

Varde, Ringkøbing, Lemvig, Holstebro og Skive. Otte Krumpen skulle afholde 

udgifterne af Hald len, hvis kongen ”icke tiidt kommer”. I Viborg stødte de til hofsinder, 

som var lagt i borgleje på Aarhusgaard. De tog derfra 24. januar. Danske Magazin 4,1, 

s. 155. Jyske Samlinger 3,3, s. 424. 

 

10. februar 1546 

Gårde, som hører til Hald len, nævnt i Oluf Munks pantebrev på Ørslevkloster. 

Danske Kancelliregistranter 1543, s. 284. 

Olluf Munck fik Pantebrev paa Øtsløf Kloster for 1.000 Goltgld. og 2.500 Mk, 

danske god Mønt, hvorfor han tilforn havde S. Hans Kloster i Horsens i Pant, ligeledes 

for 1.000 Dl., som han til næste forledne Omslag forstrakte kgl. Maj. med, desligeste for 

900 Dl., som han nu udredede Jens Rotfelde, der herfor havde samme Øtsløf Kloster i 

Pant, dertil for 1.006 Mk. danske god Mønt, hvorfor han selv tilforn havde 5 af Klostrets 

Gaarde i Pant efter Konventets Brev, at nyde for et frit brugeligt Pant, kvit for al 

Tjeneste, Hold og Afgift; dog skal han underholde Jomfruerne der i Klostret. Cum clavs. 

consv. Scholastice virg. Dag. Lensbog 1). 

Idem skal under samme Pant have 2 Gaarde i Østerris (Fiends Herred), som pleje 

at ligge til Korsbrødre Kloster Gaard i Viborig, skylde baade 8 Td. Rug, 2 Pd. Smør, 

item et Bol smstds., er af Hald Gods og skylder 3 Byskp. Rug, og Gaarden Røgelhedt, 

som laa til Hald, giver 5 Byskp. Rug og 1 Pd. Smør. Datum ut supra. Lensbog 2). 
 1)  Danske Magazin 4,4, s. 207. 

 2)  Smsteds. 

 

22. februar 1546 

G. a. v., at efterdi os elsk. Peder Munck til Komdrup, vor Mand og Tjener, nu har 

været her i Rette for os og bevist med nøjagtigt Brev og Segl, at et Byggested med Skov, 

Mark og Ejendom i Terumdrup Mark (Liungbye Sogn, Hellum Herred) tilhører ham, og 

klaget over, at dette i hans Tid har været ham forholdt og gjort Hinder paa af vor Lens-

mand her paa Aalborghus, endog at det var ham tildømt af Kongerne Hans og Frederich, 

da efterdi at forskr. Byggested fandtes at høre ham til med Rette, medens for øvrigt hele 

Terumdrup By tilhører Kronen, og han nu har undt os det til Magelæg og givet os 

nøjagtig Forvaring derpaa med sit eget aabne beseglede Brev, have vi af synderlig Gunst 

igjen udlagt forskr. Peder Munck Lyckegaard (Frer Sogn og By, Hellum Herred), som 

Jens Nielsen og Thomas Persen ibo, skylder 6 Ørtug Korn, 2 Pd. Smør, Gjæsteri, 

Skovsvin med anden Bede, og hvad denne Gaard er bedre end Byggestedet baade af 

Landgilde og Ejendom, det have vi omdraget og afkortet med ham for den Oppebørsel 

og Skade, som han har taget, ved at samme Byggested saa længe er ham blevet foreholdt. 

Thi bepligte vi os, cum clays. consv. et inhib. sol. Olborgh, S. Petri Dag. Danske 

Kancelliregistranter s. 285. 1).  
1)  Smlgn. Danske Magazin 4,1, s. 187. Danske Kancelliregistranter, s. 285. Lykkegård i 

 Frær Sogn var gammelt stiftsgods jf. Hald Lens regnskab 1541-46, s. 35v.  

 

 

 

http://clays.consv.et/
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4. april 1546 

Kongens brev til lensmænd i Nørrejylland, herunder Otte Krumpen, at han har 

overvejet alle regnskabsslottenes indtægter og ”lejlighed”, herunder hvad der holdes på 

lager på slottene og sendes til husholdning på kongens andre slotte i..h.t. en tidligere 

skrivelse. Kongen beder specielt om, at forråd sendes til Riberhus men i øvrigt til de 

steder, hvortil det beordres og forbyder salg af lenets indtægter. Tegnelser over alle 

lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 222.  

 

23. juni 1546 

Kongens brev, at Christoffer Rosenkrantz til Lynderup, lensmand på Sæbygård, har 

gjort regnskab for 3 år som lensmand på Hald, samt for landehjælpen og provste- og 

degneskat. Danske Kancelliregistranter 1543, s. 295. 

Giøre alle vitterligt, at os elsk. Christoffer Rosenkrants til Linnerup, vor Mand, 

Tjener og Embedsmand paa Sebygaard, nu har gjort os Regnskab for Hald Slot og Len 

i 3 Aar, han var vor Embedsmand der, som er for 3 Aars Oppebørsel og Udgift, 3 Aars 

Landehjælper og 3 Aar vor Del af Tienden med en Provste- og Degneskat, han oppebar 

der. Da blev han os deraf 1.006 ½ Mk. 4 Sk. 10 Alb. danske skyldig; derpaa 

overantvordede han strax fra sig et vort aabne Brev, som han havde af os paa et Laan af 

200 Dl., og antvordede nu vor Rentemester, os elsk. Jørgen Perssen, 406 ½ Mk. 4 Sk. 

10 Alb. danske, og blev deraf intet ydermere skyldig. Cum inhib. sol. Samme Datum. 

Rel. Jochim Beck og Jørgen Perssen, Rentemester. Se nedenstående 13. og 24. juni og 

26. november 1546.  

 

13. og 24. juni og 26. november 1546  

Oppebåret fra Christoffer Stygge, tidligere lensmand på Hald,  hvad han skyldte 

på Hald lens regnskab for 1541-42, 42-43 og 43-44. samt Otto Krumpen, lensmand på 

Halds indbetaling på regnskabet for 1544-45, til kongens rentemester Jørgen Pedersen. 

Jørgen Pedersens jyske rentemesterregnskab 1546, Fol 9v, udgivet af Søren Balle. 

<2>65 mk.danske ... Opborne vdj Koldinng anden pingse dag 46 (13. juni 1546) 

aff Chriistoffer Stiigge paa regennskap aff Halldt slottz regenskap, hanndt stoed igenn 

mett. 

406 ½ mk. 4 s. 10 de. danske  Opborne aff Chriistoffer Stiigge vdj Koldinng .... 

Sanctj Hans baptiiste affthenn 46, (24. juni 1546) som war hans rest, hand skyldiig bleff 

aff 3 aars Halldtz slottz regenskap, hand giorde sa<m>me tiid vdj Koldinng paa aar 

1541, 1542, 1543, foruden thennd summe, hand tiilfornn hagde offuerandtwordett meg 

paa regenskab oc findis y mynn anden aars vpbøring jndschreffuett. 

200 daler .. Opborne aff her Otte Krumpen paa regenskap aff Haldt slotz 

regenskap, hanndt giorde meg vdj Kolding aff aar 1544, datum Kolding Sanctj Johannes 

baptiiste afftenn 1546. (24. juni 1546). 

49 daller oc 857½ mk. 2 s.<danske> ... Opbornne aff her Otte Krumpen, høffuitz-

manndt paa Haldt, som er hans rest vdj daller och danske penndinge, hand kon. maatt. 

skyldiig bleff aff Haldtt slottz regenskap epther hans regiisters oc quitanndtzers liudelse, 

hand meg offuerandtworditt haffuer paa aar 1545, datum Riibe fredagen nest epther 

Caterine 45. (26. november 1546) 

 

24. juni og 25. november 1546 

Oppebørsel af restance på bønderindfæstning indbetalt af Otto Krumpen, 

lensmand på Hald, til kongens rentemester Jørgen Pedersen. Jørgen Pedersens jyske 

rentemesterregnskab 1546, Fol 7r-7v, udgivet af Søren Balle. Balle har med 1 daler = 3 

mk. og 1 lod sølv = 1,5 mk. beregnet værdien til 1.151 mk. dansk. (Søren Balle, 

Statsfinanserne på Christian 3. tid, s. 100.) 

Opbøring aff lensmenndt aff restanndtz aff bønder jndfestnnig paa regennskap etc. 

wiiborriisstiigt, Halldtz lenn. 132 daller, 70 lod sølff Opbornne aff her Otte 

Krumpen Sanctj Johannis baptiiste dag 46 (24. juni 1546) paa regenskap aff bønder 

jndfestening vdj Hald leenn. 

100 daller oc 350 mk. danske Opborne aff her Otte Krumpen, høffuitz mandt paa 

Haldt paa regennskap aff bønder jndfestenn<i>ng, hand haffuer ladiitt opbere vdj Haldtz 

slotz leenn, r. (?) datum Riibe fredagen nest epther Catarine 46. (26. november 1546).  
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Juli 1546 

Herredagsdom mellem Jørgen Friis til Krogstrup (Krastrup), vor mand og råd, og 

Jørgen Lykke til Hverringe, ang. Stolviggård. Dommen ses ikke i Ditlev Tamms 

herredagsdomme. Sagen drejer sig om nogle ord, som Jørgen Lykke havde hørt falde i 

forbindelse med Jørgen Friis’ sag med Ove Lunge om Stolviggård. I sagen angiver 

Jørgen Lykke, at han ikke vidste, om Jørgen Friis var en mand, som  man burde gå i 

rette med. Jørgen Friis fremlagde imidlertid sine breve på sin aftale og forlig med Ove 

Lunge. Han gjorde sin lovlige lov og værn først med 12 uvildige riddermændsmænd og 

gjorde siden kønsnævn med 12 andre riddermændsmænd og blev frifundet for tiltale. 

Danske Magazin 4,1, s. 221.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 718. 

Giør alle witterliiigtt, att epther Gudtz byrd mdxl paa thett siette her paa worttslott 

Kollinghuss wdj wor egen neruerrelsse, nerruerendes oss elske. Jahan Fris till Heslagger, 

wor cantzeler, och Byrge Trolle, vor mendt och raadt, wor skickett for oss ij rette oss 

elske. her Jyrgenn Fris till Kragstrup, wor mand och raad, och berette, att hand nogenn 

tidt sidenn forledenn hagde werrett her for oss i rette paa then ene, oc mett oss elske. 

Jyrgen Lycke till Huerring, wor mand och raad, paa then anden side, om nogen jord trete 

och jndførzell, somhand epther rigens rett hagde forfuld hanom mett, och tha ssame tid 

tilsagde forne Jyrgen Lycke hanom for oss oc vortt elske. Danmarcks riges raad, som 

tha her hoes oss forsamblett wore, att forne her Jyrgenn Friiss hengde nogenn aard oc 

talle fore en quitantze, som hand nogen aar siden forledenn skulle haffue giortt emod 

her Offue Lunge, then tiid the wore wdj trette om Stoluig gaard och godtz paa Løckenes 

liggendes, och ther fore icke wiste, om forne her Jygen Friss wor then mandt, att hand 

burde att gaa wdj rette mett, och forne her Jyrgenn Fris bleff samme tid forlagt at møde 

mett hans breffue och beuissningh som hand hagde i then sag, rett sette wgers dag, som 

er vdj dag, thaa berette forne her Jyrgen Fris for oss, att then trette, som nogen aar siden 

forledenn haffuer werritt emellom hanom och her Offue Lunge, then er forliigt och giort 

en endeliig handel oc contracth paa epther høgborne førstis konning Frederiks, wor kiere 

herres faders och Danmarcks riges raadtz til ladelsse och tisligste for then quittantze, 

som hand skulle haffue giortt emod her Offue Lunge, ther hagde hand sijn loug och wern 

for epther lougen, huilckett contractz breff, sameledes hans  lougs breff, hand her for oss 

i rette lagde, och ther for satte i retthe, om then sag burde attt yppes eller hanom att 

foruidis i noger maade. Ther til suorett forne Jyrgenn Lycke och berette, att hand icke 

ydermere hagde tillsagt forene her Jørgen Fris en hand icke wiste, om hand burde att 

suore hannom wtj nogen rette gang, epther thij at hand hagde hørtt slig ord och handel 

att haffue weritt emellom hanom och her Offue Lung, mett flere ord och talle thenom 

ther om emellom løb. Tha epther sagens leijlighed sagde vij ther saa paa for rette, att 

epther thij att ther er gangen en contracts och handel emellom her Offue Lunge och her 

Jyrgen Fris vdj hogbemelte wor kiere here faders tid, och same sag tha er thenom 

emellom afftallen och forne her Jyrgen Fris haffuer giort sin loug och wern ther fore 

louligen først met tolluf vuldige rider mentz mend och sidenn mett sin køn mett andre 

xij ridermensmend, tha bør forne her Jyrgen Fris for same sag angerløss att werre och 

ey then sag att reppes eller forne her Jyrgen Fris thet att forwides i noger maade, och 

eptherthij att forne Jørgen Lycke icke anderledes hafuer tilsagt her Jyrgenn Fris, end 

hand icke wiste om hand hagde hanlett seg emod her Offue Lunge saa hand burde att 

suore hannom wdj nogen retterhgang, tha haffuer forne Jyrgen Lycke ther for icke i 

noger mode fortallet seg emod her Jyrgen Fris oc ey heller forne Jørgen Lycke for same 

ord och tolle att foruiidis, thij hand icke haffuer tilsagt her Jørgen Fris nogen werdig sag, 

medenn skal were  thennom om forne ord och till sauff paa bode sider en klar euig 

afftalen sag emellom wdj alle maade. Giffuit aar dau oc sted som forschreffuitt staar. 

 

8. juli 1546 

Høvedsmand paa Hald Otte Krumpens Brev, at han har handlet med Ærkedegnen 

og Kannikkerne i Viborg paa den ene, og Borgemestre og Raad i Viborg paa den anden 

Side, i Anledning af Kongens Befaling, at Borgemestre og Raad skulle udlevere 

Hospitalets Brevskaber til Ærkedegnen M. Anders Skovgaard, da Ærkedegnen har 

Hospitalet i Forsvar. DiplViberg., s. 253. 
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Ultimo 1546 (1) 

Brev til Otte Krumpen, at han med det første skal opkræve landehjælp og skat i 

daler og guld fra kapitler, abbedder, provster, præster og kirker i Viborg stift og sørge 

for at den er til stede i Kolding senest nytårsaften. Tegnelser over alle lande fra 1545. 

Danske Magazin 4,1, s. 252. 

 

Ultimo 1546 (2) 

Brev til Otte Krumpen, at han straks via Aalborg lader afskibe kongens tiendekorn 

af Viborg stift samt den anden fetalje af flæsk og kød, som han tidligere har fået brev 

om og sender det til Kolding. Desuden skal han sende den kongelige rentemester Jørgen 

Pedersen alle de gæsteripenge, som er oppebåret i pendinge. Alle, der holder heste til 

gæsteri, skal han afkræve 6 skæpper havre for hver hest og afskibe det fra Aalborg 

sammen med den øvrige havre. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 

4,1, s. 254. 

 

Ultimo 1546 (3) 

Brev til Jørgen Friis til Krastrup (Kragstrup), at han skal forstrække kongen med 

500 daler i lån mod pant i Vrejlev kloster, som han har i forlening. Tegnelser over alle 

lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 252. 

 

Ultimo 1546 (4) 

Lars Vilsen, borger i Lemvig, stævner Jørgen Friis til Krastrup for gæld, at møde 

i Viborg, når kongen kommer dertil. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske 

Magazin 4,1, s. 254. 

Las Wilsen, borger i Lemuiig, citat her Jyrgen Friiss til Kragstrup (Krastrup), for 

nogen gield, som hand er hannom skylduge, at møde i Wiborigh, nar ko. ma. først komer 

thiidtt.  

 

Ultimo 1546 (5) 

Brev til lensmændene på regnskabsslottene i Nørrejylland, herunder Otte 

Krumpen på Hald, om straks at sende fetalje til Koldinghus sådan, at det var fremme 8 

dage før midfaste (20. marts 1547). Han skulle sende 40 øxne, alt kongens tiendehavre, 

6 læster landgildehavre og 6 læster malt. Han skulle endvidere købe 2 læster saltet helt 

og sende dem sammen med havren. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 

4,1, s. 272. 

 

8. december 1546 

Kongelig ordre til en del af rigsrådet, herunder Her Otte Krumpen, om at begive 

sig til kongen på Koldinghus nytårsaften. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske 

Magazin 4,1, s. 250. 

 

Omkring 1. januar 1547 

Brev til lensmænd, bl.a.. Otte Krumpen på Hald,  om gæsteri og fetalje. Det an-

gives ikke, hvad der nærmere skal foretages med fetaljen, men det er formodentligt 

underforstået, at den skulle sendes Koldinghus i.h.t. et tidligere kongeligt brev.  

Hald i lige måde 4 skæpper havre af hver hest for gæsteri og 1.500 mark 

gæsteripenge. Fetalje, som der er tidligere er skrevet om forråd af, havre 12 læster, flæsk 

500 sider, fåre- og lammekød 1 læst, kokød 1 læst, tørre fårekroppe 100. Tegnelser over 

alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 250. 

 

1547 (1) 

 Gudumlund har fru Anne Friis, biskop Jørgen Friis’ søster i forlening af kronen på 

livstid. Olaf Nielsen, De danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 209. 
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Primo 1547 (1)  

Kongelig ordre til gode mænd om i en sag mellem her Otte Krumpen, lensmand 

på Hald og Christoffer Rosenkrantz til Lynderup, at de skulle granske om sande-

mændene i Middelsom herred har gjort ret markskel mellem Randrup og Vinkel. 

Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 280. 

 

Primo 1547 (2) 

Brev til lensmændene på kongens regnskabsslotte, bl.a. Otte Krumpen for Hald og 

Spøttrup. Han skal til kongens stod af heste på Skanderborg og Tvillum sende gode og 

ufordærvede heste, lade hestene indskrive i et register, oplyse værdien i penge, oplyse 

hvor mange unge og gamle øg der er, og om de er duelige eller ej. Tegnelser over alle 

lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 287. 

 

Primo 1547 (3) 

Breve til lensmændene i Nørrejylland, herunder her Otte Krumpen på Hald. 

Brevene er det første sikre kendetegn på, at en stor mængde af Viborg stifts gods i 

Himmerland blev overflyttet fra Hald len til Aalborghus len. Det drejer sig om gods i 

Fleskum, Hellum, Hornum, Slet herreder, hvor kronen i forvejen havde en del gods, og 

det derfor var uhensigtsmæssigt at noget gods lå til Hald og andet til Aalborghus.  

Otte Krumpen skulle straks opkræve halvparten af den gejstlige skat af kapitel, 

vikarier, sognepræster og kirker, som skulle betales til påske  og med det første sende 

den samt klart register til Kolding. Endvidere skulle han sende regnskab over Viborg 

stift til kongens rentemester Jørgen Pedersen.  Han skal endelig sende en jordebog med 

summa på, hvad der nu ligger til Hald med den påsatte landgilde, med fradrag af det, 

der nu sidst er lagt til Aalborghus. Tilsvarende skulle Axel Juel på Aalborghus sende 

jordebog over det der nu ligger til Aalborghus, den påsatte landgilde, og det der nu sidst 

fra Hald blev tillagt af Viborg Stifts gods. Han skal endvidere sende register over hvad 

der er afsendt af forråd og hvad der resterer. Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske 

Magazin 4,1, s. 288. 

 

Primo 1547 (4) 

Brev til her Otte Krumpen, at han skulle overtage forleningen af Sankt Hans 

Kloster i Viborg, med undtagelse af gods i Hammerum, Hjerm, Hing og Vandfuld 

herreder, der var forlenet til landsdommer Jens Mogensen. Tegnelser over alle lande fra 

1545. Danske Magazin 4,1, s. 291. 

 

6. januar 1547 

Samme Jens Mogensen (landsdommer i Viborg) fik Forleningsbrev ad gratiam 

paa Vischum Gaard (Sønderlyng Herred) med 4 Gaarde i Vischum (skylde 3 Ørtug 

Korn, 2 Pd. Smør, 20 Sk. Gjæsteri, 1 skovsvin), 4 Bol ibid. (hver 1½ Ørtug Korn, 1 Pd. 

Smør, 10 Sk. Gjæsteri, V, Skovsvin, og sammen med Gaardene en fed Ko), et Kirkebol 

ibid. (18 Sk. danske), item Nøragger Gaard i Ovruppe Sogn, Gislom Herred (2 Ørtug 

Rug, 2 Ørtug Byg, 2 Ørtug Havre, 3 Pd. Smør, 3 Mk. Gjæsteri, 1 Skovsvin), 14 Gaarde 

i Nøragger Sogn, iboede af Cresten Jepssen (6 Ørtug Korn, 3 Pd. Smør, 3 Mk. Gjæsteri, 

1 Skovsvin), Las Skreder, Oluf Jensseu, Jens Lavrtssen, Jens Lodvigsen, Oluf Jenssen, 

Jesper Anderssen, Jesper Persen, Mats, Jens Crestenssen, Anders Valdemarssen, Jens 

Hvas, Hans Erendrup, Las Lavrtssen (hver 3 Ørtug Korn, 3 Pd. Smør, 1½ Mk. Gjæsteri, 

1 Skovsvin), item Oluf Jenssen i Øemarck og Niels Olufssen ibid. (hver 3 Ørtug Korn, 

2½ Pd. Smør, 1½ Mk. Gjæsteri, 1 Skovsvin), item Nøragger Mølle (8 Pd. Mel). Cum 

clavs. consv. Samme Datum. V, 12 b. Danske Kancelliregistranter, s. 328. Det er 

stiftgods, som genfindes i Hald Lens regnskab 1541-43, s. 16r-17v og 24v-28r.  

 

4. april 1547 

Kongens Bønder og Tjenere i Helselbierg og Eyersløf fik Brev ad gratiam paa 

Fegge Klit og Torsmarck i Mors at beholde til deres By til Fægang mod deraf at yde ½ 

Td. Smør og ½ Læst Havre paa Haldt. Cum davs. consv. Samme Datum, Hr. Otthe 

Krompen, Rel. V, 36 b. Danske Kancelliregistranter, s. 344. 
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29. april 1547 

Brev til her Otte Krumpen at han straks skulle sende 12 øxne til Koldinghus. 

Tegnelser over alle lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 295. 

 

Medio 1547 

Fortegnelse over lenene. Der er kun medtaget len i Hald Lens ”interesseområde”. 

En stor mængde af Viborg stifts gods i Himmerland Fleskum, Hellum, Hornum og Slet 

herreder var overflyttet fra Hald len til Aalborghus len. Se ovenstående primo 1547. Olaf 

Nielsen, De danske len 1544-47. Danske Magazin 4,4, s. 203-216. 

Hald slot har Otte Krumpen med Mors Nørre og Mors Sønder, Nørlyng, Fjends 

og det halve af Rinds Herreder samt Spøttrup med Krejbjerg birk.  

Skivehus har Oluf Munk i pant med Hindborg, Rødding, Harre og Salling Nørre 

herred. (forlening fra 10. marts 1529, onsdag efter letare, se dette).  

Pantet forhøjet med 500 Joachims dalere 15. juli 1544, se dette. 

Skarpenbergs gods i Salling og i Fjends Herred har Niels Jensen Rotfeld til 

Bratskov. (forlening 23. februar 1531, 4. feria post dominicam invocavit, se dette). 

Sønderlyng og Middelsom herred har Christoffer Rosenkrantz til Skjern i pant  på 

livstid.  

Hindsted Herred har Erik Banner i pant. Herredets krongods kom ikke under Hald. 

Han fik herredet 1523. I 1531 forhøjede han sit pant med 800 mark lybsk, mod en årlig 

merafgift på 100 mark dansk. 1546 forhøjede han pantet med 1.000 daler mod at få den 

påsatte landgilde, som er forhøjet på det forbrudte bøndergods i herredet.  

Sebberkloster har Christiern Friis i pant for 1.000 Joachims dalere efter et 

pantebrev af søndag efter nytårsdag 1547. 

Grinderslev Kloster i Salling Nørre Herred har Niels Kjeldsen Juel i pant efter et 

pantebrev af tirsdag post Jubilate 1542.  

Ørslev Kloster, Fjends Herred, har Oluf Munk i frit og brugeligt pant for 

forskellige lån Scolastice virginis 1546. Samme dag fik han to gårde i Østerris i Fjends 

Herred, som havde ligget til Korsbrødre gård i Viborg, samt bolet Røgelhede, som lå til 

Hald og gav 3 byskæpper rug, 1 pund smør til pant 

Vitskøl Kloster i Slet Herred har abbed Anders. 

Vilstedgård og gods i Slet Herred har Niels Kjeldsen Juel. 

Sankt Hans Kloster i Viborg har Johan Brockenhuus. 

Asmild Kloster i Sønderlyng Herred, har Hr. Stygge Krumpen livbrev på og skal 

oppebære 3 små læster korn af Hald Slot. 

Ovegård, Hindsted Herred, har Christiern Friis i forlening efter Christian 3.s 

bekræftelse af biskop Jørgen Friis’ brev af søndag post corpus Christi 1532. 

Næs har Iver  Friis i pant efter Christian 3.s pantebrev af fredag efter letare 1543.  

Pandum, Hornum Herred, Vokslev Sogn, med Snorup, hvor Lars Thomsen bor, 

har Jørgen Prip og hustruen Agnethe efter et brev af Askeonsdag 1545. 

Gudumlund i Gudum Sogn, Fleskum Herred, har fru Anne Friis i len på livstid.  

Hr. Johan Rantzau har 18 læster korn i forlening af Mors.  

Aalborghus med Hornum, Fleskum, Aars, Slet, Gislum, Hellum Herreder og Nibe 

birk i Viborg Stift og Han, Kjær, Hvetbo og Horn Herreder i Vendelbo Stift samt Vor 

Frue Kloster i Aalborg har Axel Juel.  

Lund Slot på Mors med gods i Mors Nørre og Mors Sønder Herreder har Hartvig 

Thomsen Juel og hans moder Lene, Thomas Iversen Juels enke i pant. 

 Dueholms Kloster på Mors har Niels Lange i pant. 

Hartvig Thomsen Juel har Vendelbo Stifts gods på Mors og på Hannæs på afgift.  

Amtoft len på Hannæs, Han Herred, og Strekhals gods på Mors har Niels Skeel til 

Nygaard i pant efter et pantebrev af søndag efter Egidi abbatis 1529. Se dette. 1544 

Sankt Thomas apostoli dag forhøjede han pantet med 200 daler.   

 Øster Velling birk i Middelsom Herred har fru Ermegård, Jørgen Podebusk i pant. 

Hun havde af Christian 3. fået brev af lørdag efter letare 1542 at hun måtte indløse birket 

af Hr. Predbjørn Podebusk arvinger. Hun havde ydet kongen et lån på 100 daler og 

dermed forhøjet det eksisterende pant. Hun skulle møde med de gamle pantebreve. 
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Medio 1547 

Brev til Axel Juel (lensmand på Aalborghus), at han på kongens vegne skulle 

overtage Vrejlev kloster, som Jørgen Friis sidst havde i forlening. Tegnelser over alle 

lande fra 1545. Danske Magazin 4,1, s. 294. 

  

26. maj 1547 

 Pergamentsbrev dateret proxima die Urbani papæ et martyris hvorved Niels Friis, 

kantor i Viborg, Christen Friis til Pfvisgaard, ridder, Tord Roed til Varsted (Vaarst) 

deres broder og svoger, og Ifver Friis tiil Haraldskær overdrager den nye mølle, som 

deres bror Jørgen Fris til Krastrup har ladet opbygge i Harrildskær Mark. Unoteret kilde. 

 

30. november 1547 

 Christen Friis til Overgaard, Ove Sogn, Hindsted Herred, bror til afdøde Jørgen 

Friis, forhenværende biskop i Viborg, indstævner på rettertinget en dom af Viborg 

landsting, der har frifundet bonden Oluf Nielsen i  Telling, Hjerm Sogn, Hjerm Herred, 

for sammen med andre at have aflagt ed på, at han ikke havde fjernet og skjult biskop 

Jørgen Friis’ penge. Rettertinget stadfæstede landstingets dom. Telling ligger tæt op ad 

den gamle bispegård Volstrup, hvor Jørgen Friis måske har opholdt sig på dødstids-

punktet. Volstrup ejedes da af Oluf Munk, søn af landsdommer Mogens Munk, som 

sammen med Jørgen Friis var en af initiativtagerne til oprøret mod Christian 2. Ditlev 

Tamm, Det kongelige rettertings domme, Nr. 644,  Dombog 5, Fol. 162V-163V 

Om Jørgen Friis’ forleninger efter afsættelsen som biskop og mulige begravelse i 

Børglum: Eric Pontoppidan, Marmora Danica selectiora, s. 268:  

Constat ex Chronico Eposcopali Hvitfeldiano pagg. m. 105. ultimo  Vibergensium 

Episcopo Pontificio GEORGIO FRIIS jam cum cæteris sede destruso, in vitæ 

sustentationem cessisse Monasteria Vrelof-Closter & Sibber Closter, incertum vero in 

hocce ne in altero, vel alterutro horum sepulturam nactus fit? In Burglamensi 

Monasterio, sunt qvi sepultum putant, sed illi forsan consundunt JAPETUM FRIIS 

Episcoporum Burglan, de qvo supra inter Inscript. Burglan. cum GEORGIO Viburgensi.  

 

Primo 1548 

Claus Cortzen i Flensborg købte jf. Hald lens regnskab 1545-46, s. 485r- en del af 

slottets landgilderug, men fik ikke sin betaling, hvorfor han stævnede Otte Krumpen. 

Claus Kortzen, borger i Flensborg, schall haffue dom emod her Otte Krumpen paa 

the xx lester rug som …Tegnelser over alle lande fra 1547. Danske Magazin 4,1, s. 306. 

 

1548 (1) 

Et stokkenævn at Gamskærgård og et bol i Søby, Kobberup sogn, Fjends herred, 

altid har været kronens ledingsgods og altså ikke bispegods. Otte Krumpen, lensmand 

på Hald fik 1549 Viborg landstings dom herpå, se nedenfor.  ÆA II, s. 233, Viborg Stifts 

Breve, Fjends herred, E. 101. 

Ett stock neffn att Gamszkier gaard och en boell j Søebye haffuer weritt kronens 

leding guodtz, och haffuer bønder hafftt same guodtz altid vdj heffd. Anno 1548.   

 

1548 (2) 

Blandt de, der skulle oppebære skatten af Jylland nævnes Hald: Her Otte 

Krumpen. Tegnelser over alle lande fra 1547. Danske Magazin 4,1, s. 352. 

 

1548 

Blandt de rigsråder, der sammen med en mængde adelsmænd og hofsinder skulle 

med i følget på brudetoget, der skulle føre Christian 3.s datter Anne til Lante Missen 

(Lantemissen), nævnes Otto Krumpen, der skulle møde med 8 heste. Tegnelser over alle 

lande fra 1547. Danske Magazin 4,1, s. 351. 

 

1548 (3) 

Brev til her Otte Krumpen, lensmand på Hald, at han skal sende 1 læst mjød til 

København. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,2, s. 70. 

At scriffue til her Otte Krompen om j lest møed (att sende til Kiøpnehaffn).  
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1548 (4) 

 Brev til Otte Krumpen, at han skulle sende Frans Bille alt det kalk, han kan skaffe 

til kongens bygning i Randers. Kongen har ladet udgå åbent brev til alle bønder, kronens, 

stiftets og klostrenes tjenere  Nørlyng og Sønderlyng herreder, at de skulle hente kalken 

i Viborg og køre den til Randers. Christoffer Rosenkrantz til Skjern fik brev om straks 

at tilsige almuen. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,2, s. 75. 

Ittem ett breff tiill her Otthe Krumpen, att handt fliier oc forskaffer Franndtz Biilde 

tiill kon. mats. bygening vdj Randers alltt thet mieste kallck handt kanndtt ther bekome 

oc afflade, kon. maatt. haffuer laditt vdgange h. k. mats breff tiill alle bønder, krone 

tienere, stiigtens tienere, closther tienere och kiirckenns tienere vdj Medellssomherritt 

oc Sønder Liungherritt, att the skulle aname samme kalck vdj Wiboriig oc føre thet tiill 

Randers. 

 Ittem et opne breff tiill forne tienere vdj forne herritte, att the retthe thennom epther 

at tage samme kallck vdj Wiborriig oc føre till Rannders, nhar thennom ther om tiillsiigis 

af Christoffer Rosenkrandtz paa Skierne. 

 Ittem ett breff tiill Chriistoffer Rosenkrandtz paa Skierne, att handtt lader strax 

forkynnde samme kon. mats breff oc tiillsiige allmuen ther om.  

 

1548 (5) 

 Befaling til adelsmænd m.v. om at dømme imellem hr. Otte Krumpen, lensmand 

på Hald, og rebsmændene i Hindborg herred om rebning af Grove og Gråholm mark. 

 Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,2, s. 81. 

Her Otte Krumppenn en befallingh till Jens Thomissen, Erich Schram, Jens 

Mogenssen, mester Anders Schouffgoordt, erckedegnn i Wiiborgh, Jens Katt. 

borgemester, och Marttenn Heggellundt, raadmanndt ibidem, at handt haffuer tilltall till 

rebsmenndt vdj Hennebergh herret for att the haffue rebett Groffue och Graaholm 

marcke, som handt meenn mett vrett, oc endeligenn dømme.  

 

1548 (6) 

 Brev til her Otte Krumpen, lensmand på Hald, om fremsendelse af fetalje og penge 

til Koldinghus. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,2, s. 83. 

Breffue som vdginge till alle lensmendt vdj Noriutlandt, som haffue k. mats. slotte 

och garde paa regenskap, om deres foraad og fitallie at skicke till Koldinghus. 

 Ett breff tiill her Otte Krwmpen paa Haldt, att hand strax lader forskicke och 

komme til Koldinghus tiill kon. mats vnderholding alle thend forrad aff pendinge och 

fetalje, som hand tilforne haffuer fanget kon. mats. scriiffuelsse om och er antegnet 

orligen at holde ther vdj forraadt. Same(ledes) och at hand strax forskicker thiid ther met 

alld meste aff anden fitalje, flesk och kiød, hand meste kand ther …. lade, epther som 

Jørgen Pedersen hannom beffalendes og tilsigendes er.  

 

1548 (7) 

 Missive til Otte Krumpen, lensmand på Hald m.fl., at alle landsknægte, som ligger 

i borgleje i købstæderne, skal sendes til København. Tegnelser over alle lande fra 1548, 

Danske Magazin 4,2, s. 84. 

Onsdagen nest epther pintze dag vdgik missiuer tiill her Otte Krumpen, Claus 

Sestede, Axell Juell oc fogeden paa Arhusgard, att the tilsige alle thee landtzknegkte, 

som ligge vdj huert stigt vdj Kiøpstederne, att the strags iligen giffue thennom til 

Kiøpnehaffn saa the ere vdj Kiøpnehaffn om fiorten dage i thet allerseneste, ther skulle 

the bliffue betald oc fange viider besked. 

 Breffue tiill lensmendenne wtj alle fiire stigtterne i Juttlandtt, att schulle tiill siige 

landsknegttene wtj alle kiøpsterne, som ligge i borgeley, att the giffue thennom tiill 

Kiøpnehaffn. Anno 1548. Christian etc. Vor gunst tilforn. 

   

1548 (8) 

 Her Otte Krumpen, lensmand på Hald, stævner fogeden Christiern Olufsen på 

Ørslev Kloster, der på Fjends herreds ting har afhjemlet, at bønderne kunne sidde 

kongens brev om skat overhørige. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 

4,2, s. 91. 
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 Her Otte Krumpen steffner Christiern Olufssen, fogit i Øsløff closter, for hand 

haffuer verret til Fends herrets ting og verrit the bønder vdj Øsløff closters sogen 

hiemmel til at sidde ko. mtts. breff offuerhørrige fore oc icke komme att lade thennom 

scriffue och legge i skatt, at møde i Kolling, ko. mtt. tid først kommendes.  

 

Medio 1548 

Brev til Otte Krumpen at han straks skulle opkræve alle restancer på den gejstlige 

skat på kalitel, vikarier, klostre, og præster i Viborg stift. Tegnelser over alle lande fra 

1547. Danske Magazin 4,1, s. 350. 

 

27. juni 1548 

 Otto Krumpen fik onsdag efter Sankt Hans, sammen med andre lensmænd, ordre 

om at følge Christian 3.s datter Anne til Lante Missen (Lantemissen). De skulle møde 

tirsdag efter Vor Frue i Flensborg med svende, klædning og 8 heste, men uden harnisk, 

samt med 2 gode heste med seletøj m.v., som kunne gå for en forvogn. Han skulle lade 

gøre en fløjelskjortel til sig selv og og hans dreng (tjener), at de kunne gøre kongens 

datter ære.  Christoffer Stygge (Rosenkrantz til Skjern, lensmand i Middelsom herred) 

fik ordre om at møde med 4 heste. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 

4,2, s. 95. 

 

2. oktober1548 

Brev til en række lensmænd, herunder her Otte Krumpen på Hald, at de straks til 

foråret skulle sende til alle de skind, alt talg m.v., som de kunne undvære, til København 

eller Helsingør og overgive det til kongens tolder Sander Leyel, som skulle købe 

hofklæde til kongen for salgsindtægterne. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske 

Magazin 4,2, s. 174.  

 

1549 (1) 

 Fortegnelse over hofsinder, der skulle ligge i borgleje på Hald under Otte Ruds 

befaling, og hvor mange heste hver havde med (til fodring), i alt 57 heste. Tegnelser 

over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,2, s. 180.  

Thesse epttherne hoffzinder haffuer borgeley paa Hald oc Otte Rud haffuer 

thenom i beffaling: 

 Otte Rud v heste. Otte Rosenkranz v heste. Christoffer Giøe v heste. Falch Giøe v 

heste. Lauge Broch v heste. Torbiørn Nielsen v heste. Per Chrestenssen v heste. Niels 

Krabbe v heste. Erich Urne v heste. Malti Jensen v heste. Albrett Mus ij heste. Johan 

Domstrvp ij heste. Pallj Grubbe j hesth. Jacob Rissmassuendtt ij heste. Summa xxxxxvij 

heste.  

 

1549 (2) 

 Befaling, at hofsinderne fra Hald, Aalborg og Silkeborg skal være i Odense senest 

mandag efter Kyndelmisse og befaling om hvor de skulle overnatte på rejsen og hvem 

der skulle afholde udgifterne.  

 Natleyge tiill hoffzinderne fran Hald, Alboriigh oc Silckeborrig oc tiill Odinnsse 

oc ther tiilhobe at werre mandagenn nest epther Kynndermøsse 1549 y thet seneste.  

 Hald Otthe Rud: Første natt fran Hald oc till Siilckeboriig, Frans Bilde. Anndenn 

natt tiil Emcloster, abbiitt Peder. Tredje natt tiil Horsens, borgernne. Fierde natt tiil 

Weyle, borgernne. Femte natt tiil Melfart, borgerne. Siette natt tiil Rudtgaardtt. 

Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,2, s. 308.  

 

1549 (3) 

 Kgl. ordre til alle lensmænd, som har kirker i befaling, at de skulle købe al den 

kirkehavre, de kunne få og opbevare den. Otto Krumpen, (på Hald) fik befaling om 

Viborg Stift. Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,4, s. 84.  
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1549 (4) 

 Kongelig ordre til alle lensmænd, som har herreder i deres befaling, herunder Otto 

Krumpen, lensmand på Hald, at de skulle tilsige bønder og menige almue, at de skulle 

være rede med vogn og værge (sværd) at ”udgøre” hver tiende bonde efter deres 

herskabs optegnelse. Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,4, s. 84.  

 

1549 (5) 

Her Otte Krumpen skal indkalde gode mænd og sandemænd af Middelsom herred, 

som for nogen tid siden havde gjort markskel mellem Vinkel og Randrup i en strid 

mellem Christoffer Rosenkrantz og fru Ermegard, og de skulle da endeligt afgøre 

markskellet. Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,4, s. 89.  

 

1549 (6) 

 Her Otte Krumpen, lensmand på Hald, stævnede på kongens vegne fru Ingeborg, 

Peder Ebbesen Galts hustru, for forskelligt gods i Rinds herred, at møde i København 

tirsdag efter Sankt Hans. Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,4, s. 

161.   

Her Otte Krumppenn paa ko. ma. vegne citat frue Ingeborgh, Peder Ebbessens 

effterleffuerske, for nogett godtz, som er først Møllerup oc Møllerup mølle, ij gaarde 

vdj Skedtzhal, Hørupmølle, en gaardt i Bieregraff, en gaardt i Tordup och halff Holm 

marck, at møde paa Kiøpnehaffnns slott tiisdagenn nesth effter sancti Joannis baptiste 

dag førstkommendes etc.  

 

1549 (7) 

 Brev til alle kloster-, kannike-, præste- og kirketjenere, at de hver skulle køre et 

læs mursten fra Halds teglgård til Jungetgård i Salling. Tegnelser over alle lande fra 

1549, Danske Magazin 4,4, s. 161.  

Breff till alle closter tienere, cannicke tienere oc preste tienere oc kercke tienere 

offuer altt Haldtzs leen oc Liussgaardtt herret, att huer thennom tager ett less mursteen 

fra Haldtzs teggellgaardtt, att førre ther fran oc till Junggettgaardtt.  

 

1549 (8) 

 Kongelig ordre til lensmænd om hofsinder og heste, som de skulle modtage i 

borgleje i 1549 og underholde med gæsteri. Hald skulle modtage 20 heste, men de skulle 

ligge i Viborg og have underhold i 8 uger. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske 

Magazin 4,4, s. 367.  

 

1549 (9) 

 Kongen befaler lensmændene på kongens regnskabsslotte, heriblandt Otto 

Krumpen på Hald, at de altid skulle have deres regnskab klart hvert år til påske med 

redegørelse for penge og lagerbeholdninger af fetalje, malt, mel og andet, og at møde 

med regnskabet, hvor kongen ophold sig Philippi et Jacobi Dag (1. maj). Tegnelser over 

alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,4, s. 369.  

 

1549 (10) 

 Kongen befaler, at der, ud over allerede afsendte mængder af forskelligt fetalje, 

skulle sendes yderligere mængder til kongens underhold på Nyborg Slot. Fra Otto 

Krumpen på Hald skulle sendes 15 læster havre, 10 læster malt, 6 eller 8 læster rug 

afhængigt af behovet, 1 eller 1½ (læst) smør afhængigt af behovet, 500 sider flæsk, 1 

læst kokød, ½ læst fårekød.  Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,4, 

s. 370.  

 

1549 (11) 

 Kongen befaler lensmændene i Jylland, at de ikke måtte sælge øxne eller fetalje, 

før kongen selv ankommer om føje tid. Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske 

Magazin 4,5, s. 181.  

 

 



 

276 

 

 

1549 (12) 

 Kongens brev til Otto Krumpen, at han skulle sørge for kongens underhold i 8 eller 

14 dage i Viborg. Kongens rejserute var Kolding, Ribe, Bøvling, Hald, Aalborg, 

Randers, Lundenes, Aarhus, Aakjær, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Sejlstrup, Oregård, 

Skodborg, Ørum, Kalø, Vestervig Kloster, Børglum Kloster, Vrejlev Kloster, 

Hundslund Kloster, Em Kloster, Ore Kloster, Alling Kloster, Vitskøl Kloster. Tegnelser 

over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,5, s. 181.  

 

1549 (13) 

Mester Anders Skovgaards reversal på fire breve på hospitalsgods i Gøttrup. Først 

et mageskiftebrev mellem biskop Niels Friis i Viborg og Mourids Nielsen Gyldenstjerne 

til Aagård. Dernæst et købebrev på en gård i Gøttrup. Endelig Lars Bratzes brev på en 

gård i Gøttrup. ÆA II, s. 260, Viborg Stifts Breve, Gislum herred, G. 98. 

Mester Anders Schougardz reuersall paa iiij breffne  liudindis paa hospitals gotz j 

Gøttrup: thett første jtt magskiff’ breff mellom biscop Nils Friis och Mourits Nilszen aff 

Aagaard paa en gard j Gøttrup, jtem itt kiøbe breff paa en gard j Gøttrup, jtem jib Lasz 

Bratzis breff paa  en gard j Gøttrop, med mere. Samme reuersall vnder datum mdxlix.  

 

1549 (14) 

Nils Munckis till Giesinggard, Jesper Munck paa hans fader Lasz Muncks wegne 

theris reuersal paa thrende pergmentz breffue: ett panthebreff her Erich Erichszen till 

Affuensberg ridder haffde pantt satt till Nils Munck vdj Halkier en gard och jtt boell j 

Ebdrup j Gislomherritt, jtem en gard samestedz, vnder dato mcdlxxxv, thett anditt jtt 

panthebreff, att her Erich Erichszen haffde forhøigitt samme pantt paa forne garde 

mcdlxxxviij, thett thredie att Nils Munck j Halkier webner haffde opboritt aff bisp Nils 

Glob j Wiiborg jCxliiij marck dansche pendinge, huor fore hand oplod till bisp Nils Glob 

samme panther, som hand j saa maade haffde aff her Erich Erichszen j Affuensberg, 

som er en gard och en boel j Ebdrup j Farszø sogen, att bliffue hosz bispdomitt till thett 

bleff egien løst etc., och fandis jngen datum paa thett thredie breff j reuersalen, men 

reuersalen datum anno mdxlix vdj Kolding. ÆA II, s. 260, Viborg Stifts Breve, Gislum 

herred. G.97. 

  

1549 (15) 

 Dom af Viborg landsting, som Otte Krumpen, lensmand på Hald, havde fået, at 

Gamskærgård (og et bol i Søby), Kobberup sogn, Fjends herred, er krongods, se 1548 

ovenfor. ÆA II, s. 233, Viborg Stifts Breve, Fjends herred, E. 102. 

 Landtings dom her Otte Krumpen tagitt haffuer att Gamszkier hører kronen till. 

Anno 1549. 

 

Omkring marts 1549 

 Kongelig ordre til hr. Otte Krumpen på Hald om fetalje, som skulle sendes til 

slottets behov på Koldinghus, nemlig 20 øxne, 100 fårekroppe, 100 sider flæsk og 4 

læster malt.  Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,4, s. 96. 

 

27. oktober 1549. 

Vidnesbyrd af Hr. Anders i Rødding og Hr. Lavrids i Vejby, at den Tid, de vare 

Provst og Skriver paa Spøttrup, opbar de aldrig Skovsvin m. m. af Hvidbjerg 

Præstegaard. Wiberg skriver om Hr. Lauritz: Præst i Lem-Vejby, Rødding Herred 1545, 

1549, 1568: Laurits Christensen Rytter, kaldet den ridende eller flyvende Præst; var 

tillige Skriver på Spøttrup. Et Par gamle Jomfruer, som eiede Hostrupgaard, formaaede 

ham til, at tage Bolig i Lem, for at de kunde have Præstefamilien i Nærheden til Omgang. 

De gave de 2 Vesterlemgaarde, som er den nuværende Præstegaard. Præstegaarden i 

Veiby blev en Mensalgaard; var her endnu 1568. DiplViberg., s. 272. 

Vii efftherschreffne Kjeld Jul, superintendens offuer Viborg stict, Jacob Libert, 

sogne [prest] j Odens, prouist vtj Hinboer herret oc Rødding herret, Esky Bund; sogne 

prest j Lime, Jens Michilsen, sogne prest j Hem, Chrestin Biugsen, sogne prest y 

Hossom, Anders Chrestinszen, sogne prest y Ballingh, Peder Jull, sogne prest y Skiue, 

oc her Chrestin, sogne prest y Durup, giøre viitterliig met thette vortt obne breff, at aar 
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epther guts bord mdxlix leffuerdagenn tiest epther Seuerini episcopi dag for oss vtj 

Odense kiercke var skikit hederlige mand her Anders y Røding oc her Laurits y V[eyby], 

huilcken ther vonne for vos paa troo oc sande met opracte finger oc høgiste ied, som her 

effther stander. Først vonne her Anders, at alle den st[und], hand var først schriffuer oc 

siden prouest po Spøttrup vtj lang tiid, y tau bistoppers tiid oc trei prouisters tiid, tha 

beuarde hand sig aldrig met at anten indschriffue eller annamme oc opbere anten skou 

suin , skou vogen, stange all eller føde fey vd aff den prestegaardt y Huidbierg , som 

Ogy Nielszen nu vtj boer, i noger mode. Tiisligiste vonne forne her Lauritz, at hand en 

tiid lang var schriffuer po forne Spøttrup oc prest tiil noger kiercker, som ther tiil ligendis 

vare, taa aldrygh indschreffue hand eller vpbar anten skou svin, skou vogen, stange all 

eller føde fey aff forne prestegaardt i nogen made, oc bleff forscreffne skou vogen, skou 

suin, stangal och føde fey it presten y Brøndom prestegaardt, som den tiid var prest i 

Brøndom sogen. At thy saa vonne for, oss, thet vinder vy effther med [vore jnd]segler 

treckit netin paa thette vort obne breff med forne her Andersis oc forne her Lauritzis 

indsegler. Datum die, loco et tempore supra dictis. 

Paategning : Thette breff bleff lest po Hønborge herretzting mandagen vest epter Lucie 

virginis dag anno mdlxviij. 

 

17. november 1549 

 Ordre til Otto Krumpen, lensmand på Hald, søndag efter Martini. Kongens 

marskal Erik Podebusk skal med 39 hofsinder hver med 1-8 heste drage på gæsteri i 

Nørrejylland og have underhold af gæsteriet. Otto Krumpen skulle underholde dem med 

gæsteriet af Viborg Stift så langt, som det kunne række. Han skulle også underholde 

dem én nat mellem Viborg og Aalborg. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske 

Magazin 4,4, s. 369.  

 

25. november 1549 

 Otto Krumpen fik sammen med 3 andre adelsmænd kongelig ordre, dateret 

Nyborg Sankt Karine Dag, om at møde i Assens Lucie Virginis Aften 1549. Tegnelser 

over alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,4, s. 370.  

 

27. november 1549 

 Otto Krumpen fik kongelig ordre dateret Nyborg Sankt Karine Dag om, at han 

skulle føre tilsyn med en gård i Sortebrødre Kloster i Viborg, at den ikke styrtede 

sammen eller blev øde. Tegnelser over alle lande fra 1548, Danske Magazin 4,4, s. 375.  

 

14. december 1549 

 Herman Skeel, kongens sekretær, fik kongens brev dateret lørdag efter Sankt 

Lucie Virginis, til Otte Krumpen. Skeel har indberettet til kongen, at han ikke har fået 

de mursten tilbage, som han lånte til bygning på Aalborghus, hvilket han havde 

lensmand Axel Juels kvittering for. Kongen befaler Otte Krumpen at levere Herman 

Skeel stenene. Tegnelser over alle lande fra 1549, Danske Magazin 4,2, s. 179. 

 

1550 

Otte Krumpen fik brev, at han skulle underholde kongen 8 eller 14 dage i Viborg. 

Samme år skulle Hald, ligesom Aarhus og Aalborghus len, modtage 9 mand af kongens 

hofsinder i borgeleje. Det var unge adelige i kongens tjeneste. Hver hofsinde medbragte 

to mand og to drenge samt tre-fem heste. ”Og du retter dig efter at underholde dem på 

gården til øl, mad, hø, havre og strøfoder til hestene, til du atter får skrivelse fra Os. Og 

tilskikker dem og deres folk kammer og senge på gården og lader hofsinderne sidde med 

dig til bords, og deres folk med dine svende og dem ikke anderledes underholder, end 

som du daglig underholder dig selv og dine egne svende, folk og heste.” Otte Krumpen 

skulle forbyde hofsinderne at jage noget steds, og hvis nogen trodsede forbuddet, skulle 

lensmanden straks forvise pågældende med sine folk og heste. Hvis nogen opførte sig 

utilbørligt, skulle de straffes efter gårdsretten. Endelig skulle det påses, at ingen 

ombyttede egne heste med bedre heste af slottets. Valdemar Andersen, s. 127. 
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Primo 1550 

 Brev til Otte Krumpen på Hald, at han skulle sælge alt gammelt rug, som han 

havde i beholdning, dog skulle han beholde både gammelt og nyt svarende til et 

Aarsvisse af lenet. Tegnelser over alle lande fra 1550, Danske Magazin 4,5, s. 197. 

 

29. januar 1550 

Kristian 3. skjænker til Testrupgaard og Viborg Hospital nogle til Hospitalet 

pantsatte Enge, som have hørt til Bøndergaarde, der vare forbrudte til Kronen i Grevens 

Fejde. Det er de enge, som Peder Ged i Veggergård på vegne af hans medarvinger efter 

forældrene havde opsøgt lensmand Henrik Rantzau på Hald om, og havde villet indløse 

et pantebrev på, som deres forfædre havde givet hospitalet i Testrup på engene. Se 19. 

juni 1541. DiplViberg., s. 273. 

  

1. februar 1550 

 Viborg landstings dom dagen før kyndelmisse mellem Otto Krumpen, lensmand 

på Hald, og Viborg Domkapitel ved kannik Jens Michelsen, ang. kapitlets friheder og 

rettigheder. Det drejer sig om sagefald for en forseelse, som kapitlets bonde Anders 

Madsen i Fjends Herred havde begået, og som herredsfoged Christen Christensen i 

Smollerup afsagt herredstingsdom over. Tingsvidner af Fjends herredsting viste, at 

kapitlets bonde Thomas Stub havde givet biskop Jørgen Friis en halv tønde honning og 

2 okser, fordi han brød kirkefreden i Smollerup Kirke. Henrik Rantzau, lensmand på 

Hald havde fået 2 okser og 10 Joachims dalere af Christen Jensen i Lånum, fordi han 

havde brudt gårdsfreden og for åråd i Mogens Munks gård, og Henrik Blome havde 

oppebåret 20 Joachims dalere af Jesper i Bryrup for et falsk vidne. Landstinget dømte, 

at kapitlets privilegium stod ved magt, og  at herredstingsdom og Otto Krumpens krav 

på sagefaldsbøder underkendtes. DiplViberg., s. 273.  

 

13. april 1550 

 Her Otte Krumpen, lensmand på Hald, m.fl. fik brev, at de ikke måtte  handle med 

bønderne om gæsteri, da kongen ville sende hofsinder til dem på gæsteri. Tegnelser over 

alle lande fra 1550, Danske Magazin 4,6, s. 159.  

 Hr. Otte Krumpen, Erick Krabbe, Olluf Munck, Niels Kieldsen, Iffuer Krabbe, 

Hans Stygge, Jesper Krausse, Peder Bille finge breffue, att thee skulle aldeles ingen 

handell giøre mett bønderne ther i theres leen om therris giesterij, thij ko. mat. wille 

forskiicke till thennom hans nades hoffzinder. Datum Kiøpnehaffuen søndagen nest 

epther sancti Dionisij dag 1550.  

 

Ultimo 1550 

 Fortegnelse over hvordan rigsrådet skulle sidde i rådet. Otte Krumpen nævnes som 

den sjette af 23 navne, hvoraf to før ham og en efter ham nævns som afdøde. Tegnelser 

over alle lande fra 1550, Danske Magazin 4,6, s. 230. 

 

1551 (1) 

 I 1551 indbetaltes overskuddet af bl.a. Hald len til rentemester Eskild Oxe. RA, 

Rentemesterregnskab 1551 fol 3,6f, 9 og 21 jf. Astrid Friis, Rigsrådet og Statsfinanserne 

i Christian III.s Regeringstid, s. 34.  

 

1551 (2) 

 En dom af Fjends herredsting, at tiende af Torup kirke er tildømt lensmand Otte 

Krumpen på Hald på kronens vegne. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 

1596-1652, Overlevering af Hald len 22. juni 1612, breve, nr. 22. 

Herridtztingsdomb aff Fiendtz herrittz ting, att thiende aff Torup kirche ehr her 

Otte Krumpenn paa kong. may. vegne thildømptt. Datteritt 1551. 

 

17. januar 1551 

Til Jesper Krafse. Da han ved Kansleren Johan Friis har givet Kongen tilkjende, 

hvorledes han skal underholde de Hofsinder, som ligge i Riibe, sendes der ham nu Breve 

til Hr. Otte Krumpen og Peder Biilde om, at de skulle annamme samme Hofsinder i 
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Borgeleje, hvilke Breve tilligemed Pasbord skulle gives Hofsinderne med Befaling til 

strax at begive sig hver til sit Borgleje, hvor de tilforn vare. Hans Begjæring om Forlov 

til at drage „til Ærinde” over til Sieland kan paa denne Tid ikke tilstaas, da Kongen agter 

om stakket Tid personlig at komme til den Egn. KancBrevb. 1551-55, s. 4. 

 

2. februar 1551 

(Nyborg, die purificationis Marie). Til Hr. Otte Krumpen Paa hans skriftlige 

Begjæring om at maatte beholde [Asmyndt. Kloster, som hans sal. Broder (Styge 

Krumpen) havde i Forlening, indtil han kommer Kongen til Ords, svarer Kongen, at en 

af „vore” Tjenere allerede har ladet tale ham til om samme Kloster, men at der endnu 

ikke er givet et endeligt Svar derpaa, hvorfor Otte Krumpen skal sætte en tro Karl til at 

føre Tilsyn med Klosteret, at intet forødes, indtil Kongen kommer Otte Krumpen til 

Ords. Det af Stiftets eller Kronens Gods, som hans Broder havde i Forlening, som ikke 

hører til Klosteret, maa han annamme til Haldt Slot og lade indskrive i Slottets Register. 

T. 3, 275. KancBrevb. 1551-55, s. 8. 

 

24. juni 1551 

 Befaling til Jesper Krausse paa Riibberhus strax at sende Fetalje til Kiøpnehafn, 

nemlig 120.000 baade Hvidlinger og Skuller af den tørre Fisk, han sidst fik Ordre om, 

ligesaa Rug, Byg, Malt og Havre, baade Slottets og Stiftets, Smør , Flæsk, levende Øxne, 

saltet og tørret Oxekjod, Faarekjød og Gaasekjød, alt hvad han kan undvære af det fore-

gaaende Aars Oppebørsel. Han skal selv fragte Skibe. Han skal endvidere indsende 

Riibberhuses Regnskab for 1550. 

Ligelydende Breve til Hr. Otte Krumpen af Haldt og Viiborg Stift og til Peder 

Bille af Aarhusgaardt og Aarhus Stift. KancBrevb. 1551-55, s.51.  

 

Omtrent 23.-30. november 1551 (1) 

Brev til Hr. Otte Krumpen, at Kongens Gjæsteri af Melsom og Synderliung 

Herreder ikke skal ydes til Hald, men til Drotningborge. Al Kirke Havren i de samme 

Herreder skal han sørge for er tilstede og sendes til Drotningborge, naar han tilsiges; han 

skal give Kirkerne Penge derfor. Ogsaa Kongens Part af Tiende-Havren skal sendes til 

Drotningborge. KancBrevb. 1551-55, s. 97. 

 

Omtrent 12. -17. december 1551 (2) 

Brev til Hr. Otte Krumpen paa Hald, at han forhandler med Kronens Bønder i hele 

sit Len om, at de i dette Aar for Gjæsteri give Havre, og at denne Havre strax sendes hid 

til Drotningborig tillige med Kongens Part af Tiende- og Kirke-Havren; dog med 

Bønderne i Medelsom, Nørliung og Sønderliung Herreder skal der handles, ”at de give 

Hø for deres Kjervfoder, 6 Knipper baade for Hø og Kjerv paa hver Hest”. KancBrevb. 

1551-55, s. 102. 

 

1552 

 Grættrup sogn var anneks til Tise i Salling, men i 1552 blev Grættrup kirke 

nedbrudt og sognefolket henlagt under Junget. Præsten i Tise Sogn, Niels Mogensen lod 

1552 tage tingsvidne på, at præsten til Tise og Grættrup i over 60 år havde haft al 

oppebørsel af, landgilde og anden herlighed af en gård i Sønder Tise, som var bortfæstet 

til to bønder, at gården var rette præstegård, og at han i den anledning havde gjort varsel 

til hr. Otte (Otto Krumpen på Hald), stiftslensmand over Viborg Stift.  Ny Kirke-

historiske Samlinger, 5. bd., s. 563.  

 

26. februar 1552 

Brev til Hr. Otthe Krumpen, at Kongen har befalet M. Anders Skougard, 

Ærkedegn i Viborg , M. Niels Fris, Kantor smstds., Axel Juel og Hermand Skeyel, 

Landsdommere i Nørrejudtlandt, og Hr. Jens Nielsen, Kannik i Viborg, at gjennemse 

alle Brevene paa Hald Slot og registrere og beskrive dem, samt siden give Kongen 

Underretning derom; derfor skal han, naar de begjære det, lade Brevene med det 

Register, der findes, bringe til Viborg og der paa et belejligt Sted i sin egen Nærværelse 

lade dem gjennemse og registrere 
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(Dronningborg). Befaling til M. Nils Friis, Kantor i Viiborg, og Herman Skeel, 

Landsdommer i Nørjutlandt, om at hjælpe M. Anders Skougardt , Ærkedegn i Viiborg, 

og Axel Juel, Landsdommer i Nørjutlandt, med Registreringen af Brevene paa Hald. 

Befaling til Hr. Jens Nilsen, Kannik i Viiborg, om at hjælpe med ved 

Registreringen af Brevene paa Hald, da han tilforn har registreret dem og har været 

tilstede, naar nogle Breve ere udtagne. KancBrevb. 1551-55, s. 128. 

 

Omtrent 10. marts 1552 

Brev til Hr. Otte Krumpen om. strax at sende hid 20 levende Øxne af dem, han har 

staaende for Haldt, og som tilhøre Kongen, ligesaa det Korn og Fetalje, som han tidligere 

har faaet Skrivelse om. KancBrevb. 1551-55, s. 134. 

 

21. marts 1552 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen at hidsende inden samme Tid af Haldt Slots 

Oppebæring eller kjøbe: 14 Gjeldvæddere, bedre end dem, han sidst sendte, 20 Lam, vel 

forvarede og røgede, saa de ikke fordærves undervejs, 10 Fedeøxne, 2 Tdr. fersk Smør, 

3 Tdr. Eddike, 1 Fjerd. Sennep og ½ Læst Mjød. KancBrevb. 1551-55, s. 140. 

 

6. april 1552 

Brev til Axel Jul, som sammen med M. Anders Skoufgaardt, M. Nils Friis, 

Hermand Skieel og Hr. Jens Nilsen, Vikar i Viborg Domkirke, har faaet Befaling til at 

skulle registrere Brevene paa Haldt, at han med det allerførste giver Kongen Besked 

herom, da denne endnu ikke har faaet nogen, skjønt det er længe siden Befalingen udgik.  

KancBrevb. 1551-55, s. 143. 

 

9. april 1552 

På Viborg landsting har vi (9. november 1653) seet og hørt læse efterskrevne 

gamle pergaments brev, så lydende: Erik Skram til Hastrup med flere landsdommere og 

Jens Skriver, landstingshører sst, gør vitterlig, at år efter Guds byrd MDLIJ (1552) 

lørdag næst for søndagen judica på Viborg landsting var skikket Amdi Christensen i 

Hørup og havde stævnet Laurits i Tulstrup, for han har fordelt ham og beklaget, det 

samme sag har tit og ofte været opsat, og han ikke derfor kunne komme af den dele, og 

velb Otte Krumpen, høvedsmand på Hald mødte og bestod, at han havde givet hans 

delefoged at dele ham for den fiskegård, han bruger, liggende vesten nedenfor Løvel 

bro, siden den er opdæmmet, dertil svarede Amdi og Anne Clemendses bud og satte i 

rette, at den fiskegård, som Amdi blev tiltalt for, den havde været brugt i rolig besiddelse 

i 40 år og mere til Niels Clemendsens og hans arvinger, og mente samme forfølgelse og 

dele var gjort imod loven og recessen, og da forligte vi dem her i dag, det Otte Krumpen 

overgav al den dele og tiltale, som han lod forfølge Amdi med, og samme fiskegårde at 

følge Anne Clemends og hendes arvinger herefter som tilforn, dog med sådan skel, at 

samme fiskegårde ikke skulle stævnes højere med sin stævning, end som den har gjort 

af arilds tid, siden den bygget blev. Viborg landstings domboger C 1616-1651. Bjarne 

Nørgaard Pedersen. 

 

Omtrent 15. april 1552 

 Fortegnelse paa Kongens Nathold af hans Len og Kjøbsteder i Nørjutlandt. I 

Viiborriig Viiborriig By 2 Nætter, Olluf Munck af Øtzlef Kloster 1 Nat, Chriistoffer 

Rosenkrantz paa Skierne af Sønderliung og Medelsom Herreder 1 Nat, Ifuer Krabbe af 

Skiifuehus 1 Nat, Jahan Høcken af Alliing Kloster 1 Nat, Hartuig Thamessen af Lundt 

i Morse 1 Nat, Jens Thamessen af Guddom Kloster 1 Nat, Abbeden af Viidtskiildt 

Kloster 1 Nat, Niels Juel af alt hans Len 1 Nat, Niels Lange af Duholms Kloster 1 Nat, 

Nyekiøpiing By 1 Nat, Schiifue 1 Nat l). Hvis Kongen vil ligge længere end disse 13 

Nætter i Viiborriig, skal Hr. Otthe Krumpen holde ham af Haldt Slot. I Aalborriig, hvis 

Kongen agter sig did: Aalborriig By 2 Nætter, Thiidstedt, Lemviig, Hørring, Sebye og 

Schafn hver l Nat, Hr. Chresten Friis af Seber Kloster og Aagordt 1 Nat, Eskel Gøye af 

Hundtzlundt Kloster 1 Nat, Ifuer Lycke af Vordtgordt 1 Nat, Eriick Krabbe af Aastrup 

I Nat, Knud Gyldenstierne af Øøe Kloster 1 Nat, Christoffer Stygge af Sebyegordt 1 Nat 

2), Gabriiel Gyldenstierne af Ørrum 1 Nat, Eriick Rudt af Vestervig Kloster 1 Nat, 
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Albret Skieel af Burglom Kloster 1 Nat (holdes ikke i Klosteret), Chriistoffer Gøye paa 

Segelstrup 1 Nat, Niels Parsberrig af Vregløf Kloster 1 Nat: Hvis Kongen vil ligge 

længere end disse 18 Nætter i Aalborrig , skal Olluf Munck holde ham af Aalborriighus.  

I Aarhus: Aarhus By 2 Nætter, Ebbeltoft 1 Nat, Grindov 1 Nat, Eriick Banner af Kalløø 

eller paa Ka[lløø] 2 Nætter, Harlof Trolde af Ring Kloster 1 Nat, Abbeden af Eme 

Kloster 1 eller 2 Nætter 3). Hvis Kongen vil ligge længere ….. 4)  Mellem 

Drotniingborrig, Viiborriig og Aalborriig: Mariagger Kloster 1 Nat, Hofbrof 1 Nat, 

Eriick Banner i Roldt af Hedensted Herred 1 Nat, Gregers Trudtsen af Rogsiø Herred 1 

Nat 5). I Riipe: Riiper By 2 Nætter 6), Varde 1 Nat, Ringkiøping i Nat, Niels Lange af 

Visselbieriig 1 Nat 7), Holstebrof 1 Nat, Lundenis 1 Nat, Lemvig 1 Nats. 8) Hvis 

Kongen vil ligger længere end disse 8 Nætter i Riipe, skal Jesper Krause holde ham af 

Riiperhus. Summa Summarum 7 Uger 2 Dage. T. 4, 761. (U. St.). KancBrevb. 1551-55, 

s. 146. 
1)  Udenfor er med en anden Haand skrevet: Hans Skougard.  
2)  Udenfor dette er med samme fremmede Haand skrevet: C.V. dvs. Corfits Ulfeldt.  

3)  Udenfor Stykket fra Notetegn 2 er med samme fremmede Haand skrevet : Jens Skriver.  

4)  Det nederste af Papiret er afslidt.  
5)  Foran Navnet er med en fremmed Haand skrevet: h. s. (a: Hans Skovgaard), bag efter «Nats 

«han skal holde i Aarhus».  

6)  Foran er med samme fremmede Haand skrevet: h. s., bag efter: ½ Ribe  
7)  Foran er med Fortegnelsens Haand skrevet: s. h., bag efter med fremmede Haand: ½ i 

Ribe».  

8)  Udenfor de 3 sidste er med Fortegnelsens Haand skrevet: som kgl. Maj. vil drage den Vejs.  

 

1. maj 1552 

(Viborg, Philippi et Jacobi app. Dag). Breve til Erick Banner i Kallø Len, Peder 

Bille i Aarhus Stift. Frantz Bille i Silkeborg Len, Albret Gøye i Skaldelborg Len, Euert 

Bille i Aakier Len, Oluf Munck eller Jaeup Brockenhus i Aalborg Len, Hr. Otte Krum-

pen i Hald Len og Viiborg Stift, Ifuer Krabbe i Koldinghus Len, Fru Citzel , Erick 

Krummediigs Efterleverske, i Hønborg Len og Erick Krabbe i Aastrup og Lundenes Len 

om at skaffe Kongen de „allersmæste” Ulveunger , som de kunne faa i hele deres Len; 

hvis de kunne faa dem, før de kunne se , vil Kongen helst det ; naar de fange dem , skulle 

de strax tage Skindet af dem og tørre det, men ikke lade det tilberede. KancBrevb. 1551-

55, s. 152. 

 

16. maj 1552 

Forleningsbrev for Anders Skiel til Hegnet paa 8 Gaarde i Alsted Sogn og By i 

Nørre Herred i Mors paa Livstid. Han skal hvert Aar inden S. Andree Dag paa Hald Slot 

yde al vis Landgilde og ligesaa Korn, Smør, Gjæsteri og Skovsvin og tage Kvittans 

derpaa. Med de sædvanlige Bestemmelser ang. Bønder, Jagt og Skove. KancBrevb. 

1551-55, s. 152. 

 

8. juni. 1552 

Anordning for Viborg Stift, udgivet paa Kongens gode Behag, af Ottho Krumpen. 

Høvedsmand paa Hald og Befalingsmand i Viborg Stift, Kjeld Jul, Superintendent, Niels 

Friis, Cantor, med flere af Viborg Capitel, om Kirkegaardenes Vedligeholdelse, 

Kirkeværger og Kirkeregnskaber. Capitels Hus y Wiburg, Thenne Othensdag nest Effter 

Pintzdag. Krag og Stephanius, Christ. III.s Hist. Suppl. s. 230-232. Regesta nr. [1061]  

 

Omtrent 14. august-7. september 1552 

Brev til Hr. Otte Krumpen om at levere Jørgen Pedersen (rentemesteren) alle de 

Penge, som han har af Hald Slots Len til samme brug (købe af fisk, smør, flæsk m.v.). 

KancBrevb. 1551-55, s. 156. 

 

10. januar 1553 

Breve til Hr. Otte Krumpen, Jacob Brockenhuus, Jesper Krausse og Peder Bille, 

at Kongen har erfaret, at mange Steder i Nørrejutlandt have hver 9 Bønder ikke udgjort 

den tiende med Harnisk og Værge, som Kongen tidligere har befalet. Derfor vil Kongen, 

at de skulle holde Mønstring Mandag efter Midfaste Sønd. (13. Marts). De skulle strax 

lade dette Kongens aabne Brev forkynde paa alle Herreds- og Birketing og siden tilsige 
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alle Fogder, Embedsmænd og menige Adelsmænd at møde paa et belejligt Sted i Stiftet. 

De skulle opskrive, hvem der møder og med hvad Rustning, og sende et klart Register 

derover ind i Kancelliet samt selv beholde et. KancBrevb. 1551-55, s. 210. 

 

17. januar 1553 

Befalinger til Lensmænd og andre i Nørjutland om med det første at begive sig til 

Nyborch Slot med deres Regnskaber: Hr. Otte Krumpen og hans Slotsskriver med Haldt 

Slots og Stiftets Regnskab. 

I Hr. Otthe Krumpens Brev en Seddel, at han strax skal sende til Nyborrig de 12 

Læster Havre, som han tidligere har faaet Skrivelse om fra Rentemesteren Jørgen 

Pedersen. KancBrevb. 1551-55, s. 211. 

 

30. januar 1553 

Breve til Lensmænd i Jutland om strax at sende Øxne til Nyborg: Hr. Otte 

Krumpen af Haldt 12, 15 eller saa mange, som han har paa Foder af Kongens. De skulle 

sende gode og fede Øxne og skaffe Foder til dem undervejs. KancBrevb. 1551-55, s. 

214. 

 

19. februar 1553 

Samtidigt med at Christoffer Rosenkrantz i 1544 ophørte med at være lensmand 

på Hald købte han for 9.158 mark Lynderupgård, der ved Reformationen var kommet 

under kronen og blev administreret under Hald len. Han fik dog først skøde på 

Lynderupgård samt 27 gårde, 3 bol og Strandmøllen i Rinds herred 19. februar 1553, 

men havde tidligere fået kongens ejendomsbrev herpå. Kronens Skøder. s. 43. 

(Søndag invocavit). Nyborg. Skøde til Christhopher Rossenkrantz til Hefringholm 

paa noget Gods, hvorpaa han tidligere havde Kongens Ejendomsbrev, nemlig: Rindts 

Herred, Lynderuppe Sogn, Lynderup Hovedgaard, Lynderuppe By 10 Gaarde og 3 Bol, 

i Nørreris 1 Gaard, i Astruppe 1 Gaard, Rind By 7 Gaarde og Ejendommen og 

Herligheden til 1 Gaarde, hvis Rente, Korn- og Smørskyld skulle blive hos Præsten, 

Ulbierg Sogn 5 Gaarde, den ene kaldet Lille Tordrup, de andre 4 i Sondstruppe, og 1 

Strandmølle, Laastruppe S. og By 2 Gaarde; dog maa han ikke fiske i Laastruppe Aa 

eller der i Limfjorden, hvor Kong Christjern, Kongens Farfader, gav Viborg Stift 

Fiskeretten, men ellers maa han og hans Tjenere fiske i Limfjorden uden dog at formene 

andre at fiske der.  

 

25. februar 1553 

Breve til Lensmænd i Nørjutlandt om strax at lade bage gode Tvebakker til 

Kiøpnehafns Slots og Skibenes Behov og holde dem tilstede, indtil de faa videre Besked: 

Jachop Brockenhusse paa Aalborig Slot 40 Læster; Hans Stygge paa Drotningborrig 40 

Læster af Kongens Tienderug og af Landgilderugen, hvis hin ikke slaar til; Peder Bylde 

paa Aarhusgordt 40 Læster ligesom Hans Stygge ; Albiegt Gøye paa Skandelborig 30 

Læster; Hr. Otthe Krumpen paa Haldt 40 Læster; Efuert Byldt paa Aakier 40 Læster; 

Ifuer Krabbe paa Koldinghus 20 Læster. KancBrevb., s. 223. 

 

2. marts 1553 

(Sønd. reminiscere). Aabne Breve til Bønderne i Søndre Hald, Nørre, Søndre, 

Vestre Liisberg, Haslof, Saubro, Framløf, Giern, Liusgard, Nørreliøng, Søndreliøng, 

Melsom og Rogsø Herreder, at de skulle begive sig til Grøften, som er paabegyndt ved 

Randers, med Heste og Vogne og 2 Hjælpere med Spader og Skovle ved hver Vogn og 

arbejde der i 2 Dage paa egen Kost efter Hans Stygges Tilsigelse. KancBrevb. 1551-55, 

s. 225. 

 

2. marts 1553 

Brev til Hr. Otte Krompen paa Hald, at han skal slutte sit Regnskab S. Voldburgs 

Dag og gjøre klart Register paa sin Beholdning  denne Dag, samt strax efter sende 

samme Register til Kongen. Han skal med det første sende de Penge, som han har af 

Kongens, til Rentemesteren Jørgen Pedersen til at afbetale de Landsknægte  med , som 

nu skulle afbetales, og til andre Udgifter. KancBrevb. 1551-55, s. 225. 
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4. april 1553 (1) 

Til Jacop Brochenhus. Da han ikke kan faa saa store Skibe til at føre Korn til 

Amsterdam, som han har faaet Skrivelse om, agter Kongen i de første Dage at sende 

Skipper Jens Siellandsfar med Øholken til Aalborg for at modtage en Ladning Korn af 

ham og Hr. Otte Krumpen. Saa snart Skibet kommer, skal han lade en Kobrygge gjøre, 

saa Kornet ikke fordærves af Vand; hvis det behøves, skal Skibet beklædes i Bunden 

eller belægges med Maatter. Indlagt medfølger en Seddel paa det Korn, som Hr. Otte 

Krumpen, Rasmus Persen og han selv skulle levere. Han skal sørge for, at Skibet ikke 

forsinkes, og sende en tro Karl med det til Amsterdam, som kan staa for Maalet og 

aflevere det der, hvor Kongen nærmere vil bestemme. Baadsmændene paa Øholken 

have faaet deres Betaling, men Jacop Brochenhus skal udfetalje Skibet for, Rejsen til 

Amsterdam og for en Rejse derfra til Norge efter Tømmer og tilbage igjen hid til Slottet. 

Han maa give hver Baadsmand 1 Gylden paa Haanden. - Register paa Kornet. Jacop 

Brochenhus af Aalborg Slot efter hans egen Skrivelse: 15 Læster Rug og 52 Læster 

Malt; Rasmus Persen, Stiftsskriver, efter Jacops Skrivelse: 40 Læster Malt og 5 Læster 

Rug; Hr. Otte Krumpen af Hald efter hans egen Seddels Lydelse: 30 Læster Malt og 12 

Læster Rug. KancBrevb. 1551-55, s. 235. 

 

4. april 1553 (2) 

Befaling til Hr. Otte Krumpen, uden Forsømmelse at sende det Korn, som han 

efter sin Seddel kan undvære fra Slottet. nemlig 12 Læster Rug og 30 Læster Malt, til 

Jacop Brochenhus, Embedsmand paa Olborghus. KancBrevb. 1551-55, s. 235. 

 

3. maj 155 

Vidne udstedt på Hald slot af slotsfogden og slotsskriveren, at kannik Morten Hvas 

har været på slottet og spurgt, om der var kommet varsel fra Gabriel Gyldenstjerne om 

ridemænd torsdag efter Philippi Jacobi (1. maj) til skel mellem Sønderholm og Nyrup 

mark. NLA, Viborg bisp, C2-252, Udtagne breve nr. 402. [2] segl, indklæbede. Begyn-

delsen mangler.  Færch 1, (Diplomatarium Hornumense). 

 

10. august 1553 (1) 

Brev til Hans Stygge paa Drotningborg, at han skal sende til Kiøpnehafn det Malt, 

Rug og Smør, som ifjor blev sendt ham af Hr. Otte Krumpen paa Hald for at ligge i 

Forraad. Hvis det er fortæret paa Slottet, skal Hans Stygge sende lige saa meget af Drot-

ningborg Slots Landgilde. Han skal i dette Aar opsætte 70 til 80 Øxne eller flere paa 

Foder paa Kongens Ladegaard, dog saa at han har Hø og Strøfoder i Forraad til 

Hofsindernes Heste, hvis Kongen skulde komme did. Alt andet, hvad der behøves, skal 

han holde i Forraad efter Kongens Skrivelse. KancBrevb., s. 246. 

 

10. august 1553 (2) 

(S. Laurentii mart. Dag). Brev til Hr. Otte Krumpen paa Hald, at han dette Aar skal 

opsætte paa Foder saa mange Øxne, han kan fodre, ved Slottet, i Klostre eller ved Spøt-

trupgaard. KancBrevb. 1551-55, s. 248. 

 

27. september 1553 

Onsdag post Mauritii). Holgier Rossenkrantz faar Brev til Hr. Otte [Krumpen], M. 

Anders Skoufgard , M. Niels Friis og Hr. Jens Nielsen, at de, da han har noget Arvegods, 

som er mageskiftet fra Viborig Stift, hvorom der nu er Trætte, og da Brevene derpaa ere 

paa Hald, skulle opsøge samme Breve og levere ham dem mod hans nøjagtige Reversal.. 

KancBrevb. 1551-55, s. 257. 

 

6. november 1553 

Befalinger til Jesper Krausse paa Riiberhus, Frandz Bilde paa Siilckeborg, Jacob 

Brockenhus paa Aalborghus og Eriich Krabbe paa Lundenes at levere Jyrgen Persen de 

Penge, som tilkomme Kongen af sidste og dette Aars Regnskab, til at betale 

Landsknægtene  med; til Hr. Otte. Krumpen paa Haldt, Albregt Gøye af Schanderborg 

Len og Aare Kloster og Peder Biilde paa Aarhusgaardt at levere samme Pengene af 

sidste Aars Regnskab; til Jyrgen Barnechov paa Aakier at levere samme alle de Penge , 
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som han har oppebaaret, siden han fik Aakier; til Oluf Pedersen, Tolder i Riibe, og 

Chresten Skriver, Tolder i Aalborg, at levere samme alle de Penge, som de have. 

KancBrevb. 1551-55r, s. 269. 

 

11. november 1553 

Breve til Lensmændene om Kirkekornet  og Kongens Tiende korn: Alt Kirke-

kornet og Tiendekornet over hele Aarhus Stift skal føres til Aarhus, hvor Peder Bille 

skal forvare det indtil videre. Hr. Otte Krumpen skal oppebære Tienden og Kirkekornet 

af Synderlyng, Medelsom, Nørrelyng og Fiendz Herreder i Viiborg Stift og føre det til 

Aarhus. Hr. Otte Krumpen skal (også) tage Tiendekornet af Salling og Kirkekornet af 

Mors, medens Rasmus Pedersen skal tage Tienden af Mors og Thy. KancBrevb. 1551-

55, s. 271. 

 

7. december 1553 

(Kolding, Torsdag efter Sankt Nicolai Dag). Befaling til Hr. Otthe Krumpen paa 

Hald at lade alt Bygget af Kongens Tiende- og Kirkekorn gjøre i Malt, førend det sendes 

til Alborig og Arhus. Han skal tage Penge for Gjæsteriet af Bønderne over hele Lenet 

og strax sende dem til Koldinghus til Udkvitning af Kongens Hofsinders Heste. 

KancBrevb. 1551-55, s. 276. 

 

11. januar 1554 

Torsdag post trium regum. Tilladelse for Ifuer Pedersen, Slotsskriver paa Hald, til 

at oppebære  de 9 Skil. danske Regnskabspenge ”af de Kirker udi alle de Herred[er], 

som pleje at høres Regnskab udi” til Hald Slot; dog skal han paa egen Omkostning drage 

omkring for at høre Kirkernes Regnskab og paase, at baade Kongen og Kirkerne sker 

Fyldest. KancBrevb. 1551-55, s. 283. 

 

2. februar 1554 

I forbindelse med landeskattens bevilling 1553 bestemtes, at skatten skulle 

indsættes hos særligt udpegede rigsråder, og det var i Jylland Erik Banner, lensmand på 

Kalø og Otte Krumpen (lensmand på Hald).  Astrid Friis, Rigsrådet og Statsfinanserne 

i Christian III.s Regeringstid, s. 68. 

 

10. marts 1554 

Befaling til Ifuer Krabbe paa Koldiinghus, Jesper Krausse paa Riiperhus, Hans 

Stygge paa Drotningborrig, Peder Biilde paa Aarhusgord, Albregt Gøye paa Skandel-

borrig og af Orde Kloster (Vor), Frandts Biilde paa Siilckeborrig, Jørgen Barnekov paa 

Aackier, Hr. Otthe Krumpen paa Hald, Jachop Brockenhusse paa Aalborighus, Eriick 

Krabbe paa Lundenes og Niels Juel af Hing og Uldborig Herreder, at de til Phillipi et 

Jacobi Dag ”tilskrive” deres Regnskaber og derpaa strax sende en klar Extrakt af samme 

Regnskaber for 1553 til Kongen, for at han kan se, hvor meget de skylde. KancBrevb. 

1551-55, s. 302. 

 

5. april 1554 (1) 

(Kolding, Torsdag post qvasimodogeniti). Befaling til Hr. Otthe Kro[m]ppen paa 

Haldt strax at sende 500 Sider Flæsk, 300 Faarekroppe, 250 Gaasekroppe og 8 Nød-

kroppe  paa Vogne til Kollinghus. KancBrevb. 1551-55, s. 306. 

 

5. april 1554 (2) 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen at levere Niels Rossenkrantz de blandt Rigens 

Breve paa Hald, der lyde paa Halkier Gaard og Gods, og tage hans Reversal derfor. 

KancBrevb. 1551-55, s. 307. 

 

27. maj 1554 

Sognevidne fra Tøndering, Harre Herred, om tilliggende til Durup præstegård, 

Harre Herred. DiplViberg., s. 299. 
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Wii efftherne Mas Bundhe y Tønneringh, Niels Moybeck ibidem, Michil 

Andersszen i samme sted, Niels Andersszen, Rasmus Knudsszen, Peder Jepsszen, 

Michil Braanij, Seuren Thamesszen, Nis Lasszen y Tenneringh , Pouel Thuesszen y 

Lund, Symen Willasszen ibidem, Chresthen Nielsszen y Thowstrop, Jens Quist ibidem, 

Jens Symensszen y Tønneringh och Chresthen Symensszen ibidem giør wittherligt for 

alle met thette wort obne breff, att oss alle fuluittherligt er i rette gudtz sandhiid, saa 

langt som wij kand lengst mindbe, huer effther syn aaldher, somme i xxx aar, somme y 

xl aar och somme y lx aar, tha haffuer thi iiij agger, som ligger paa broen willholme nest 

østhen til weien, som nw er ord y v agger och indlucth med en grob y then mier endhe , 

ligget och werit til Dwrop prestgard wlasth och wklaffuet i alle madhe, och aldrigh wij 

haffuer hird eller spord aff gamle foereldher noghen klaffue ther paa, feren nu y aar enlig 

och welbyrdugh mand Yffuer Krabbe til Ostergard lod taghe ther paa. Til ydermere 

vintnesbyrd trycker vij wore indzegler nedhen paa thette worth obne breff. Giffuit y 

Tønneringh søndagh nest effther trinitatis aar etc. mdliiij. Samtidig Paategning: breff 

paa Wilhollme. Papir med Segl, Viborg Stiftsarkiv, Harre Herred, Durup. 

 

9. september 1554 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen at sende til Nyborg fra Haldt 40 Læster Rug, 15 

Læster Havre, 1000 Sider Flæsk, 300 Faare- og Lammekroppe, 300 Gaasekroppe, 20 

Vorder tørrede Torsk og 30 af Sagefalds- og Gaardfæstningsøxnene; endvidere skal han 

kjøbe 60 Øxne og sende dem til Nyborg. KancBrevb. 1551-55, s. 326. 

 

4. oktober 1554 (1) 

Christian 3. pålægger Keld Jul i forening med stiftslensmand Otte Krumpen og 

herredsprovsterne at undersøge præsternes underhold i stiftet. Spor af 1 segl. Kanc. 

Brevb. 342; DiplViberg. 302. RA. Viborg bisp, tidl.: Forordn. I, 6 - L 16-57. RA, 

Gejstlige arkiver, Viborg bisp, jf. RA, Lokalarkiver til 1559, Gejstlige arkiver, Viborg 

bisp, II, s.  185.  

 

4. oktober 1554 (2) 

Aabent Brev, at Axel Juel, Landsdommer i Nørrejutlandt, maa faa det første 

Prælatur i Forlening, som bliver ledigt enten i Aarhus eller Viiborg Domkirker, og at 

han indtil den Tid aarlig maa oppebære 4 Læster Korn, Halvdelen af Hald Len, Halv-

delen af Aalborg Len, halvt Byg og halvt Rug. KancBrevb. 1551-55, s. 347. 

 

30. oktober 1554 

Otte Krumpen bekræfter på kongens og Viborg kapitels vegne et mark- og 

herredsskel mellem Rinds og Gislum herreder og Nøragergårds mark og Torup mark. 

Perg. 1 bevaret og 2 tabte segl. Afskrevet i DiplViberg., s. 303.  RA. Viborg kapitel, 

tidl.: Rinds herred i alm. 16 - L 17-170. RA, Gejstlige arkiver, Viborg bisp, jf. RA, 

Lokalarkiver til 1559, Gejstlige arkiver, Viborg bisp, II, s.  186.  

 

1555 

 Marine Andersdatter skødede på Fjends herredsting 3 gårde til kongen. Det er det 

bondegods i Fjends, som Maren Andersdatter i Smollerupgård, enke efter herredsfoged 

Christen Jensen, solgte til kongen jf. Hald lens regnskab 1545-46, og blev betalt med 33 

daler søndag efter Mirias (Marie?) dag. Se Ole Færch, Hald lens regnskab 1541-46, s. 

415v. Skødets dato er måske fejl for 1545, da der er 10 år mellem betaling og skøde. 

Prisen på de tre gårde tyder på, at det kun er søsterdele heraf, som der sælges. RA, Hald 

lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, 

nr. 46. 

 Enn Marinne Andersdaatters schiøde Fiendtz herridtztingh paa 3 gaarde, wnder 

ssin dato 1555. 

 

9. marts 1555 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen paa Haldt strax at sende til Nyborrig 10 Læster 1 

Td. 4 Skpr. Havre, som han resterer med af den Havre, han tidligere har faaet Befaling 

at sende. KancBrevb.1551-55, s. 372. 
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1. september 1555 

Retssag for Tamperretten i Viborg afsagt af borgmester Jens Skriver i Viborg på 

vegne af ridder Otte Krumpen, lensmand på Hald og stiftsbefalingsmand i Viborg Stift, 

Keld Juel, superintendend i Viborg, Jens Hansen, Splid Fasti, Jens Michelsen, kannikker 

i Viborg, læsemester Michel Brun og Jens Nielsen, prædikanter i Viborg, imellem 

Præsterne i Hem og Skive om Tienden af en Del af Dolbyvadsgaards Jorder , som ligge 

i Hem (Dolby i Sogn, medens Gaarden selv ligger i Skive Sogn. Da Sagen angaar et 

Principspørgsmaal, udsættes den til Tamperdag ved Pinse næste Aar. Det er en 

fortsættelse af striden mellem biskop Jørgen Friis og Hr. Oluf Libbert om præstegården 

til Resen sogn, som rettertinget afsagde dom i 5. december 1529. DiplViberg., s. 314. 

 

20. september 1555 

Befaling til Hr. Otthe Kro[m]pen strax at sende alt Malt og Havre, som han kan 

undvære fra Hald Slot, til Aars, lade det indskibe paa Skibet Uglen og lade sit eget Bud 

følge med til Kiøbehafuens Slot. KancBrevb.1551-55, s. 397. 

 

21. september 1555 

Jens Skriffuer, Borgemester i Viborg, Otto Krumpen, Stiftsbefalingsmand, Kield 

Jul, Superintendent, Niels Friis, Cantor, med flere Kanniker, Provster og Præster i 

Viborg Stift, bestemme paa Kongens gode Behag, at naar ”Bordag” fandt Sted i Kirke 

eller paa Kirkegaard, da maatte Gudstjenesten desaarsag ikke afstilles. Capittelshuss y 

Wiburg paa S.Matthæi dag. Krag og Stephanius, Christian III.s Hist. Suppl. s. 234, 235. 

Regesta I, nr. 1351.  

 

3. oktober 1555 

 Otto Krumpen, lensmand på Hald med alt dertil liggende forhenværende Viborg 

Stifts gods samt krongods, herunder Spøttrup, havde formodentlig haft lenet på samme 

vilkår som forgængerne og som disse dvs. som regnskabslen, men fik i 1555 forbedret 

vilkårene, hvilket sikkert skyldtes, at han i 1554 var blevet rigsmarsk. Det var en 

betydelig del af lenets indtægter han derved fik.  

 Til sit eget og sine folks underhold fik han af lenets indkomster 15 læster rug, 25 

læster malt, 10 læster havre, 12 tdr. smør, 8 tdr. 1 fjdk. honning, 250 svin, 150 får og 

lam, 300 gæs, 358 høns, 85 kloder jern, 25 skattekøer, 57 skovvogne, 9 nye vogne, 8 

hjul, 800 gæsteriheste, 171 mark landgildepenge, 348 mark græsningspenge. Endvidere 

al avlen af Hald ladegård og halvparten af al uvis rente dertil. Al anden rente samt 

kronens part af kirketienden samt herligheden og gæsteriet af kirker og præster skulle 

han derimod gøre regnskab for, når det forlangtes. Han skulle tjene med 12 udrustede 

ryttere inden for riget på egen bekostning eller med 12 væragtige karle til skibs uden for 

riget på kongens bekostning. Når kongen forlangte det, skulle han på egen bekostning 

rejse til ham inden for riget. Valdemar Andersen, s. 51. 

Torsdag efter S. Michels Dag. Forleningsbrev for Hr. Otthe Krumpen, Marsk, paa 

Hald Slot samt paa Meltoftegaard og 4 Gaarde i Høbye (Højby) paa Laaland, hvilket 

Gods han alt selv har i Værge. Han maa til sin og sine Folks Underholdning samt til 

Slottets Forbedring aarlig fra Philippi et Jacobi Dag 1555 oppebære: 15 Læster Rug, 25 

Læster Malt, 10 Læster Havre, 12 Tdr. Smør, 8 Tdr. 1 Fjerd. Honning, 250 Svin, 150 

Faar og Lam, 300 Gæs, 358 Høns, 85 Kloder Jern, 25 Skattekøer, 57 ½ Skovvogn, 9 

nye Vogne, 8 Hjul, 800 Gjæsteriheste, 171 ½ Mark 2 Skil. 2 Pend. Landgildepenge og 

348 Mark 4 Skil. Græsningspenge; endvidere al Avlen til Hald, Halvparten af al uvis 

Rente dertil samt al vis og uvis Rente af Meltoftegaard og de 4 Gaarde i Høbye; al anden 

Rente samt Kronens Part af Kirketienden og Herligheden og Gjæsteriet af Kirker og 

Præster skal han gjøre Regnskab for og yde, hvor han tilsiges. Han skal tjene med 12 

gerustige Heste og Glavind inden Riget paa egen Bekostning eller 12 væragtige Karle 

til Skibs uden Riget paa Kongens Bekostning. Naar Kongen forskriver ham til sig inden 

Riget, skal han rejse paa egen Bekostnin Sædv. Bestemmelser ang. Gods, Bønder, Jagt 

og Skove. KancBrevb. 1551-55, s. 402. 
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1556 

 I 1556 tilbagebetalte kongen Otte Krumpen, lensmand på Hald, et lån på 1.000 

dl. optaget i 1554. RA, rentemesterregnskab 1556, fol. 15 og 137. Astrid Friis, 

Rigsrådet og Statsfinanserne i Christian III.s Regeringstid, s. 106.  

 

28. marts 1556 

Til Hr. Othe Krumpen. Paa hans Begjæring gjennem Eskild Oxe om at faa en 

Bygmester sendt, som kunde istandsætte det Hus, der staar paa Kongens Gaard i Viborg, 

da ellers helt vil forfalde, svares, at Kongen paa denne Tid ingen Bygmester kan sende, 

men Othe Krumpen skal se at bevare Huset godt som muligt. Kongens Fetalje af Hald 

Len, som han spørger om, skal han beholde, indtil han faar Brev om, hvorhen han skal 

sende den. KancBrevb. 1556-60, s. 18. 

 

11. maj 1556 

 Rulle over mønstring afholdt på Røgelhede i Fjends Herred mandag efter søndag 

Vocem jucunditatis, over borgerne i Viborg og Nykøbing Mors samt kronens tjenere i 

Rinds Herred (udbudsmænd), som Otto Krumpen indsendte til kancelliet. Her kun 

uddrag vedr. Rinds Herred. Bønderne her var udrustet med harnisk og hellebarder, mens 

borgerne benævnes som hageskytter og med rør, dvs. geværer. En del af bønderne 

genkendes i Hald Lens Regnskab 1541-46. RA, Danske Kancelli, B43B Mønstrings-

ruller og rostjenestetakseringer 1535-1563. 

Munster Seedell och Register paa Borger Tisligste paa wdboes mendt wdj Haldtz 

Leen szom bleff munsterit wiidt Røgelhiee wdj fiendtzherit mandaghen nesth efther 

Søndagen vocem Jucunditatis Aar MDlvj. Som her Otte Krumpem fremskickue.  

Kronens tienner tiill Haldt wdj Rindtzherit alle harnisk och hellebarder. 

Nis Bartiilssen ij Giedstedt 

Jens Iffuerssen ij Tolstrup 

Chresten Morthenssen ij Wuldberigh 

Chresten Jenssen ij Skalls 

Per Mogenssen ij Huerestrup 

Jørgen Kieldssen 

Nis Roedt 

Poul Henssen ij Huilsom 

Seueren Nielsssen ibid. 

Nis Ibssen 

Pouell ij Skraewadt 

Morthen Morthensssen ij Heeringh 

Palssen ij Twstrup 

Seuerin Brock 

Jes Børrialssen 

Nis Pouelssen 

Jep Beri 

Nis Kiermandt 

Chrestenn Gladt 

Peder Wogenssen 

Chrestenn Staer 

Jens Wogenssen ij Skaels.  

 

25. maj 1556 

 Otto Krumpen, lensmand på Hald og stiftsbefalingsmand, indsender register over 

mønstringen i Viborg Stift og Hald Len samt over de skibe, som købstæderne i 

Nørrejylland skulle stille. Dateret Hald mandag efter pinsedag 1556. Vedlagt en seddel 

om, bøndernes kornnød. Registeret findes i samlingen af mønstrings-ruller. RA, Danske 

Kancelli, Indkomne breve 1555-59 seddelregistratur 14-19. 
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5. juni 1556 

Til Hr. Othe Krumpen. Kongen har modtaget hans indsendte Mønstringsseddel 

over Ridderskabet, Kjøbstedsmænd og Bønder i Viborg Stift og et Register over Kjøb-

stedsmændenes Skibsrustning. Formedelst den store Trang paa Korn blandt Bønderne i 

Halds Len tillades det ham efter hans Begæring at sælge noget af Kongens Korn for 

Penge til dem, som trænge. Paa Forespørgsel gjennem Eskild Oxe om Gjæsteri, svares, 

at han maa tage 8 Sk. danske for hver Hest. KancBrevb. 1556-60, s. 27. 

 

2. juli 1556 

Befaling til efterskrevne Lensmænd at sende til Kiøpnehafns Slot alle de Øxne, 

som tilkomme Kongen for Sagefald, Gaardfæstning og andet; hvis de ikke slaa til, skal 

der kjøbes saa mange, at Tallet kan blive fuldt, og de skulle være her Søndag efter S. 

Bertholomei ap. Dag (30. August). Albret Gøye 70 Øxne af Skanderborg Len, samme 

af Vorde Kloster 30, Frantz Banner af Kalø 50, Frantz Bilde af Silckeborg 100, Jørgen 

Bernekov af Okier 80, Hr. Otte Krumpen af Hald 80, Jens Jul af Aarhusgaard 50, Eyler 

Rønnov af Hagenskov 40 og Otho Brade af Olborg 100. KancBrevb. 1556-60, s. 29. 

 

25. februar 1557 

Register paa det Korn, som Lensmændene faa Befaling til at sælge til Kronens 

Bønder: I Aalborg Len 10 Læster Rug og 15 Læster Byg, Drotningborg 8 Læster Rug 

og 12 Læster Byg, Aarhus 5 Læster Rug og 8 Læster Byg, Koldinghus 6 Læster Rug og 

10 Læster Byg , Aakier 3 Læster Rug og 5 Læster Byg, Sckanderborg 2 Læster Rug og 

5 Læster Byg, Hald 10 Læster Rug og 15 Læster Byg, Riberhus 10 Læster Rug og 10 

Læster Byg. Niels Jul af Hing og Uldborg Herreder 2 Læster Rug og 5 Læster Byg, 

Silckeborg 3 Læster Rug og 5 Læster Byg … KancBrevb. 1556-60, s. 74. 

 

8. april 1557 

Aabent Brev til Kronens Bønder i Kollinghus, Riberhus, Hald, Aalborghus, Ørum, 

Drotningborg, Aarhusgaard, Vuldborg [Herred], Heng Herred, Skandelborg, Voer 

Kloster, Silckeborg, Aakier, Kalløe og Lundennes Len, at Kongen paa Grund af den 

store dyrtid i Nørejutland har befalet Lensmændene at sælge de Bønder, trænge dertil, 

Korn til Saakorn og Underholdning for en skjellig Pris. KancBrevb. 1556-60, s. 89. 

 

20. maj 1557 

 Peder Høg, præst i Låstrup og Skals, Rinds Herred stævner Christoffer Rosen-

krantz til Lynderup, fordi denne ikke ville udlevere ham den præstegård i Låstrup, som 

var blevet udlagt som præstegård, mens sagsøgte var lensmand på Hald. Christoffer 

Rosenkrantz påpegede, at da han var lensmand på Hald studerede Peder Høg i 

København og havde en kapellan til Skals, som boede i et gadehus, og i den rette 

præstegård havde han en bonde. Superintendenten Jacob Schiønning havde afgjort, at 

Låstrup skulle lægges til den kapellan og præst, som havde Skals, og da blev ham udlagt 

en gård, som gav landgilde til kirken. Da nu Peder Høg har både Skals og Låstrup og en 

præstegård i hvert sogn har han ingen krav på den ekstra gård, som kronen havde solgt 

til Christoffer Rosenkrantz.  Christoffer Rosenkrantz fremførte, at han ikke var lovligt 

stævnet til herredsting og landsting og sagen blev tilbagevist til herredstinget. RA, 

kongens retterting, Dombog 6, 1557-58, Fol. 419V-420V.  

 

26. juli 1557 

Hans Stygge, Embedsmand på Dronningborg. Han har berettet, at Kronens 

Tjenere i Thanum Birk lide Skade paa deres Enge og Fædrift ved den Støvning, som er 

paa det Vand, der løber til den ny Mølle der ved Slottet [i Randers], saa man enten maa 

nedsætte Landgilden eller forstørre gårdene, hvis Bønderne skulle blive ved Magt, 

hvorfor han foreslår at nedlægge en Gaard kaldet Klørup, som ligger til Slot, og skifte 

Ejendommen mellem de 20 Gaarde i Thanum. Der sendes ham derfor til Besørgelse 

Brev til Hr. Othe Krumpen, at han skal tillade, at Klørup Gaard bliver nedlagt, og 

Udskrift af samme Brev til ham selv. Han skal stille Bonden, bor i Klørup, tilfreds med 

en anden Gaard og siden lade skifte. KancBrevb. 1556-60, s. 120. 
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18. september 1557 

Forlig mellem Hr. Kristen Madsen og Binderup Mænd om Markeskjel mellem 

Smorup og Binderup i Aars Herred, afsagt af bl.a. Svend Jul i Testrup, Rinds herred, 

Otte Brahe til Knudstrup, Høvedsmand paa Aalborghus, Sevren Gied, Herredsfoged i 

Aars Herred, Sevren Persen i Østrup, Herredsfoged i Gislum Herred, Povl Persen i 

Gyfver, Morten Nielsen i Mosbech, Tames Povlsen i Lønderup, Sandemænd i Aars 

Herred. DiplViberg., s. 323.  

 

1558 

 Tingsvidne af Salling Nørre herred, at lensmand Otte Krumpen på Hald havde 

anklaget hr. Niels Mogensen, fordi han uberettiget havde oppebåret skyld og landgilde 

af to gårde i Lyby. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overleve-

ring af Hald len 22. juni 1612, breve, nr. 90. 

 Thingsvinde aff Nør herritz ting, her Otte Krumpenn haffuer ladilt giffue last och 

klage offuer her Niels Mogenssenn, for hand haffde opborenn schyldt och landgieldt aff 

thuende gaarde i Lybye. Anno 1558. 

 

21. januar 1558 

Otto Krumpen, beretning om sammenkomst med bønderne på snapslandstinget i 

Viborg i anledning af ordinants om gæsteri, skovsvin og staldøxne. Tillige beretter han 

om et klagemål af indbyggerne i et sogn i Salling liggende til Spøttrup, der kun vil give 

en mager og ikke en fed gås i landgilde og (på en seddel) om ydelsen af den pålagte 

kongeskat og hjælpesvin. Skrevet på k. m. slot Hald fredag efter sanctorum Fabiani et 

Sebastiani dag år mdlviij. RA, Danske Kancelli, Indkomne breve, seddelregistratur 14-

19. 1555-59, internetopslag 101.  

 

4. marts 1558 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen at sende Korn, Brød, Smør Fetalje hid fra Haldt. 

KancBrevb. 1556-60, s. 164. 

 

8. marts 1558 

Aabent Brev, hvorved Hr. Otthe Krumpen, der har klaget over ikke at kunne 

underholde sig af den Genant, han har af Haldt, faar følgende aarlige Tillæg: 5 Læster 

Rug og Mel, 5 Læster Malt, 50 Faar og Lam, 5 Køer og 3 Tdr. Smør. KancBrevb. 1556-

60, s. 165. 

 

24. april 1558 

Aabent Brev om Mageskifte mellem Kronen Albret Skiel, hvorved denne til 

Erstatning for den Skade Drotningborg Mølle har gjort paa hans Enge til Giendrupgaard, 

Giendrup, Venninge og Helstrup Byer, som af Otte Krumpen, Jørgen Lycke, Hans 

Stygge og Jens Jul er anslaaet til 585 Læs Eng, samt til Erstatning for 3 Gaarde i 

Helstrup, som han har udlagt til Kronen, faar følgende Gods i Sønderliung: 2 Gaarde i 

Ofuer Fusinge i Bierregraf Sogn, liggende til Mariager Kloster, 3 Gaarde smstds., 

liggende til Mariebo Kloster, en af en Kirkegaard smstds., liggende til Hald, et Stykke 

Skov ud med Albret Skiels Enemærke Synderskouf, hvilket tidligere har ligget til Olum 

Kirke og nu ligger til Hald Slot, 1 Gaard i Olum By, 2 Gaarde i Volstrup By og 1 Gaard 

i Svenninge, alle 4 liggende til Mariagger Kloster. KancBrevb. 1556-60, s. 175. 

 

30. juli 1558 

 (Kragelund). Befaling til Jørgen Rossenkrandtz bestandig at holde en god 

Postklipper i Kolding og en i Vethle, da Kongen altid venter Post og Breve fra 

Tyskelandt og selv sender Breve derned. T. 5, 397b.  

 Lignende Befaling til Hr. Otthe Krumpen (lensmand på Hald) om at holde en 

Postklipper i Viiborg og en midt imellem Aalborg og Viiborg. Lignende Befaling til 

Erich Rosenkrandtz på Sylckeborg om at holde en Postklipper i Snee og en i Kragelundt.  

KancBrevb. 1556-60, s. 196. 
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8. august 1558 

 Christian 3. udsendte 24. juli 1558 fra Koldinghus et åbent brev til indbyggerne i 

Nørrejylland, at han agtede sig dertil for at holde retterting. Under rejsen kom kongen 2. 

august i Silkeborg, men var 8. august på Hald, og udstedte her en befaling til Knud 

Gyldenstjerne om at købe øxne for 1.000 dalere og sende dem fra Aarhus til København. 

Om kongen har opholdt sig på Hald i længere tid vides ikke. 15. august var han i Hals i 

Vendsyssel.  KancBrevb. 1556-60, s. 195.   

 

15. august 1558 

Anders Nielsen, herredsfoged i Rinds herred, fik skøde på den halve Holms mark 

i Rinds herred, som blev forbrudt i Clementsfejden, men som han selv har i fæste, årlig 

afgift 1 td. smør til Hald slot. KancBrevb. 1556-60, s. 198. 

(Hals i Vendsyssel, vor Frue Dag assumptionis). Ejendomsbrev for Anders 

Nielsen i Torup paa den halve Hollom Mark i Rings Herred, som blev forbrudt til 

Kronen i sidste Fejde, og som han selv har i Leje, dog med Undtagelse af den Jord, som 

Niels Clementsens Arvinger have, og et Stykke Eng, som ligger til en Gaard i Giedsted. 

Der skal gives 1 Td. Smør deraf paa Haldt Slot og i øvrigt gjøres sædvanlig Tynge.  

 

6. december 1558 

(Kolding, die Nicolai ep.). Fastsættelse af Embedsindtægterne for Super-

intendenten i Viborg Stift. Til residens skal han have den Gaard i Viborg, som selv bor 

i, og til sin Underholdning: Vinckel og Ring Sogne som Herred med Præstegaard[e] og 

Præsterenter mod at forsyne dem med en duelig Person til at udføre Sognepræste-

tjenesten, alt Præstegjæsteriet af Rings og Melsom Herreder, som beløber 64 Mark 

danske, alt Kirkegjæsteriet af Hals Len (Hald len), som er Harre, Nørre, Høngborg, 

Røding, Rings, Sønderliung, Melsom, Nørliung og Fiendtz Herreder, i alt 341 ½ Mark 

danske, Kronens Part af Tiendebygget af Rings og Melsom Herreder, til sammen 5 

Læster 11 Byskpr., al Kronens Part af Tienderugen og Tiendelammene af Hvamme, 

Klitterup 1), Hersum, Ruuer 2), Lostrup 3), Linderup 4), Ulbierg, Biergraf, Huilsum og 

Fieldsøe Sogne i Rings Herred , til sammen 4 Læster 14 Byskpr. Rug og ved 110 Lam, 

og al Kronens Part af Tiendehavren af Rings, Sønderliung, Melsom og Nørliung 

Herreder, sammen 1½ Læst 15 Tdr. 3½ Skp. R., 6, 459 1). KancBrevb. 1556-60, s. 198. 
1) Klejtrup.  2)  Roum.  3) Låstrup.  4)  Lynderup.  

 

11. marts 1559 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen at slutte sit Regnskab af Hald Slot og Viborg Stift 

og sende sin Skriver hid med det S. Philippi et Jacobi Dag for at gjøre Rede for 

Rentemesteren.  KancBrevb. 1556-60, s. 226. 

 

1. juli 1559 

Befalinger til nedenfor nævnte Lensmænd til at kjøbe fede Øxne i deres Len og 

sende dem til Kiøbnehafns Slot, saa de i det seneste er her inden S. Laurentii Dag (10. 

August). Otte Krumpen af Halds Len 60. KancBrevb. 1556-60, s. 288. 

 

30. august 1559 

Forleningsbrev (fornyelse) for Hr. Otthe Krumpen, Marsk, paa Hald Slot, som han 

selv har i Værge, for Livstid paa samme Betingelser som tidligere. Med sædvanlige Be-

stemmelser ang. Gods, Bønder, Jagt og Skove.  

Forleningsbrev for Hr. Otthe Krumpen, Marsk, paa Spøtterup Gaard og Rødinge 

Birk uden Afgift. Med de sædvanlige Bestemmelser ang. Gaard, Bønder, Jagt og Skove. 

Omtalt i Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, s. 127. KancBrevb. 1556-60, s. 306. 

 

1560 

Hans Lauridsen Skrivers klagebrev på dem som har brugt Pederstrup kær ved 

Skals å syd for Bjerregrav. Hans Lauridsen var 1561-67 skriver på Hald. Fortegnelse 

over breve på Hald ved overdragelsen af slottet 22. juni 1612. ÆA V, s. 87. 

 Hanns schriffuers klagebreff paa dennem, som haffuer brugt enng i Pierstrup kier.  
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29. maj 1561 

Til Hr. Otte Krumpen i Haldtz Len, Holgierd Rossenkrandtz i Skanderborg og 

Emsborg Len og Hans Johanssen i Silckeborg Len. Da der behøves Klodejærn til 

Arbejdet ved Kiøpnehafns Slot, skulle de paa Kongens Vegne købe alt det Klodejærn, 

som kan faas i deres Len, og sende det til Hr. Herlof Trolde paa Kiøpnehafns Slot; de 

skulle fremdeles hvert Aar i god Tid købe alt det Klodejærn, som falder i Lenet, til 

Kongen og sende det til Kiøpnehafns Slot. KancBrevb. 1561-65, s. 38. 

 

1. februar 1562 

 Otto Krumpen, lensmand på Hald, får Middelsom og Sønderlyng herreder i len på 

regnskab. De havde været forlenet Christoffer Rosenkrantz til Skjern, ikke at forveksle 

med den tidligere lensmand på Hald. Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, s. 47.  

 

7. juli 1562 

Til Oluf Munck, Fru Ermgaard Bilde og Fru Anne, Christoffer Gyldensterns Enke. 

Da de have en Gaard i Fiendtz Herred, der ligger belejligt til Hald Slot, har Kongen 

befalet Hr. Othe Krumpen at handle med dem og beder dem unde Kronen Gaarden for 

Vederlag efter uvildige Mænds skøn samt tilkendegive Hr. Otte, hvad Gods de ønske i 

Stedet. KancBrevb. 1561-65, s. 160. 

 

16. november 1562 

Dom af Salling provsteret udstedt af Jens Libbert, herredsfoged i Rødding og 

Hindborg herred, Christen Brun, provst i Nørre og Harre herred m.fl. præster og Hans 

Lauridsen, slotsskriver på Hald, Mdlxij mandag efter Martinus Epi. dag, at Keld Juel, 

superintendent i Viborg Stift, havde stævnet Erik Lauridsen, sognepræst Håsum ang. 

nogle onde ord. Disse var faldet efter, at Keld Juel i forbindelse med visitats havde givet 

Erik Lauridsen nogle bemærkninger om hans vildfarelser og forsømmelser i embedet. 

Dommen gav Keld Juel ret, og bestemte, at straffen skulle fastsættes af Otte Krumpen, 

lensmand på Hald, i hans egenskab af stiftsbefalingsmand. Dommen er i sin helhed 

gengivet i Jyske Samlinger 1,6 s.224-226. Landsarkivet i Viborg, Brev udtaget fra 

Viborg bispearkiv, Hindborg - Rødding Provstis Kald C-2 lb.nr. 198: Dat: Mdlxij 

mandag efter Martinus Epi. dag - 16. nov. 1562. Spor af 11 segl. 

 

12. december 1562 

Befaling til nedennævnte Lens Lensmænd at sende Brød, Gryn til Kiøpnehafn til 

Skibenes Underholdning til førstkommende Midfaste: …… Olborg Len 100 Læster 

brød og 1.000 Sider Flæsk, Hald Len 100 Læster Brød og 500 sider flæsk.  Summa 1.130 

Læster Brød, 44 Læster Gryn og 8.000 sider Flæsk. KancBrevb. 1561-65, s. 201. 

 

7. maj 1563 

 Cornelius Hamsfort, Christian 3.s læge, skriver i et på tysk affattet brev dateret 

Hald 7. maj 1563, til kongen om lensmand Otto Krumpens svage helbredstilstand. 

Monumenta 1,1, s. 686 og 726. 

 

11. juni 1563 

Befaling til Bønderne  i Danmark at lade sig mønstre paa de Steder, hvor de dertil 

tilforordnede tilsige dem, og siden holde deres Rustning og Værger tilstede. Register 

paa Lensmændene, der skulle mønstre Bønderne: ……. Otthe Brade i Olborg Len og 

Hedensted Herred, Jørgen Rossenkrantz i Kalløe, Dronningborg, Aarhus og Aakier Len,  

Hr. Otthe Krompen i Haldz Len. KancBrevb. 1561-65, s. 268. 

 

26. juni 1563 

Befaling til Hans Johanssen at sende sit visse bud til Hald Slot efter 2 der staaende 

Stykker Kobberskyts som Hr. Otte Krumpen, Marsk, har laant Kronen, give kvittans 

derfor og derefter lade dem bringe til Aarhus; der sendes ham breve fra Hr. Otte 

Krumpen til dennes Foged og Skriver paa Hald at udlevere Skytset og fra Jens Jul til 

dennes Foged paa Aarhusgaard om at sende Skytset videre til Kallundborg Slot, hvis 

Lensmand har faaet Ordre til at sende det til Kiøpnehafn. KancBrevb. 1561-65, s. 275. 
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15. juli 1563 

Pantebrev til Fru Ermegaardt Biilde, Hr. Podebuschis Enke, paa Vischom Gaard 

og By, som er 9 gaarde og 1 Kirkebol, der hidtil have ligget til Haldt Slot, for 500 

Jochimsdlr., som hun har laant Kronen; dog skal hun ikke befatte sig med Kirkens 

Rettighed af Kirkebolet. (Overstreget.  Original. KancBrevb. 1561-65, s. 280. 

 

28. juli 1563 (1) 

Otto Krumpen, lensmand på Hald, får pant i Middelsom og Sønderlyng herreder 

for et lån til kongen på 6.000 daler. Herredet havde været forlenet til Christoffer 

Rosenkrantz til Skjern, ikke at forveksle med lensmanden på Hald af samme navn. I de 

første 3 år skal han kun have halvdelen af den uvisse indkomst af lenet inkl. gæsteri. 

Siden skal han have herrederne som et frit len. Pantet forhøjet 27. februar 1566 med 

5.000 daler, 15. april 1567 med 1.333 daler og 1 mark, 18. august 1567 med 4.494 daler 

18½ skilling. Efter Otto Krumpens død 1569 fik enken Anne Lykke 18. februar 1570 

herrederne samt Spøttrup i len, uafløst for livstid, for et lån på 4.000 daler. 23. marts 

1570 forhøjede hun pantet med 3.000 daler. 1. januar 1571 fik hun herredet uafløst for 

livstid mod at tilbagegive gældsbrevet på de 4.000 daler. 27. juni 1576 fik hun herredet 

samt Ørslev Kloster frit på livstid mod at aflevere pantebrevene. Kr. Erslev, Danmarks 

Len og Lensmænd, s. 47. KancBrevb. 1561-65, s. 297. 

 

28. juli 1563 (2) 

Pantebrev til Otto Krumpen, lensmand på Hald paa Spøttrupgaard og Rødinge birk 

for 526 ungersk gylden og 2.811 daler for lån til kongen. Han skal gøre tilbørlig tjeneste 

deraf. KancBrevb. 1561-65, s. 297. 

 

1564 

I 1564, efter at krigen mod Sverige var brudt ud året før, fik Otte Krumpen af 

kongen besked om »at være hos i slig handel«, idet de fremmede, dvs. lejede, ryttere 

trykkede sig ved at rykke mod fjenden, hvorfor kongen ville udskrive nogle af sine 

danske styrker. Otte Krumpen skulle ruste sig »med heste og harnisk« for at gå imod 

fjenden. Valdemar Andersen, s. 53. 

 

25. maj 1564 

Befaling til Lensmændene i Jylland, Fyen, Smaalandene hver at købe N 

Slagtestude i deres len, da der behøves meget Slagtefæ til Udspisningen paa 

Kiøpnehafns Slot og til Orlogsskibene; de skulle se at faa saa godt Køb som muligt og 

betale med de Kongens Penge, som de have; hvis disse ikke slaa til, skal Rentemesteren 

betale dem Resten, naar de fremsender kvæget med klare Registre over Priserne og 

Sælgerne. Studene skulle være paa Kiøpnehafns Slot senest inden S. Hans Dag 

Midsommer [24. Juni].  Register: ……. Silckeborgs Len 50, Haldtz Len og Viiburg Stift 

200, Olborg Len og Vendelbo Stift 200, KancBrevb. 1561-65, s. 452. 

 

31. august 1564 

(Haffniæ). Kongebrev til Borgmestere og Raadmænd i de skaanske Stæder: 

”Wiider, att efftherthij fienderne ere indfaldne wed Løckaw (Lykkov i Blekinge) och 

ther brender och skiender, haffue wij befallitt oss elske her Otte Krumpen, Ridder, wor 

mand, raad och marsk wdj wortt riige Danmarck, att were wor felt offuerste for wortt 

krigsfolck och ther mett strax wprøcke fienderne ynder øygne och thennom giøre 

modstand och nederlag” : de skaanske Stæder skulde derfor gjøre Krigsfolket Tilførsel 

af Proviant til Aahus og lade forfærdige de flest mulige Sko og forskikke dem til Lejren, 

at sælge dem til Krigsfolket. Hr. Otte Krumpen kom dog ikke til at anføre Toget. 

Monumenta, 2,1, s. 443 med henvisning til Tegnelser over alle Lande VIII, 114-5. 

 

4. januar 1565 (1) 

Til Hr. Otte Krumpen. Kongen kan ikke lade ham faa Marten Hofsteder, da Frantz 

Brockenhus ved sin Overtagelse af Kommandoen over det danske Fodfolk fik denne til 

Hjælp og har stærk Brug for ham, efterdi han har meget uforsøgt Folk. Hr. Otte maa 

derfor se sig om efter en anden. KancBrevb. 1561-65, s. 544. 
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4. januar 1565 (2) 

Aabent brev til Bønderne over Riget, at Kongen er bleven enig med nogle Rigs-

raader om, at der paany skal udskrives Knægte af hvert Len af væragtige Bondesønner, 

Pebersvende, tjenestedrenge og ledige Karle; kun Adelens egne Ugedagsmænd skulle 

være fri. Udskrevne skulle straks ruste sig med gode værger og de bedste Klæder og 

følge Kongens Høvedsmænd eller andre af Lensmændene beskikkede til Kiøpnehafn, 

hvor de skulle få nærmere Ordre; Kongen vil enten give dem Underholdning eller 

tilbørlig Besolding. Ingen maa undskylde eller løskøbe sig, og hver udskreven, der ikke 

møder, vil blive straffet paa Livet. Register: Rogsø Herred 100, Halds Len 500 

(Høvedsmand Albret Skiel), Skiffuehus Len 200, Lundenis Len 400, Riberhus Len 400, 

Trøyborg Len 70, Møgeltønder Len 40, Bygholms Len 300 (Høvedsmand Søueren 

Mund), Skodborg Len 100, Aastrup Len 150, Bøuling Len med Hing og Herreder 300, 

Seilstrup Len 100, Ørom Len 400, Han Herred 150, Hedensted Herred 100, Gislom 

Herred 100, Synderliung og Meilsom Herreder 250. KancBrevb. 1561-65, s. 545. 

 

3. august 1565 

Befaling til Lensmændene i nedennævnte hver at købe N Slagtestude hos Provster, 

Præster og Krontjenere i deres Len til en rimelig Pris i Klippinge, da Kongen har brug 

for mange til Kiøpnehafns Slot og Orlogsskibene; de skulle optegne, af hvem Studene 

ere købte, hvor meget hver har kostet, og hvilken Lød enhver har, og med klare Registre 

sende dem til Kiøpnehafns Slot senest til S. Mikkels Dag til Rentemester Joachim Beck, 

der skal betale dem de udlagte Penge. - Register: Riberhus Len og Skanderborg Len 

hver 200, Hald, Aarhus og Aalborg 100, Lundenis og Vesteruig Len hver 50 ….. 

Summa Summarum 2.220 Slagtestude. KancBrevb. 1561-65, s. 639. 

 

10. september 1565 

Befaling til Lensmænd at lade hver Bonde i Lenet tage ½ Pd. af Landgilderugen 

og deraf bage 2 Tdr. tyndt, vel gennembagt Kavringbrød af Størrelse som en ”lempelig” 

Tallerken; de Bønder, der ikke give Rug i Landgilde, skulle Lensmændene levere ½ 

Pd. Rug. …..   Hr. Otte Krumpen i Haldtz Len, Hans Johanssen i Silckerborg Len og 

Axel Viffert i Riiberhus Len skulle levere i Kiøpnehafn. KancBrevb. 1561-65, s. 661. 

 

24. februar 1566 

Befaling til de Lensmænd, der nu efter Kongens Overenskomst med Rigsraadet 

skulle have de svenske Fanger i Forvaring, at modtage disse, ikke tillade dem at gaa 

udenfor Slottet, paase, at de ikke bortkomme, og skaffe dem Underhold; Fangernes egne 

Drenge maa ikke være hos dem. Register paa de svenske Fanger: Hr. Gabriel Christiern-

ssen sendes fra Olborge til Silkeborge, Hr. Jørgen Fincke fra Olborge til Hr. Jørgen 

Løcke, Hr. Claus Aagessen fra Nyborge til Holger Rossenkrantz paa Skanderborg, hvor 

Hr. Aruid Trolle er, Johan Herbeuilanus fra Nyborge til Hald, hvor Jacop Bagge er, 

Aruid Gostessen fra Nyborge til Kalløø, Lauritz Lauerssen fra Nyborge til Olborge, hvor 

Anders Olssen er, Tord Bonde fra Skanderborge til Erich Rud, paa Riibe ere Christoffer 

Anderssen, Byrge Isackssen og Oluf Aruidssen. KancBrevb. 1566-70, s. 19. 

 

30. juni 1566 

 Kgl. befaling til rådet i København om at sende nogle tropper til Halmstad, at 

staden ikke skulle blive overrumplet af svenskerne, når den danske hær drog derfra. 

Påskriften nævner bl.a.  Otte Krumpen, marsk i Danmark, hvilket må forstås således, at 

en kopi er tilsendt ham. Monumenta, 2,1, s. 533, med henvisning til Geh. Ark., Danske 

Kongers Historie, Fasc 54, med påtegningen Anamett 1 Juli. 

 

6. august 1566 

Befaling til Lensmændene at købe Slagtestude hos Bønder, Provster og Præster i 

deres Len, da Kongen behøver mange til Udspisningen paa Kiøpnehafns Slot og til 

Orlogsskibenes Bygning, og sende dem til Kiøpnehafns Sot til Mikkelsdag med Registre 

over Sælgerne og Priserne paa Studene; Jochim Beck skal derefter betale dem deres 

udlagte Penge……  - Nørrejylland: Riberhus Len og Stift og Skanderborch Len hver 

200; Hald, Aarhus og Alborch Len hver 100…. KancBrevb. 1566-70, s. 73. 
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9. oktober 1566 

I 1577 fik Jørgen Lykke og andre af arvingerne kongens brev angående 

mandtalslister og skatten af Hald len til 9. oktober 1566. Valdemar Andersen, s. 56.  

 

1567 

Kongen befaler Otte Krumpen at være hos sig med heste og harnisk, men Otto 

Krumpen undslår sig med henvisning til sin alder, (ca. 82 år). Kongens svar lød, at han 

fandt det »meget besværligt, at de som havde sådanne høje embeder, kun ville føre titlen 

og have fordelene, men ikke mere, end de selv ville, gøre, hvad deres embeder 

krævede.« Som en formildende omstændighed forhøjedes Otte Krumpens pant i 

Middelsom og Sønderlyng herreder på samme tid med 1.333 dlr., penge som kongen 

lånte af sin lensmand, se 28. juli 1563 ovenfor. Valdemar Andersen, s. 53. 

 

14. februar 1567 

Fornyet Befaling til Lensmændene paa Kongens Regnskabshuse, nemlig 

Kalundborg, Nyborg, Othens, Riberhus, Hald, Olborg, Aarhus, Skanderborg, 

Silckeborg, Kalløe, Helsingborg, Lantzkrone, Malmøe og Lundegaard om straks at 

hidsende al de Fetalje, de kunne undvære, da her er stor Mangel, og med dette Bud 

underrette Rentemester Jochim Beck om, hvor megen Fetalje de have i Forraad. 

KancBrevb. 1566-70, s. 137. 

 

6. april 1567 

Befaling til Hr. Otte Krumpen, Holger, Jørgen og Folmer Rosenkrantz, Peder 

Bilde, Hans Johansen og Axel Viffert at give deres Slotsskrivere Ordre til at hjælpe 

Thomes Fassie og Knud Friis med at optage Registre over Slottenes Forraad af Fetalje 

og over Madskatten og selv hjælpe dem med at faa Skuder for en rimelig Fragt til 

Madskattens Fremførelse. KancBrevb. 1566-70, s. 174. 

 

28. marts 1567 

 Kongen udsteder en befaling til rigsråderne i København, heriblandt Otte 

Krumpen, marsk i Danmark. Monumenta, 2,1, s. 588, med henvisning til Tegnelser over 

alle Lande IX, 260. 

 

13. april 1567 

 Kongen tilskriver rigsråderne i København, heriblandt Otte Krumpen, marsk i 

Danmark, om ekspeditionen med skibe til Aggershus og andre forhold vedrørende 

krigen med svenskerne. Han erindrer Otte Krumpen om, at han er rigets marsk og ikke 

skal komme med undskyldninger for ikke at gennemføre ekspeditionen. Kongen har 

forordnet, at Bjørn Kaas skal ledsage Otte Krumpen, og at der ikke skal sendes andre, 

da de ved besked om, hvordan der skal handles med de norske herremænd og fogeder, 

som kender almuen bedre end de danske. Monumenta, 2,1, s. 594, med henvisning til 

Tegnelser over alle Lande IX, 279. 

 

6. maj 1567 

Til Hr. Jørgen Løcke. Da Hans Lauritzen, Skriver paa Hald, har klaget over, at Hr. 

Jørgen truer og undsiger ham paa Livet, skønt han ikke ved at have fortørnet ham i nogen 

Maade, befales det Hr. Jørgen ikke at overfalde Hans Lauritzen eller besvære ham med 

Trusler og Undsigelser, men, hvis han har noget at beskylde ham for, da at tiltale ham 

for Kongen. KancBrevb. 1566-70, s. 195. 

 

6. juni 1567 (1) 

Aabent Brev, hvorved Kongen tager Hans Lauritzen, Skriver paa Hald Slot, i sin 

Beskærmelse og erklærer selv at ville være hans Dommer, hvorfor alle, der have Tiltale 

til ham, skulle tiltale ham for Kongen. KancBrevb. 1566-70, s. 206. 
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6. juni 1567 (2) 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen at tage de i Byen [Viborg] liggende 13 svenske 

Fanger ind paa Slottet [Hald] og indtil videre underholde dem, da mange af Borgerne i 

Byen have lidt stor Skade af Ildebrand og derfor ikke kunne underholde ovennævnte 

Fanger. Han skal sende Besked om Fangernes Navne og hvad det er for Folk. T. 9, 341. 

KancBrevb. 1566-70, s. 207. 

 

8. juni 1567 

Befaling til Hr. Otthe Krumpen at skaffe M. Keldt Jul, Superintendent i Viborg 

Stift, Tømmer i Skovene i sit Len til Genopbyggelsen af den ved Ildebrand i Viborg 

nedbrændte Superintendentgaard, da Kongen skal holde gaarden vedlige med Bygning. 

Da en Del af den Keldt Jul aarlige Underholdning tillagte Penge oppebæres af Kirker, 

og Kirkeværgerne erklære ikke at kunne betale dem, fordi Kongen oppebærer Kirkens 

Part af Tienden, skal Hr. Otthe sørge for, at disse Kirker beholde saa mange Penge af 

Tienden, som de skulle betale Keldt Jul. KancBrevb. 1566-70, s. 207. 

 

6. juli 1567 

Befaling til Lensmændene i nedennævnte Len at købe Øksne til Kongen og sende 

dem til Kiøbnehafns Slot til St. Bartholomei Dag [24. August].  Kiøbnehafns og 

Riberhus Len hvert 100; Nyborg og Aalborg Len hvert 60; Kallundborg, Hald og 

Skanderborg Len hvert 50; Roskylle med Skioldenes, Soer Kloster, Anduorskouf 

Kloster, Aarhusgaard og Malmøe Len hvert 40; Abramstrup, Vordingborg, Othense, St. 

Knuds Kloster, Hintzgafuel, Hagenskouf, Lundenes, Ørum, Skifue, Vesteruig, 

Mariagger Kloster, Kalløe, Silekeborg, Helsingborg og Lantzkronne Len hvert 30; 

Tryggeueld, Korsøer, Holbeck, Dragsholm, Ringsted Kloster, Rudgaard, Segelstrup, 

Aastrup og Børglom Len hvert 20 Øksne. Summa: 1.300. KancBrevb. 1566-70, s. 207. 

 

August 1567 

I august 1567 forhøjedes Otte Krumpens pant i Middelsom og Sønderlyng 

herreder yderligere med 4.494 Joachims daler, som Otte Krumpen havde betalt Erik 

Lange, Laurits, Jacob og Jørgen Skram ”for de af dem betalte parter af de 14.000 dlr., 

hvorfor de med andre havde sagt god for Hans Blome.” Valdemar Andersen, s. 53. 

 

25. nov. 1567 

Befaling til Henrich Gyllenstierne Knudssøn straks at tilbage levere Hr. Otthe 

Krumpen, M. Kield Jul og Hr. Morthen Huas, Kannik i Viborg, de Breve, som hans 

Fader med Kongens Faders Tilladelse fik udleveret af disse af den i Viborg Domkirke 

stående brevkiste. KancBrevb. 1566-70, s. 264. 

 

7. december 1567 

Forleningsbrev for Hr. Peder Mortensen, Sognepræst til Hie Sogn, paa Kronens 

Part af Tienden af Hie Sogn mod en aarlig Afgift af 24 Dlr. til Kronen. Rel. M. Niels 

Nielsen, Hofprædiker. KancBrevb. 1566-70, s. 267.  

 

9. december 1567 

Aabent Brev (Udstedt af kongen på Hald), at Johan Dicker, Borger i Aalborg, maa 

blive boende i Aalborg og bruge Handel og Næring som hidtil mod at give Skat og gøre 

anden Besværing efter det ham tidligere givne Brevs Lydelse. KancBrevb. 1566-70, s. 

267.  

 

9. december 1567 

 Aabent Brev (Udstedt på Hald) til Bønderne, hvem de end tjene, i Vestervig Birk, 

at Rigsraadet i Betragtning af de store Udgifter til Krigsfolket har bevilget en almindelig 

Skat af Bønderne over hele Riget. Skatten skal oppebæres osv. (ligesom Skattebrev af 

20. Nov. 1566) og betales i Dalere eller rund Mønt inden Kyndelmisse [2. Februar] 

Ingen skal være fri, hverken Fogeder eller Skrivere. Original KancBrevb. 1566-70, s. 

269. 15. dec. var kongen i Skanderborg. 
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15. maj 1568 

Til Hr. Otte Krumpen. Kongen har tilladt Hr. Michel, Sognepræst til Vormisløf  

(Ormslev, Ning H.) Sogn, til Præstegaard at faa 1 Gaard i Vormisløf, som Jørgen Skram 

udlagde til Kronen, for Gods under Hald Slot, og beder Hr. Otthe give sit Samtykke 

hertil og overlevere Hr. Michel Gaarden. 

Fornyet Befaling til Hr. Otthe Krumpen at modtage noget Gods, som Jørgen 

Skram har udlagt til Kronen for Gods, som Hr. Otthe dels havde i Pant, dels havde i 

Forlening til Hald, beholde lige saa meget Gods deraf i Pant som det, han tidligere havde, 

og Resten i Forlening. KancBrevb. 1566-70, s. 322 

 

4. juli 1568 

Befaling til Lensmændene i nedennævnte Len at opkøbe Slagtestude til en rimelig 

Pris hos Provster, Præster og Kronens Bønder i deres Len, da Kongen behøver mange 

til Udspisningen paa Kiøpnehafns Slot og til Orlogsskibenes Bygning. De skulle sende 

Studene til Kiøpnehafns Slot inden St. Bartolomei Dag [24. August] og sende Registre 

over, til hvad Pris og af hvem de have købt dem, til Rentemesteren, der skal betale dem 

derefter. - Register: Kiøpnehafns og Riiberhus Len hver 100 Slagtestude; Nyeborg Len 

60; Haldtz Len 50; Kallundborg, Roskild, Soer Kloster, Anduordskouf, Otthense, 

Aalborg, Aarhus, Skanderborg og Malmø Len hver 40; Vordingborg, Korssøer, 

Draxholm, Abramstrup, Hagenskouf, Hindzgaufuel, Prioren i St. Knud, Lundenes, 

Ørum, Skiifue, Vesteruig, Mariagger, Kalløe, Silckeborg, Landzkrone og Helsingborg 

Len hver 30; Trygeuelde, Holbeck, Ringsted Kloster, Rudgaardt, Segelstrup, Aastrup 

og Børglom Klosters Len hver 20; Jungshofuit Len 15. KancBrevb. 1566-70, s. 349. 

 

13. september 1568 

 Anne Lykke, enke efter lensmand Hr. Otto Krumpen på Hald, stævner Hans 

Lauridsen, der havde været skriver på Hald, for syv Aars manglende regnskabs-

aflæggelse, for mod sin forpligtelse at have forladt Hr. Otto Krumpens tjeneste, samt for 

at have beskyldt fru Lykke for at have besveget kongen ved at tage betaling af nogle til 

krigstjeneste udskrevne bondesønner for at fri dem for denne tjeneste. Sagen blev udsat 

til næste herredag RA, kongens retterting, Dombog 9, Fol. 33V-47V jf. Ditlev Tamm, 

kongens retterting, Nr. 1401. Regesta I, nr. 2524. 

 

7. oktober 1568 

Pantebrev til Otte Banner til Asdal paa 6 Gaarde i Lefring By og Sogn i Lius-

gaardtz Herred, 2 Gaarde i Døssinge, 3 Gaarde i Nistrup, 2 Gaarde i Henberig, 1 Gaard 

i Elsburg, 1 Gaard og Herlighed af 1 Kirkegaard i Bieregraf By og Sogn i Rindtz Herred, 

2 Gaarde, Herligheden af 1 Kirkegaard og Kronens Rettighed af 1 jordegen Bondegaard 

i Semidsted By og Sogn, 1 Gaard og Herligheden af 4 Kirkegaarde i Huerestrop, 3 

Gaarde i Thorup, 5 Gaarde i Huilsom By og Sogn, 2 Gaarde og Kronens Rettighed af 1 

jordegen Bondegaard i Støttrup for 3.333 Dlr. 1 Mk. danske, som han for sin Part har 

betalt af de 100.000 Dlr., hvorfor han og andre af Adelen havde sagt god for Kongen til 

Daniel Rantzov og dennes Høvedsmænd. Han maa ikke befatte sig med Godset, før Hr. 

Otte Krumpen dør eller kommer af med Hald Slot. KancBrevb. 1566-70, s. 392. 

 

1. november 1568 

Befaling til nedennævnte Lensmænd straks at indsende Maanedsskatten for 

September og Oktober med klare Mandtalsregistre.  Peder Munck af Møens Land, 

Eskild Gøye af Nyborg, Len, Erick Bild[e] af Othensegards Len, Palle Ulfeld af 

Rugaard, Josue von Qualen af Hagenschouf, Jørgen Sester af Hindsgaufuel, Erich Bilde 

af Saling Herred, Moritz Podebusk af Tranekier, Erick Rud af Nykiøping og Rausborre 

Len, Mogens Ericksen af Oleholm, Hr. Jørgen Lycke af Gislum Herred, Erick Podebusk 

af Olborghus, Hr. Otte Krompen af Hald, Vincentz Jul af Beflinge Len, Henrich 

Gyllenstier[n] af Han Herred, Fru Madalena Baner af Skifuehus, Holger Rosenkrantz af 

Skanderborg og Bygholm, Folmer Rosenkrantz af Aakier og Aarhus, Hans Jehanssen af 

Silckeborg, Erick Lange af Dronningborg, Axel Viffert af Riberhus, Hans Rantzov af 

Skodborghus, Claus Rantzov af Møgelthønder, Peder Munck af Aastrup, Morten 

Suendsen af Koldinghus, Fru Abele, Hr. Niels Langis, af Lundesnes Len, Otte Baner af 
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Segelstrup, Per Gyllenstiern af Hing og Voldborg Herreder, Fru Karine Baner af Rixe 

Herred, Fru Jehanne til Esker af Hensted Herred, Oluf Munck af’ Ørum og Fru Jutte 

Podebusk af Vesteruig. KancBrevb. 1566-70, s. 399. 

 

24. december 1568 

Til Fru Mette Oxe. For nogen Tid siden fik hun efter Hofmester Peder Oxes 

Begæring noget Gods til Hald i Pant for 3.000 Dlr., men nu har Hr. Otte Krompen, der 

har Livsbrev paa dette Gods, beklaget sig herover, og Kongen, der ved Pantsættelsen til 

hende ikke vidste, at Hr. Otte havde Livsbrev paa Godset, har derfor igen givet ham 

Følgebrev til Bønderne derpaa, hvorfor det befales hende at tilbagelevere ham Godset. 

Beholder Kongen de 3.000 Dlr. længere Tid, vil han give hende 6 eller 7 p. Ct. i Rente; 

vil hun ikke gaa ind herpaa, skal hun melde det til Kongen, der saa vil betale hende 

Pengene, saa snart han kommer til Kiøbnehafn. KancBrevb. 1566-70, s. 414. 

 

26. marts 1569 

Lørdag post annunciationes maria. velb Frands Banner til Kokkedal og Otte 

Banner til Asdal havde stævnet velbyrdige Otte Krumpen til Trudsholm høvedsmand på 

Hald, for han skal have ladet deres tjenere i Vester Velling sogn fordele for kgl. 

majestæts skat og fordrede mere af dem, end de af gammel til udgivet har og fremlagde 

et tingsvidne af Skern birketing, hvorefter blev afsagt, at dommerne vidste ikke andet 

om fornævnte delemål at sige, end efterdi Frands Banners og Otte Banners tjenere i 

Velling sogn boer i birket, og de dog til Middelsom herreds ting er delt blevet, da fandt 

dommerne dem af den dele kvit at være. desligeste vidste dommerne ikke samme tjenere 

med ydermere skat at må besværes at udgive, end som de af Arilds tid udgivet har. 

Viborg landstings dombøger 1569, 81, 91. Bjarne Nørgaard Pedersen. 

 

26. marts 1569 

Lørdag post annunciationes maria. velb Frands Banner til Kokkedal og Otte 

Banner til Asdal havde stævnet velb Otte Krumpen til Trudsholm for hvis oppebørsel af 

brokorn, han eller hans foged på hans vegne har oppebåret af Værumbro brokorn, og 

mente at de burde igen at have, efterdi de har dom på samme bro den dem at være 

tildømt. derefter blev afsagt, så efterdi hovedsagen er drevet til herredsting, og der dom 

derom at være udgået, da fandt dommerne også samme sag med oppebørsel der at 

komme. Viborg landstings dombøger 1569, 81, 91. Bjarne Nørgaard Pedersen. 

 

12. april 1569 (1) 

Til Axel Jul og Palle Jul. Hans Lauritzøn, Stiftsskriver i Viborg Stift, har klaget 

over, at Hr. Otte Krumpen og Hr. Jørgen Løcke, efter at Sagen mellem Hans Lauritzøn 

og Fru Anne Løcke, Hr. Otte Krumpens Hustru, var opsat af Rigsraadet, have været paa 

Viborg Landsting, have skældt ham ud for en Løgner og taget det beskrevet, uden dog 

nærmere at have bevist det. Da Axel Jul og Palle Jul i Forening med flere andre gode 

Mænd nogen Tid efter have faaet Befaling til at forhøre Sagen mellem Hr. Otte Krumpen 

og Hans Lauritzøn og der i Trætten skal være Tale om noget Smør og Korn, som 

vedkommer Kongen, skulle de nøje undersøge Sagen og passe paa, at Hans Lauritzøn 

ikke forurettes. Hvis nogen forhindres i at møde og forhøre Sagen, skulle de i Stedet 

tage en anden uvildig Mand. Lignende Breve til Oluf Munck, Jørgen Rosenkrantz, 

Folmer Rosenkrantz, Erick Lange og Erick Podebusch. KancBrevb. 1566-70, s. 444. 

 

12. april 1569 (2) 

Til Axel og Palle Jul. Hans Lauritzøn, Stiftsskriver, har berettet, at Hr. Otte 

Krompen for nogen Tid siden stævnede ham til Viborg Landsting for nogle Jordebøger, 

som han skulde have udtaget af Skriverstuen paa Hald, og som han blev dømt til igen at 

indføre under Ed, straks efter Domsafsigelse paa Landstinget har udskældt ham for 

Løgner i Anledning af Sagen med Hr. Ottes Hustru, Fru Anne Løcke, hvorved Hr. Otte 

har villet hindre ham i at indføre Jordebøgerne under Ed. De skulle straks stævne denne 

Sag for sig, undersøge den og afsige Dom, om Skældsordene kunne hindre Hans 

Lauritzøn i at gøre sin Ed og igen indføre Bøgerne, eller om han ikke bør være fri for 

dem, da der ikke er gaaet Dom i Hovedsagen. KancBrevb. 1566-70, s. 445. 
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12. april 1569 (3) 

Til Folmer Rossenkrantz og Erich Podbusk, Embedsmænd paa Aarhuusgaard og 

Olborghus. Da Jørgen Skram til Thielle for nogen Tid siden har faaet noget Gods til 

Mageskifte, men Kongen ikke i Forvejen har ladet det Gods besigte, som hin igen har 

udlagt, skulle de inden St. Michels Dag besigte det af Jørgen Skram udlagte Gods, baade 

det til Hald Slot, Mariagger Kloster, Asmilde Kloster og St. Hans Kloster i Viborig 

udlagte og det, som Hr. Otte Krumpen fik i Stedet for det Pantegods, han mistede i 

Syndreliung Herred, og sende et klart Register derover ind til Kancelliet og et andet til 

Jørgen Skram. KancBrevb. 1566-70, s. 453. 

 

19. maj 1569 

Aabent Brev, at Lensmanden paa Hald skal paase, at alt Straatag paa Husene i 

Viiborg saa snart som muligt bliver taget af, og at Husene i Stedet blive tækkede med 

Tegltag; alle Huse, der herefter bygges, skulle tækkes med Tegltag, da Kongen nu selv 

har set, hvad Skade der er sket i Viiborg ved Ildebrand. KancBrevb. 1566-70, s. 461. 

 

29. maj 1569 

Befaling til Holger Rossenkrantz at være tilstede eller lade sin Fuldmægtig være 

tilstede, naar Coruitz Viffert overtager Hald Slot, for at have Opsyn med, hvad 

Inventarium, Jordebøger, Breve og andet han modtager; der skal affattes 4 Registre 

derover, et til Coruitz Viffert, et til Hr. Otte Krompen, et til Rentekammeret og et til 

Renteskriveren i Jylland. Hvis han mener, at der bør være andre gode Mænd tilstede ved 

Overtagelsen af Slottet, skal han beskikke saadanne dertil. KancBrevb. 1566-70, s. 465. 

 

29. juni 1569 

Otte Krumpen, lensmand på Hald og Spøttrup og i Rødding birk, døde i 29. juni 

1569 og hans enke, Anne Lykke, måtte have anden sikkerhed for han lån til kongen. 

Hun fik pant i Spøttrup len med Rødding birk. Spøttrup m.v. blev dog kort efter ombyttet 

med Ørslevkloster, der imidlertid var pantsat til anden side, så Anne Lykke måtte vente 

noget med overtagelsen af Ørslevkloster, hvis klosterjomfruer hun skulle skaffe 

underhold efter ”den derom gjorte skik.” De 8.600 dlr., som kongen tid efter anden 

havde lånt hos Otte Krumpen, var efter tidens målestok et betydeligt beløb, nok til at 

begrænse kongens handlefrihed over for sin lensmand og rigets marsk. Valdemar 

Andersen, s. 53. 

 

Omtrent 12. juli 1569 

Befaling til Lensmændene i nedennævnte Len at købe Øksne til Kongen og levere 

dem paa Kiøbnehafns Slot nativitatis Mariæ [8. September].  Register: Kiøpnehafn med 

tilliggende Len 100 Øksne; Kallundborg, Soer og Anderschouf Len hver 40; 

Vordingborg, Korsør, Dragsholm og Stege Len hver 30; Holbeck, Abramstrup og 

Ringsted Klosters Len hver 20; Jungshofuit Len 10; Nykiøbing Len 40; Aaleholm, 

Rauensborg og Tranekier Len hver 30; Nyborg Len 60; Othensegaards Len 40; 

Hindtzgafuel og Hagenschouf Len hver 30; Prioren i St. Knudtz Kloster og Rugaard Len 

hver 20; Riberhus Len 100; Aalborg Len 60; Aarhus og Skanderborg Len hver 40; 

Lundenes, Hald, Ørum, Skibe, Vesteruig, Kallø og Silkeborg Len hver 30; Segelstrup, 

Aastrup, Børglom og Mariager Len hver 20; Malmø Len 40; Helsingborg og 

Landtzkrone Len hver 30. Summa 1.370 Øksne. KancBrevb. 1566-70, s. 471. 

 

7. september 1569 

Til Korvitz Viffert. Hr. Jørgen Løcke har nu paa sin Søster, Fru Anne Løckes, Hr. 

Otte Krompens Enkes, Vegne betalt hvad hun blev skyldig af det Inventarium, som hun 

efter sin Mand skulde efterlade paa Hald Slot, nemlig 21 Tdr. Mjød, 2 Tdr. Bastert, 2 

Tdr. grovt Krudt, 1 Td. grovt Kørnekrudt, 14 Stykker støbt Bly, 30 Stykker Tavlebly, 1 

Skerpentin, 2 Kobberhager, 7 hele Hager, 2 halve Hager, 7 Bøssekamre, der skulle 

tilpasses til det store Jærnstykke, som ligger paa Taarnet, 1 Forslag, som skal tilpasses 

til det store Jærnstykke, der kaldes Silckeborg, 2 Piber, der reste paa en lille 

Kobberbøsse, 1 Kobberform til Falkonetter, 3 Kobberforme til hele Hager, 11 smaa 

Jærnbolte til Skyts, 4 Kobbermaader til Kobberhager, 3 Krudtlædersække, 1 Skeffel til 
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Falkonetter, 1 Kiste med Blylod, 1 Smedested med Hammer, Tænger og alt Tilbehør, 6 

Mikker med andre Smederedskaber og 1 lang silkesyet Dug; ligeledes har han 

tilfredsstillet Kongen for de Mangler, der fandtes paa efterfølgende Ting, nemlig 4 

Kobberfalkonetter, hvoraf der af den største er skudt et Stykke af Enden, 1½ Spand 

langt, 2 Kvarterslanger af Jærn uden Stok, 3 Falkonetter af Jærn, der ere saa gamle, at 

de ikke kunne bruges mere, 1 dobbelt Skerpentin af Jærn, der er ufærdig, 1 støbt 

Mørsebøsse af Jærn, der ligeledes er ufærdig, 2 Kobberhager, 4 ufærdige halve Hager, 

76 ufærdige hele Hager, 2 ufærdige gamle Skibsstykker, 2 Stenbasser af Jærn, der ere 

gamle og ubrugelige, 1 stort Stykke af Jærn, kaldet Silkeborg, 1. støbt Stenbøsse og 10 

gamle ufærdige Skerpentiner. Han maa derfor ikke mere tiltale Fru Anne derfor. 

KancBrevb. 1566-70, s. 499. 

 

9. september 1569 

Forleningsbrev for Koruitz Viffert til Nes paa Hald Len, som Hr. Otte Krumpen 

sidst havde i Værge, med det Sund- og Brokorn, som oppebæres i Lenet. Han maa have 

Ladegaarden og al Avlen, mod aarlig i 2 Terminer, til Paaske og Michaelis, at svare 

1.000 Dlr. deraf, og Halvdelen af den uvisse Rente. Han skal tjene Riget med 10 geruste 

Heste og maa ikke beregne Kongen nogen Tæring, naar han rejser i Kongens Ærinde 

inden Riget. Han skal holde Slottet og Ladegaarden ved skellig Bygning, derimod vil 

Kongen bekoste Arbejdet, naar der skal bygges noget betydeligt. Endvidere skal han 

holde Broer og Færger i Stand og skal, naar Kongens Vej falder der forbi, underholde 

Kongen 2 Nætter ”paa vort eget Bord og med vore egne Heste”.  KancBrevb. 1566-70, 

s. 502. 

 

30. november 1569 

Befaling til Otthe Banner, Lauritz Skram, Niels Joenssen og Hans Johanssen at 

begive sig til Hald Slot, naar Coruitz Viffert, Embedsmand smstds., tilsiger, besigte 

Bygningerne paa Slottet og Ladegaarden, Befæstningen om Slottet og de under Slottet 

hørende Skove og give deres Besigtelse beskreven fra sig under deres Signeter. Hvis 

nogen faar Forfald og ikke kan møde, have de andre Fuldmagt til at tage en anden i 

Stedet. KancBrevb. 1566-70, s. 526. 

Til Holger Rossenkrantz. Da Hr. Jørgen Løcke paa sin Søster Fru Anne Løckis, Hr. 

Otte Krompens Enkes, Vegne nu har stillet Kongen tilfreds for de Mangler, der fandtes 

paa Skyts og andet Inventarium paa Hald Slot, saaledes som Holger Rosenkrantz 

nærmere kan se af Kongens Brev til Coruitz Viffert, skal han befale Pouil  Harbo, 

Renteskriver i Nørrejylland, med det allerførste at begive sig til Hald Slot med nogle 

gode Mænd for at optage et nyt Inventarium. Da der findes meget Boskab, som er 

forhavet og tildels fordærvet, skal han give Pouil Harbo Ordre til at udtage det 

ubrugelige, registrere det og sætte det ind i Hospitalet i Viborg og til siden at optage 

Inventarium over det brugelige.  

 

31. januar 1570 

Hr. Anders Grønning i Torup i Gislum herreds åbne brev med klage til lensmand 

Corfitz Viffert på Hald og superintendent i Viborg Stift, Peder Tøgersen, over at Jørgen 

Lykke til Overgård har nedrevet Svingelbjerg kirke. Landsarkivet i Viborg, Brev udtaget 

fra Viborg bispearkiv, Gislum Provstis kald C-2 lb.nr. 188.  

 

11. marts 1570 

Til Corfedtz Veffert paa Hald Slot. Da Skovene til Hald Skulle være meget 

forhuggede, skal han straks kalde Skovfogderne for sig og i Nærværelse af Fru Anne 

Løcke, Hr. Otte Krompens Enke, spørge dem om, naar Træerne ere blevne huggede, paa 

hvis Befaling det er sket, og hvor de ere komne hen, og tage skriftlige Erklæringer af 

dem herom. KancBrevb. 1566-70, s. 558. 

 

11. marts 1570 

Befaling til Fru Anne Løcke straks at levere Coruitz Veffert en klar, af hende selv 

underskreven Jordebog over Hald Slots Tilliggende og Indkomst, da han klager over 

ikke at have faaet nogen saadan. KancBrevb. 1566-70, s. 563. 
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11. marts 1570 

Befaling til Axel Jul og Palle Jul, Landsdommere i Nørrejylland, med det 

allerførste at begive sig til Haldt Slot, hvor de i Overværelse af Coruitz Viffert, 

Embedsmand smstds., skulle aabne et Skrin med Breve, forseglet med Hr. Otte 

Krumpens Segl, da man ikke kan vide, hvad det er for Breve, og siden registrere 

Brevene; de skulle optage 3 Registre derover, sende et til Kancelliet, levere Coruitz 

Viffert et, nedlægge et i Skrinet tilligemed Brevene og derefter forsegle Skrinet med 

deres Segl. KancBrevb. 1566-70, s. 563. 

 

10. april 1570 

Til Corvitz Viffert. Da Frandtz Banner har berettet, at der er Trætte om noget til 

Børglum Kloster hørende Gods, og at Brevene, hvormed Godset skal forsvares, findes 

dels paa Hald Slot, dels i en i Sakristiet i Viborig Domkirke staaende Brevkiste, skal han 

straks opsøge de paagældende Breve paa Hald Slot og i Forening med dem i Viborig 

Kapitel, der have Brevkisten i Forvaring, de deri værende Breve og levere Frandtz 

Banner dem mod nøjagtige Reversaler om Tilbagelevering, hvilke skulle indlægges i de 

respektive Brevkister. KancBrevb. 1566-70, s. 573. 

 

21. april 1570 

Befaling til Kronens Bønder under Haldt Slot, der en Tid lang for en stor Del have 

været fri for at gøre Arbejde til Slottet og ville tilholde sig denne Frihed, skønt der fra 

Arilds Tid er gjort Arbejde af deres Gaarde, nu atter at gøre sædvanlig Ægt og Arbejde 

til Slottet efter Coruitz Vifferts Tilsigelse, da mange af de Ugedagstjenere, der tidligere 

have ligget til Slottet, nu ere kommet derfra. KancBrevb. 1566-70, s. 576. 

 

17. juli 1570  

Dom af Rinds herred, Mdlxx mandag efter Sct. Knuds dag, udstedt af herredsfoged 

Jens Mortensen i Glerup om et stykke endelseng i Kastrup kær, som slotsfoged Laurids 

Pedersen på Hald på vegne af lensmand Corfitz Viffert stævnede Hr. Ib Pedersen, 

herredsprovst for. I sagen fremlægges et åbent brev udstedt af Hans Lauridsen, fordum 

slotsskriver på Hald, at engen under Simested kirke var indskrevet i stiftets store 

jordebog. Peder Michelsen m.fl. vidnede, at engen blev brugt til Eveldrup præstegård, 

undtagen kort tid, før Henrik Rantzxau blev lensmand på Hald, på hvilket tidspunkt, der 

blev afsagt en landstingsdom om engen. Dommen af Rinds herredsting lyder, at engen 

skal følge Simested kirke og ikke præsten i Eveldrup. Efter en påskrift bag på havde 

engen ligget til Eveldrup præstegård i Henrik Blomes, Henrik Rantzaus, Christoffer 

Stygges og Hr. Otte Krumpens tid, indtil Korfitz Viffert havde fået engen frataget 

præstegården og fæstet den til en bonde. Dommen findes refereret i Jyske Samlinger X, 

s. 30. Landsarkivet i Viborg, Papirbreve med segl. Udtaget af C2-211, Viborg bisp.  

 

29. juli 1570 

Viborg landsting. Anne Lykke, enke efter Otte Krumpen, forhenværende 

lensmand på Hald, stævner Corfitz Viffert, lensmand på Hald ang. to af fru Annes karle, 

Jacob Pedersen og Niels Kock, som var gået ind i Randershus ”neden for” Hald Slot og 

havde udtaget en mand, som fru Anne havde fået dømt fredløs. Før de imidlertid var 

kommet over broen ”som for Randershus er” havde Corfitz Vifferts folk stoppet dem. 

De var altså ikke kommet over slottets vindebro, men en bro, ”som for Randershus er”, 

hvilket vil sige, at der var to broer ud til slotsøen.  Landstinget frikender 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.  

Erik Reitzel-Nielsen, Danske domme I 1375-1553, s. 275. Her anføres, at ordet 

Rand i forbindelse med Randershus måske skal opfattes som  noget, der lå i udkanten - 

i randen - af f.eks. en by eller et kvarter. Tolkningen understøttes af mit fund af 

Randershus og Stalden ved Randershus på nordspidsen af borgøen, nord for nordvolden 

i efteråret 2016. Af Hald lens regnskab 1632 fremgår, at der var en stenvase og 

selvstændig bro ud hertil. 
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Enn dom om tuinde karle, som wdtug en fredløsmandt aff Randershus ved Haldt 

fra frue Anne, her Otthe Krompens. 

Axell Jull, Palli Jull, Gunde Schriffuer, dømpt haffuer aar epther Gudz byrdt 

Mdlxx, leffuerdagen som Olaj Regis dag paafaldt, emellom enlig och welbyrdig frue 

Anne, her Otthe Krompens, paa thenn enne och Coruitz Viffert, høffuitzmanndt paa 

Haldt, paa thenn andenn side om tuinde frue Annis karle, som hagde indgoitt y 

Randershus nedenn for Haldz slott, bondenn och wdtagenn frue Annis fredtløsmandt, 

och førindt the medt samme fredtløsmandt offuer broenn, som for Rannders huss er, er 

offuer kommenn, er Coruitzis folck aff slotthett neder komenn och thenom samme karll 

formiendt fore, saa the icki offuer broffuenn medt thenn kunde komme, dog wille forne 

Coruitz Viffert thenom ther fore haffue dømpt fraa thieris halsse. 

Tha er ther saa paasagt for retthe epther tiltale, giensuar och sagsens legligheth, 

szaa och eptherthj icki nu beuigis Jacob Persen eller Niels Kock att haffue stiett adill 

slott eller theris vernn eller befestninngh jndenn eller vdenn, som gaardzrettenn sig om 

belanger, huar fore enn kunde miste sitt lyff, menn eptherthj forne thuo karle samme 

fredtløss mandt haffuer epthersøgt wedt Randershuss wdenn for addell slotzs graffue 

och woldt, och ther hanom paa tagitt, och sidenn slotzthienner wille icki tilstede 

thennom same karle lenger att wdføre, haffuer the hanom fordj ther wdindenn sluppenn 

och forladt, som godemenndz grandskeninng och kundskab ther om this leglighet 

bemeller, thisligeste eptherthj lougenn bemeller, om mandt sueris fredløs, skulle handt 

flye landitt jndenn dag och manitt eller skyffling offuer hanom, och ey kongenn att maa 

giffue hanom fredt, saa och eptherthj att fredtløsmandt maa ingenn huge wden bødder 

vedindis, sambledis haffuer koningenn och rigens raadt beslutthett for Toug och rett, att 

ther som mandt er fredtløs giort, maa handt tagis oc forhindris ehuar som helst handt 

findis, och ey fredt y sitt egitt huss eller anderstedz att maa haffue [vndtagenn kierkenns 

preueleger att uere foruarett; tha epther sadann leiligheth, att fredløs mannd maa 

ingensteds fred haffue, och forne ij karle haffuer wdj saa made forne fredløsmanndt vden 

adelslotz vernn bekommitt och hannom ther samesteds igien forlatt, som forschreffuitt 

stander, tha er ickj woris forstanndt, att wy kunde wide att døme eller sige forne Jacob 

Persen och Niels Kock fra hals eller liff. In cuius rej testimonium sigilla nostra 

præsentibus inferius inpressa. 

 

31. juli 1570 

Jens Mortensen i Glerup, herredsfoged i Rinds herred, m.fl.s vidne, at engen 

Blakshale havde været brugt til Testrupgård, og at Binderup mænd havde ingen del 

deraf. Dateret Mdlxx mandag før Olai regis. 5 segl. Brev udtaget fra Viborg bispearkiv, 

Gislum Provstis kald C-2 lb.nr. 189: 31. juli 1570. Landsarkivet i Viborg, Udtagne 

papirsbreve med segl.  

 

1. august 1570 

Skøde til Gunther, Greve til Barby og Mulingen, der agter at bosætte sig i Danmark 

for bestandig og at ægte Jfr. Dorthe Krabbe, Ifver Krabbes Datter, og hans ægte 

Livsarvinger paa: i Nørrejylland, Sallinge, Rødinge S. Spøttrup Hovedgaard, i Estrup 3 

Gaarde, Grundvad, Kierregaard og 7 andre G., Vilsgaard, i Molderup 24 Gaarde, Vayom 

Mølle, Ofver Mølle, Nesbeck Mølle og Nye Mølle, Kreiberg S. Kreiberggaard og 15 

Gaarde, i Grundvad 23 Gaarde; hvis Grev Gunther dør uden ægte Livsarvinger, maa 

Dorthe Krabbe beholde Godset, saa længe hun er Enke, og hvis Godset atter falder 

tilbage til Kronen, skal denne erstatte hende og hendes Arvinger de Bygninger, som 

Grev Gunther maatte have ladet opbygge paa Spøttrup, og andre mulige Forbedringer 

paa Godset. Beseglet af Kongen og 14 Rigsraader. Kronens Skøder, s.123. 

 

8. oktober 1570 

Den russiske fribytter Carsten Rod var i 1570 blevet arresteret i København og 

sendtes til Hald, bevogtet af 4 skytter og 6 drabanter. Corfitz Viffert fik befaling til at 

indsætte fribytteren i et kammer på slottet, give ham nødtørftigt underhold og passe godt 

på, at han ikke slap bort eller kom til at tale med andre end fangevogteren, ”da det er en 

forslagen kumpan, som man ikke kan sætte megen lid til”. Carsten Rod synes at have 

været under arrest på Hald til 1573, da kongen gav ham fri mod, at han betalte 1.000 



 

302 

 

 

dlr. og forpligtede sig til at tage ophold i København, indtil pengene var betalt. Valdemar 

Andersen, s. 141. KancBrevb. 1566-70, s. 576. 

 

14. maj 1571 

Frederik 2.s brev til Stiftslensmanden på Hald og Peder Tøgersen, superintendent 

i Viborg Stift, om præster, der havde problemer med underhold af deres præstegårde. 

Landsarkivet i Viborg, Papirsbreve med segl. Udtaget af Viborg bisp, C2-41.  

 

17. marts 1571 

Viborg landsting udtaler, at en dom hvorved Corfitz Viffert, lensmand på Hald, 

var idømt en bøde på 3 mark for at huse en fredløs mand, ikke var til skade for hans ære. 

Se 29. juli 1570. Erik Reitzel-Nielsen, Danske domme I 1375-1553, s. 275. 

 

5. december 1571 

 Kongen befaler, efter en klage fra adlen over mangel på en doktor i Nørrejylland, 

at lensmanden på Hald årligt skal betale Dr. Johannes Paludane, der vil slå sig ned som 

doktor i Viborg, 100 enkelte dlr. i  årlig løn indtil han kan få et ledigt kannikedømme i 

Viborg. KancBrevb. 1571-75, s. 90. 

 

17. juni 1572 

 Befaling til Coruitz Viffert at lægge 1 Gaard i Rittrup (Rettrup, Hindborg H.) i 

Brøndom Sogn i Salling, hvilken Kongen har faaet af Christiern Lange, ind under Hald. 

KancBrevb. 1571-75, s. 146. 

 

30. december 1572 

 Kvittans til Koruitz Viffert paa 1.200 enkelte Dlr. af Skatten i Haldtz Len.  

KancBrevb. 1571-75, s. 203. 

 

2. januar 1573 

   Til Lensmændene paa Regnskabsslottene, bl.a. Hald,. Da mange Bønder mangle 

Korn, fordi Grøden sidste Aar var saa ringe, og en Del ikke formaar at købe det, skulle 

de, hver i sit Len, undersøge, om nogle Bønder  mangle Korn, og hvis saa er, laane dem 

saa meget af Kronens Korn, som de kunne tænke, at Bønderne kunne være hjulpne med; 

naar Høsten kommer, skulle Bønderne betale det tilbage, men ere nogle saa fattige, at 

de ikke kunne betale, maa de eftergive dem Kornet og indskrive det i Regnskabet. 

KancBrevb. 1571-75, s. 204. 

 

10. februar 1573 

 Befaling til Koruitz Veffert at lægge de 3 Gaarde paa Mors, som Erich Lange var 

forlenet med, ind under Hald Slot. KancBrevb. 1571-75, s. 223 . 

 

1. juni 1573 

Frederik 2.s brev, at fru Anne Lykke, enke efter Otte Krumpen, efter kgl. befaling 

har udlagt en gård i Brandstrup til sognepræsten Niels Lauesen for Vindum, der skal yde 

hende landgilde indtil hendes død. Siden skal det være ret fri præstegård. Landsarkivet 

i Viborg, Pergament udtaget fra Viborg Stift Bispeembedet C-2. 

 

2. -12. juli 1573 

 Under ophold på Hald udsteder kongen ca. 32 breve med Hald som dateringssted. 

KancBrevb. 1571-75, s. 288-299. 

 

11. juli 1573 

  Aabent Brev, hvorved Kongen giver Sognemændene i Graabrødre Sogn i 

Viiborg, der nu have begyndt at genopbygge deres meget bygfaldne Sognekirke, men 

ikke ere formuende nok til selv at fuldføre Bygningen, 1 Læst Korn, som Lensmanden 

paa Hald skal levere dem af dette Aars Tiendekorn. KancBrevb. 1571-75, s. 297. 
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22. juli 1573 (1) 

 Følgebrev for Niels Jonssen til Torstelund til Bønderne under Hald Slot, som 

Coruitz Viffert sidst har haft i Værge.  KancBrevb. 1571-75, s. 303 . 

 

22. juli 1573 (2) 

 Forleningsbrev for samme (Niels Joensen til Torstedlund) paa et Skovskifte til 

Kragelundt Kirke, et Stykke Jord og et Skovskifte til Serup Kirke og et Skovskifte til 

Sining Kirke, alt paa Tandschouf Mark, mod aarlig at svare 2 Ørt haardt Korn, ½ Ørt. 

Havre og 1 Skovsvin til Serup Kirke. KancBrevb. 1571-75, s. 304. 

 

25. september 1573 (1) 

 Forleningsbrev for Nils Jonssen til Tostelund paa Hald Slot og Len, som Coruitz 

Veffert hidtil har haft det i Værge, og paa det Sund- og Brokorn, som oppebæres i Lenet. 

Han skal tjene Riget med 10 geruste Heste og maa ikke beregne Kongen nogen Tæring, 

naar han færdes inden Riget i Kongens Ærinde, derimod skal som sædvanligt hans 

Fortæring udenlands betales af Kongen; han skal holde Slottet og Ladegaarden i Stand, 

dog vil Kongen selv bekoste det, naar der skal bygges noget større, og ligesaa Broer og 

Færger. Han maa selv beholde Ladegaarden og al Avlen mod aarlig i 2 Terminer, til 

Paaske og Michaelis, at betale Rentemesteren 800 gl. Dlr. og Halvparten af den uvisse 

Rente; han skal, naar Kongens Vej falder der forbi, aarlig underholde Kongen og dennes 

Heste 2 Nætter. KancBrevb. 1571-75, s. 332. 

 

25. september 1573 (2) 

 Befaling til Nils Jonssen at indkræve Restancer af Kronens Parter af Tienden i 

Viiborg Stift og føre dem til Regnskab samt bortfæste ikke bortfæstede Tiender til højst-

bydende. Han skal oppebære Kronens Gæsteri af Præster og Kirkegodset i Viiborg Stift, 

føre det til Regnskab, høre Kirkernes Regnskab, dog ikke hvor Kapitlet eller andre have 

Jus patronatus, og paase, at Kirkerne ikke lide Uret. KancBrevb. 1571-75, s. 332. 

 

18. december 1573 

 Kvittans til Hendrich Mogenssen, Tolder i Helsingøer, paa 1 Timmer Zobel, som 

han efter Kongens Befaling har købt til og indleveret i Kongens eget Kammer her paa 

Frederichsborg, og paa 700 Pommeranser, som han ved sin Søn Villom Henrichssen for 

nogen Tid siden har sendt til Kongen paa Hald Slot. KancBrevb. 1571-75, s. 366 . 

 

22. februar 1574 

 Rinds herredstings dom, at Holm er dømt til Hald Slot. RA, Hald lens regnskab, 

kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 15. 

 Enn domb aff Rindtz herritz tingh wnder ssin Dato 1574 thend første Manndagh i 

faste Wdgiffuenn att Holm mark, er dømptt wnder Slottedt  

 

5. marts 1574 

 Rinds herredstings dom, at Skårup og et bol i Hærup, Klejtrup sogn er  tildømt 

lensmand Niels Jonsen Viffert på Hald Slot på vegne af kongen at skulle ligge under 

Hald. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald 

len 1601, breve, nr. 16. 

 Enn domb aff forne Thing forne aar thend 5 dag Martij wdgiffuenn, Att Nielsz 

Joennssenn paa ko. Maietts. wegne er tilldømptt  Skorupp och itt boell i Herup. 

 

10. marts 1574 

  Befaling til lensmanden på Hald om at have sit regnskab over Hald len med 

Viborg Stift klart 1. maj og straks begive sig til rentemesteren med det medbringende 

alt hvad han ifølge regnskabet  er skyldig. KancBrevb. 1571-75, s. 405. 
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5. april 1574 

  Til Nils Jonssen. Da han melder, at han ikke har Loftsrum nok til Opbevaring af 

det Tiendekorn, han oppebærer i Stiftet [Viborg], maa han sælge Kornet til en Pris af 1 

gl. Dlr. for hver Td. Rug eller Byg, men skal paase, at det sælges til solide Folk; hvis 

nogle af dem, der have fæstet Tienderne for Afgift, ville give samme Pris, maa de give 

Penge i Stedet for Korn. Han maa med Kronens Penge indløse den Gaard i Ugleris, som 

er pantsat, men ligger belejligt for Slottet [Hald]. Der sendes ham Brev til Jomfru 

Birgitte Rosenkrantz angaaende Indløsningen. KancBrevb. 1571-75, s. 419. 

 

16. maj 1574 

  Befaling til Nils Jonssen at lægge det paa vedlagte Register opførte Gods paa 

Mors, som Kongen har faaet til Mageskifte af Steen Bilde, ind under Haldt Slot, gøre 

Landgilden i Penge og aarlig indbetale Indtægten af Godset til Kongen selv. KancBrevb. 

1571-75, s. 439. 

 

18. maj 1574 

  Til Chrestopher Valchendorph. Da Kongen har eftergivet Bønderne i Haldtz Len 

deres Restancer af Madskat fra de foregaaende Aar og fritaget Corviitz Viiffert for at 

svare til den Madskat, han ikke har kunnet levere, skal Chrestopher Valchendorph give 

denne endelig Kvittans, naar Regnskabet ellers er bragt i Orden. KancBrevb. 1571-75, 

s. 440 . 

 

10. juni 1574 

  Til Nils Jonssen. Da Sandemændene i Rins Herred under Hald Slot have klaget 

over, at de besværes stærkt med Rejser til Herreds- og Landsting, men ikke desto mindre 

maa gøre samme Ægt, Arbejde og Ugedagstjeneste til Slottet som andre af Slottets 

Tjenere, har Kongen bevilget, at ovennævnte Sandemænd maa være fri for Ægt og 

Arbejde. KancBrevb. 1571-75, s. 449.  

 

12. juni 1574 (1) 

 Befaling til Christoffer Valchendorff at afkorte de 175 [Dlr.], som Niels Jonssen, 

Lensmand paa Hald, og Fru Metthe, Jesper Thorssens Enke, i sidste Fejde have laant 

Kronen, i Niels Jonssens Regnskab af Hald Len og igen tage Gældsbrevene til sig. 

KancBrevb. 1571-75, s. 451. 

 

12. juni 1574 (2) 

Frderik II.s Rettertings Dom (i egen Nærværelse), hvorved i en Sag mellem Niels 

Joensen til Tostelundt, Befalingsmand paa Haldt Slot, og Hr. Jørgen Løcke til Offuer-

gaardt, denne tilkjendes Herligheden over en Gaard i Raffnkieldt, som han af Kongen 

havde tilkjøbt sig, m. m. Kiøpenhaffn Slott, thend 12. Dag Juni. Regesta I, nr. 3000. 

 

8. juli 1574 

  Kvittans til Coruitz Veffert, Embedsmand paa Helsingborg Slot, paa hans 

Regnskab for Afgiften af Haldt Len og for Kronens Part af Korntienden og Præste-

gæsteriet i Viiborg Stift i den Tid, han har haft Len og Stift i Forlening, og for de i samme 

Tid oppebaarne Skatter. Hvad han blev skyldig, har han dels betalt Rentemester 

Chrestoffer Valckendorff, dels leveret Niels Jonssen til Inventarium. Han har ligeledes 

gjort Regnskab for al den Proviant, han har oppebaaret og igen uddelt til Krigsfolket i 

Halmstedt. KancBrevb. 1571-75, s. 477. 

 

9. juli 1574 

Til Chrestoffer Valckendorff. Coruitz Veffert har berettet, at da han nu var i 

Kiøpnehafn for at forklare sit Regnskab af Hald baade for Slottets Indkomst og de 

oppebaarne Skatter, har det vist sig, at Nils Jonssens Mandtalsregister har været 30 Dlr. 

højere end Coruitz Vefferts, og denne har da for at faa Kvittans maattet give Chrestoffer 

Valckendorff sin Haandskrift for disse 30 Dlr. Da Coruitz Veffert nu har tilfredsstillet 

Kongen for disse 30 Dlr., skal Chrestoffer Valckendorff tilbagelevere ham 

Haandskriften. KancBrevb. 1571-75, s.477 . 
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12. juli 1574 

 Tingsvidne af Rinds herred, at gården Skårup i Klejtrup sogn stod på den jord i 

Hærup, som Peder Thomsen nu påbor. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 

1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 9.    

 Enn Thingsvinde aff Rindtz herritz tinng Anno 1574 Mandagh nest eptter S. Knud 

Konngisdagh, 2 mend att haffue wurderett Att Schoruppe Stoed paa thend Jordtzmoenn 

i Herupp ssom Peder Thommissen nu paa boer. 

 

17. juli 1574 

 Landstingsdom mellem ridder Jørgen Lykke til Overgaard, lensmand på Mariager 

Kloster, og Niels Joensen Viffert, lensmand på Hald, at breve på ægt, arbejde og anden 

herlighed af præstens gård i Ravnkilde, Aars Herred, som Jørgen Lykke havde erhvervet 

breve og vidnesbyrd på, ikke skal komme sognepræsten til skade.  

 Gården hørte til Viborg Stifts gods, som kronen konfiskerede 1536 ved 

Reformationen og lå herefter til Hald len, indtil en del af lenets gods, bl.a. Aars herred, 

blev overflyttet til Aalborghus omkring 1547, og der blev ydet af herligheden til 

Aalborghus. Kongen solgte bondeskylden af gården til Jørgen Lykke til Overgaard. Han 

ville nu også have afgifterne af herligheden, bl.a. ægt og arbejde.  

 Gården havde været beboet af Niels Roed, gift med Anne Pedersdatter Ged, datter 

af Peder Sørensen Ged, herredsskriver og senere herredsfoged i Aars herred. Da Niels 

Roed døde o. 1558 blev Anne Ged gift med Lars Brun. Jørgen Lykke fremlagde et 

tingsvidne, at der var ydet ægt og arbejde til Hald og Halkær dengang salig biskop Jørgen 

Friis, Henrik Rantzau, Henrik Blome og Christoffer Stygge havde Hald i forlening. Da 

herligheden imidlertid var tillagt præsten fik Jørgen Lykke ikke medhold, men sagen 

fortsatte senere.  

 I sagen fremlægges vidner af Palle Griis, der senere skrives til Slette og Laurids 

Bertelsen Hørby i Vesterris, Bislev sogn, der begge havde været fogeder på Aalborghus 

og kunne bevidne, at der var ydet bondeskyld til Aalborghus men herlighed til præsten. 

Andre oplyste dog, at der havde været ægt til kørsel med jord m.v. til anlæggelsen af det 

nye Aalborghus. Niels Jonsen Viffert møder i sagen som stiftsbefalingsmand, idet Aars 

herred fortsat hørte til Viborg stift. Han havde dermed kirker og præster i forsvar. 

Afskrift  i Viborg Stiftsbog af 1690 Aars Herred. Jyske Samlinger, bind X, s. 37. 

 

6. september 1574 

 Befaling til Nils Jonssen at lægge 4 Gaarde og 2 Bol i Nors og 1 Gaard og 1 Bol 

paa Bollerum (Ballerum, Hillerslev H.) i Thuedt Sogn i Thy, som Kongen har faaet til 

Mageskifte af Hans Offessen, ind und er Slottet [Hald], gøre Landgilden i Penge og 

indbetale al Indtægten af Godset til Kongen selv.  KancBrevb. 1571-75, s.516. 

 

12. oktober 1574 

Axel Juel, Palle Juel, Jens Mogensen og Niels Joensen Viffert, lensmand på Halds,  

brev, at de efter kgl. befaling har sat bønderne i Fjends herred for gæsteri.  RA, Hald lens 

regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 1. 

Enn Axell Juells, Pallj Juells, Jens Maagenssen och Niels Joennssens breff, att the 

eptffer kon. Ma. breff haffer ssatt bøndernne wdj Fienndtzherritt for giesterij, 

Wdgiffuenn thend 12. dagh Octobris. Anno 1574 

 

3. december 1574 

 Aabent Brev, hvorved Kongen bevilger, at de Tjenere, som Jep Anderssen i Torup, 

hvis Gaard og Gods altsammen er brændt ved en Ildebrand, har boende paa sit Bøndereje 

der omkring, i de næste 2 Aar maa være fri for at gøre Ægt og Arbejde til Hald Slot, for 

at de kunne hjælpe ham med at køre Tømmer og genopbygge Gaarden. KancBrevb. 

1571-75, s. 546 . 

 

20. december 1574 

I sagen 17. juli 1570 om en eng til Eveldrup præstegård bad kongen 20. debr. 1574  

den nuværende lensmand paa Hald, Niels Jonsen (Viffert), ”at forfare Lejligheden, og 

dersom det findes, at forne Eng hører til forne Præestegaard, og Præstegaarden ellers 
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paa Ejendom er brøstholden, at du da gjør saadan Forordning, at forne Eng kommer til 

Præstegaarden igjen, dog at Præsten giver Bonden hans Stedsmaal igjen, og at samme 

Eng siden altid bliver til Præstegaarden. Dateret Skanderborg 20 Decbr., med Kongens 

Underskrift og Segl. Smsts. Heise, Fra Viborgske Arkiver, Jyske Samlinger X, s. 33. 

 

1575 (1) 

Otte Krumpens arvinger fik påbud om at stå til regnskab for inventarium og 

restancer af Hald len til 1. maj 1569. Valdemar Andersen, s. 56. 

 

1575 (2) 

Niels Joensen Viffert til Torstedlund, høvedsmand på Hald autoriserede en ny 

regnskabsbog for kirkeregnskabet af Ulbjerg Kirke, Rinds Herred, og skulle for dette 

have ½ daler, der skulle indregnes i næste regnskab. Landsarkivet Viborg. C-KRB-474, 

Ulbjerg kirkes regnskab 1571-1698.  

 

Februar 1575 

 Livsbrev for Las Bonde, der har fæstet Kronens Gaard Over Testrup og for at faa 

nogen Forskaansel derpaa tilskødet Kronen sin og sin Hustrus Rettighed i en jordegen 

Bondegaard i Afferrie (Asfærg, Nørhald H.) By og Sogn, og hans Hustru Doretthe 

Hansdatter paa ovennævnte Gaard Over Testrup mod aarlig at svare Kronen sædvanlig 

Landgilde deraf. Da den Rettighed, som Las Bonde har tilskødet Kronen, har været hans 

Hustrus arvelige Ejendom, skulle de, saa længe hun lever, være fri for at gøre Ægt og 

Arbejde af Gaarden i Over Testrup. De skulle være Lensmanden paa Hald lydige og 

maa kun hugge i Skovene efter Udvisning af Lensmanden eller hans Skovfoged. 

KancBrevb. 1571-75, s. 577 . 

 

26. februar 1575 

 Jørgen Lykke til Overgaard, lensmand på Mariager Kloster, stævner Niels Joensen 

Viffert, lensmand på Hald, og Hr. Christen Madsen i Smorup, ang. landstingsdommen 

af 17. juli 1574 om Ravnkilde præstegård. Landstinget dømmer, at forskellige vidner 

ikke skulle miste to fingre, som recessen ellers medfører. Jyske Samlinger bind X, s. 46. 

  

19. marts 1575 

Christen Jensen, foged på Hald, underskriver på vegne af  Niels Joensen til 

Torstedlund, høvedsmand på Hald kirkeregnskabet af Ulbjerg Kirke, og da blev Jep 

Nielsen i Torup (kirkeværge) kirke skyldig 58 daler og 5 mark, og Jep Andersen 

(kirkeværge) ibid. blev skyldig 60 daler 6½ mark  ½ alb. Landsarkivet Viborg. C-KRB-

474, Ulbjerg kirkes regnskab 1571-1698.  

 

10. april 1575 

   Følgebrev for Niels Jonssen til Bønderne i Medelsom Herred, at de skulle svare 

ham til Hald Slot.  

Følgebrev for Jørgen Schram til Bønderne i Synderliung Herred, at de skulle svare 

ham til Drotningborg; han skal gøre Regnskab for al vis og uvis Rente. KancBrevb. 

1571-75, s. 598. 

 

12. april 1575 

I 1575 afstod Jens Hansen i Almind sin selvejergård til kongen, der i stedet gav ham 

livsbrev på en gård i Ulstrup i det nyligt under Hald lagte Middelsom herred. Han skulle 

være fri for ægt og arbejde, men skulle svare sædvanlig landgilde. Hvis hans hustru efter 

hans død giftede sig igen, måtte hun fæste gården på ny. På gården, der var tiltænkt Jens 

Hansen, var der to beboere. Jørgen Skram, lensmand på Dronningborg, fik ordre til at 

tilbagebetale deres stedsmål og skaffe dem en anden gård eller på anden måde stille dem 

tilfreds. 1579 mageskiftede kongen Ulstrup til rigsråd Christen Skeel, der ville 

genoprette herregården. Han ville ikke anerkende Jens Hansens frihed for hoveri, men 

forfulgte ham og havde ”ladet sværge hærværk over ham og udvist ham af gården.” Jens 

Hansen klagede til kongen, der bad Christen Skeel lade lovmålet vente til Mikkelsdag 

og lade Jens Hansen være fri for ægt og arbejde så længe. 
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Samtidig befalede kongen Niels Jonsen Viffert, at han skulle lade Jens Hansen få 

gården Bisballe i Lysgaard sogn. Den var fæstet til Jens Jespersen, som  Niels Jonsen 

skulle anvise en anden gård i lenet, uden indfæstning. Jens Jespersen klagede til kongen. 

Han fik tilsyneladende støtte af lensmanden, der ikke ville udvise nogen bonde af hans 

gård, uden at den var forbrudt, og for øvrigt var der ingen ledige gårde i lenet. Kongen 

tillod da, at Jens Jespersen beholdt Bisballe, og Jørgen Skram skulle forsøge at finde en 

anden gård til Jens Hansen i Dronningborg len, som han skulle have på de lovede 

betingelser. Valdemar Andersen, s. 134 med henvisning til KancBrevb.  

 

16. maj 1575 (1) 

 Tingsvidne af Rinds herred, at fire mænd havde vidnet, at de havde besøgt hr. 

Peder Jensen Høeg og spurgt ham, om han havde sin gård i Låstrup i len af lensmanden 

på Hald eller om han havde den af velbyrdige fru Dorte Nielsdatter. RA, Hald lens 

regnskab, kvittan-tiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 

29. 

 Enn Tingsvinde aff Rindtz herridtz tinngh, wnder ssin Dato 1575 Manndagenn 

nest eptter ssøndaghenn Exaudi fire mennd wunndett haffuer, att the haffuer werritt hoes 

her Peder Jennssenn Høgh och tillspurde hannum aff huem hannd haffde bekomitt thend 

gaard hannd i boer Om hannd thend haffde bekommitt aff Lennssmanndenn paa Halld, 

eller Velbiurdigh fru Doritte Nielsdaatter. 

 

16. maj 1575 (2) 

 Stokkenævn af 24 mænd Rinds herred, at  der først boede bønder i den gård i 

Låstrup her Peder Jensen Høeg har og de ydede altid landgilde af herligheden til 

bispedømmet. Se ovennævnte. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-

1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 30. 

 Ett Stoch Neffnn aff forne Thingh forne Aar (1575) och dagh 24 mennd wunndett 

haffr huer eptter ssin allder, tha baaede der først bønder i thennd gaard i Laastrup Her 

Peder Jennssenn Høegh nu wdj boer, tha gaff the althid Herligheden aff samme gaard 

till Bisspdommenn, som samme winnde wider formellder. 

 

14. juni 1575 

 Skøde til Morthen Lauritzen, Borgemester i Nykiøping paa Mors, og hans 

Arvinger paa en øde Jord smstds., som Giesse Provst Suendtz sidst havde i Værge, med 

den dertil liggende Jord i Nykiøping Mark. De skulle aarlig svare 2 Mk. danske i 

Jordskyld til Hald Slot, opføre god Købstadsbygning paa Jorden og holde den vedlige. 

KancBrevb. 1571-75, s. 621. 

 

16. august 1575 

 Befaling til Hans Lauridsen i Testrup om at indsende sit regnskab af Viborg Stift 

og andre uforklarede regnskaber til 1. maj 1572.  Han var tidligere skriver på Hald. 

KancBrevb. 1571-75, s .661 . 

 

23. august 1575 

 Befaling til lensmanden på Hald om at fremsende mandtalsregister på landeskatten 

til Lucie 1574 (3. december). KancBrevb. 1571-75, s. 664. 

 

3. april 1576 

(Nyborg). Befaling til Niels Jonssen at lægge Viskum By ind under Hald. 

KancBrevb. 1576-79, s. 33. 

 

31. maj 1576 

Befaling til en række lensmænd om at sende gårdfæstnings- og sagefaldsokser 

m.v. til København til Københavns Slot og til orlogsskibene. Niels Jonssen pålægges at 

sende 70 okser af Hald. KancBrevb. 1576-79, s. 63-64. 
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7.  august 1576 

Tingsvidne af Sønderlyng herredsting, 1576 tirsdag før Laurenti dag, udstedt af 

herredsfoged Laurids Pedersen i Ørum, at Niels Joensen, lensmand på Hald, tiltalte Hr. 

Jens Christensen i Øster Velling ang. en mark i Helstrup. Brev udtaget fra Viborg 

bispearkiv, Middelsom Provstis Kald C-2 lb.nr. 204. 

 

17. november 1576 

Viborg landstings dom, at engene på Viskum kær skal følge Hald Slot. RA, Hald 

lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, 

nr. 8. 

 Enn domb aff Wiborgh Lanndtzstinngh wnder Sinn Datum 1576 thend 17 

Nouemb. wdgiffuen att the Enghe paa Vissschum Kier schall føllghe Halld Slott. 

 

4. december 1576 

Befaling til en række lensmænd om at fremsende de regnskaber,som de resterede 

med, og betale det skyldige til rentemesteren. Hr. Otte Krumpens arvinger skulle 

indsende mandtalsregister på landeskatten til Dionisi 1566 af Hald. KancBrevb. 1576-

79, s. 113-114. 

 

21. februar 1577 

Til Hr. Jørgen Lycke og andre Hr. Otthe Krumpens og Fru Anne Lyckis Arvinger. 

Da Jacob Rostrup, der i Forening med sine Medarvinger, Hr. Otte Krumpens Arvinger, 

har faaet Ordre til at indsende Mandtalsregister paa Landeskatten til Dionisii [9. 

Oktober] 1566 af Haldz Len tilligemed de Penge, der restere af den, har erklæret, at det 

lige saa godt tilkommer Fru Anne Lyckis Arvinger at betale denne Restance, skulle 

begge Parter inden Paaske mødes og blive enige om, hvad hver især skal betale, og straks 

indsende Mandtalsregistret og betale Rentemesteren Restancen. KancBrevb. 1576-79, 

s. 113-114.   

 

26. marts 1577 

Befaling til Niels Jonssen om at indkræve Tiendekorn af nogle Adelige i Haldtz 

Len og Salling, nemlig unge Albret Schiel, Fru Margrette Niels Juels til Aastrup, Fru 

Berritte Matz Grøns, Fru Anne Nils Muncks og Fru Dorrette Envold Krussis. 

KancBrevb. 1576-79, s. 155.  

 

27. april 1577 (1) 

Befaling til nedennævnte Lensmænd [og andre] enten selv at møde eller lade deres 

Skrivere møde i Kiøbnehafn i Ugen før Pinsedag med alle de Penge, som de bleve 

Kongen skyldige i Regnskabet til 1. Maj 1576, da Kongen til Pinsedag [26. Maj] skal 

betale nogle Penge, hvis Betaling er meget magtpaaliggende. Niels Joenssen i Hald Len 

og Viborg Stift.  KancBrevb. 1576-79, s. 176. 

 

27. april 1577 (2) 

Til Nils Jonssen. Da Præstegaarden i Laastrup paa Landstinget er fravunden 

Præsten Hr. Jens Christenssen, befales det ham med det første at udlægge Præsten en af 

Kronens Gaarde i Laastrup Sogn til Præstegaard og tilskrive Kongen Besked derom, for 

at Kongen kan give Præsteembedet Brev derpaa.    
 

28. juni 1577 

Kvittans til Niels Joenssen, Embedsmand paa Hald, paa 74½ gl. Dlr. 1 Sk. ½ Alb., 

indleveret i Kongens eget Kammer for den visse Rente, som han i 1576 har oppebaaret 

af det Gods, Kongen tilmageskiftede sig af Steen Bilde og lagde ind under Hald Slot. 

KancBrevb. 1576-79, s. 177. 

 

29. juli 1577 

Register på fetalje, som lensmændene skulle sende til København og Bremerholms 

behov. til Niels Joenssen skulle sende alle de øksne, han blev skyldig på sidste regnskab 

og købe 60 i Drtonningborg len. KancBrevb. 1576-79, s. 213. 
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21. august 1577 

Befaling til nedennævnte Lensmænd og andre at indsende Registre, Regnskab og 

Afgift af deres Len og de Restancer, de staa tilbage med, til Rentemesteren og gøre alt 

klart hos ham: Niels Joenssen skal indsende de 958 Dlr. af Hald Slots Afgift og 713 Dlr. 

af Viborg Stift, som han blev skyldig til 1. Maj 1577. KancBrevb. 1576-79, s. 224. 

 

21. oktober 1577 

Befaling til nedennævnte Lensmænd og andre at indsende Registre, Regnskab og 

Afgift af deres Len og de Restancer, de staa tilbage med, til Rentemesteren og gøre alt 

klart hos ham: Niels Joenssen 5.550 Dlr. af Hald Len og  Viborg Stift. KancBrevb. 1576-

79, s. 254. 

 

Omkring 1578 

 Niels Jacobsen, tidligere skriver på Antvorskov og senere på bl.a. Skanderborg, 

kom omkring 1578 i tjeneste hos slotsskriver Christen Jensen på Hald og var hos ham 

som underskriver og kornmåler i tre år. Danske Magazin 6, s. 32.   

 

15. marts 1578 

 Landstingsdom mellem ridder Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på Mariager 

Kloster, og Niels Joensen Viffert, lensmand på Hald, om præstens gård i Ravnkilde, 

Aars Herred, er præstegård eller kirkegård. I sagen fremlægges en udskrift af bispe-

dømmets gamle pergaments jordebog, bevidnet af bl.a. superintendend Peder Tøgersen. 

Sagen henskydes til kongens og rigsrådets behandling på en herredag. Afskrift efter 

Viborg Stiftsbog. Jyske Samlinger, bind X, s. 47. 

 Palle Juel til Strandet, Malte Jensen til Holmgaard, Landsdommere, og Grunde 

Skriver, Landstingshører, gjøre vitterligt, at for dem er fremlagt et Kongebud om at 

undersøge, hvorvidt den Gaard i Ravnkilde, som Hr. Peder Jensen ibor, er Præstegaard 

eller Kirkegaard, i Anledning af Striden mellem Jørgen Lykke og Niels Jensen (samt 

Kr. Madsen).  

Jørgen Lykke fremlagde Kongens Skjødebrev af 16 Apr. 1566, hvorved Kongen 

blandt andet havde solgt ham Herligheden af 4 Kirkegaarde, de tre, i Nysom, Adser 

Sørensen, Per Madsen og Kr. Sørensen ibor, og den fjerde i Ravnkilde (Las Brun), og 

de give alle fire deres Landgilde til Ravnkilde Kirke, og Kongen forpligter sig at hjemle 

Jørgen Lykke samme gods for hver Mands Tiltale.  

Af nye Bevisligheder fremlagde Jørgen Lykke et Vidnesbyrd af Rigmarsk Peder 

Gyllenstjerne til Tim og Bjørn Andersen til Stenalt, at Niels Skrivers Brev, hvis 

Rigtighed tidligere var omstridt, ifølge hvilket Stedsmaal af Gaarden i Aaret 1558 var 

givet til Aalborg Hus, var rigtigt, og at Niels Persen, kgl Maj. Renteskriver, selv havde 

vedkjendt sig den; lige som Jørgen Lykke ogsaa fremlagde et Vidnebyrd om samme 

Stedsmaal af Niels, Andersen, Tolder i Aalborg, dateret 24 Juni 1576, som i 1558  var 

Underskriver hos Otte Brahe. Dernæst fremlagde Jørgen Lykke Lavhævden af 1501 

(Kirkegaard.).   

Niels Jonsen og Kr. Madsen beraabte sig paa Rettertingsdommen af 12 Juni 1574, 

paa Landstingsdommen af 15 August 1574, hvorved deres Vidnesbyrd vare dømte ved 

Magt, dernæs paa en Udskrift af Bispedømmets gl. Pergaments Jordebog, bevidnet af 

Superintendenten Peder Tøgersen, Kannik Oluf Nielsen m.fl.: ”En Gaard, Jens Rod ibor, 

2 mark Grj. og Skovsvin; cætera ad sacerdotem”. - Dernæst, Kong Fr. Brev. Endelig: 

”Item Rette lagde et Kr. Lavridsens i Melby, Simen Brun i Ravnkilde, Kr: Kristeneen 

Nysum med hans Hustru Karen Nielsdatter, og Anna Persdatter udi Fyrkild deres aabne 

beseglet Brev, anden Dag efter Mathite Apostoli 1574 udg., at der haver boet en Præst i 

Ravnkilde udi den Gaard, Las Brun nu ibor, hvilken Præst hed Hr. Peder, og Kr. 

Lavridsen mindes end en Præst tilforn udi forne Gaard, som man kaldte lille Hr. Niels, 

fordi han var liden paa sin Skikkelse, og var Hr. Tames Vildes Kapellan, som den Tid 

boet i Smorup.” ”Og somme af deres Forældre at have sagt, at dennem mindes 3 Præster 

efter hinanden i samme Gaart”. 

Dernæst fremlagde Niels Jensen en Stævning af 9 Juni 1577, hvorved de 

indankede Sagen for første alm. Herredag. Landstingets Dom kom da til at lyde: 



 

310 

 

 

»Da efter Tiltale (osv.) , saa og efterdi højbem. kgl. Maj. (osv.) haver solgt og skjødet 

forne Hr. Jørgen Lykke Herligheden af samme Gaard og hans Maj. haver sig 

Hovedsagen om samme Skjøde at paadømme til førstkommende Herredag, her i Riget 

bliver berammet at stande, tiltaget naadigst at ville paadømme, og efterdi her findes 

Herremænd om Herligheden at have vondet, disligeste højb. kgl. Maj. at have 

confirmeret og stadfæst Højlovlig Ihukommelse Konning Frederiks Brev, som for os er 

rørt, og samme Confirmats saa beslutter, at dersom Præsten, samme Gaarde tilhøre, ville 

dennem selv besidde eller sætte der andre Præster i deres Sted (osv.) og hans Maj. at 

forbyde hans Maj. Embedsmænd, Fogeder og alle andre dennem her imod forne Gaarde, 

som forskrevet staar, at hindre, uforrette eller i nogen Maade Forfang at gjøre, da efter 

kgl. Maj. vor allernaadigate Herres Skjødebrev, Confirmats, saa og Herremænds 

Kundskab og Vidnesbyrd turde vi og ikke tilformeldte (?) Dommere der udindere at 

være, ej heller kan komme til nogen Dom, uden vi noget imod samme kgl. Breve skulle 

sige, udi hvilket vi bekjende os for ringe at være, og derfor underdanigsten ere 

begjærendes, det højb. kgl. Maj. med sin elskelige Read naadigsten ville værdiges til 

samme Sag at høre, efterdi den er os for svar at paadømme efter de Lejligheder, som 

forskrevet stander”. 

 

3. juni 1578 (1) 

Kvittans til Niels Joenssen, Embedsmand paa Hald, paa 74 ½ Dlr. 1 Sk. 1 Alb., 

som han nu har leveret Kongen selv paa Otthensegaard for den Landgilde, Stedsmaal og 

Sagefald, han har oppebaaret af det Gods, Kongen har tilmageskiftet sig af Steen Bille 

til Vandaas og lagt under Hald Slot. KancBrevb. 1576-79, s. 372. 

 

3. juni 1578 (2) 

Til Nils Jonssen. Da Seuerin Anderssen, Borger i Nykiøping, har faaet 

Ejendomsbrev af Kongens Far paa en Jord og Gaard smstds. og der til hvert Gaardsted 

i Nykiøping ligger nogen Kornsæd i Marken, skal Nils Jonssen, eftersom Seuerin 

Aaderssen gør borgerlig Tynge af Gaarden ligesom andre Borgere sørge for, at Seuerin 

Anderssen ogsaa faar Kornsæd i Marken og anden Rettighed lige saa frit som de andre 

Gaarde, og at der ikke gøres ham eller hans Arvinger nogen Hinder derpaa.  KancBrevb. 

1576-79, s. 372. 

 

7. juli 1578 

Breve til nedennævnte Lensmænd og andre om Restancer. Niels Joenssen paa 

Hald skal befale Hans Laurtzen i Testrup ufortøvet at begive til Kiøpnehafn for at gøre 

sit Regnskab for Stiftets Indkomst i Viborg Stift og sine Mandtalsregistre paa de af ham 

oppebaarne Pengeskatter klare hos Rentemesteren; hvis han mærker, at Hans Laurtzen 

forsømmer det, skal han tiltale ham paa Herreds- og Landsting og for Rigens Kansler, 

indtil han betaler hvad han skylder Kongen. KancBrevb. 1576-79, s. 415. 

 

12. august 1578 

Befaling til Christopher Valkendorff. Da der i år tilstunder god olden, men 

mangler salt på bl.a. Hald Slot skal han, forinden saltet stiger i pris, købe så meget som 

der kan tænkes behov for og opbevare det, til lensmændene sender bud efter det. 

KancBrevb. 1576-79, s. 441. 

 

18. august 1578 

 18. August (Hald). Livsbrev for Hr. Chresten Pederssen, Sognepræst i Astrup 

Sogn, (Slet H.) paa Kronens Part af Korntienden af Salling Sogn, der nu skal være ledig, 

dog forudsat at den ikke allerede er fæstet bort. Han skal ingen Indfæstning svare, være 

fri for Afgift af Tienden det første Aar, men derefter svare tilbørlig Afgift og levere den 

til Stiftslensmanden i Viborg Stift paa det Sted, denne befaler, senest inden Fastelavn, 

saafremt han ikke vil have dette Brev forbrudt. KancBrevb. 1576-79, s. 445. 
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14-20. august 1578 

Kongen udsteder 27 breve under ophold på Hald. KancBrevb. 1576-79, s. 442-46. 

 

20. august 1578 

Til Niels Jonssen, Embedsmand paa Haldt. Kongen (Paa Jagten i Rævhale) har 

bevilget, at Kronens Bønder i Vinkel Sogn, der tidligere have været pantsatte til 

Trudtzholm, nu ere henlagte under Hald, ikke skulle skrives for højere skat end andre 

Ugedagsmænd, der bo i Byen sammen med dem, da de gøre ens Arbejde, uanset at de, 

baade da de vare pantsatte og siden indtil nu, findes skrevne for højere Skat. KancBrevb. 

1576-79, s. 447. 

 

25. august 1578 (1) 

Til Mandrup Parsberg, Embedsmand paa Silckeborg. Da Kongen har befalet Niels 

Jonssen at bygge noget paa Hald Slot, maa Mandrup Parsberg ikke sælge af de Mur- og 

Tagsten, som brændes i Alling Kloster, men skal holde dem til Stede og efter Niels 

Jonssens nærmere Skrivelse lade ham faa saa mange, som han behøver til Bygningen. 

KancBrevb. 1576-79, s. 449. 

 

25. august 1578 (2) 

Befaling til Otte Banner straks at modtage Pantesummen, 3.333 Dlr., for det 

tidligere under Hald Slot hørende Gods, som han har i Pant, og indlevere Pantebrevene 

til Kongen, da denne nu vil indløse Godset, fordi der ligger meget lidt Gods til Hald 

Slot. KancBrevb. 1576-79, s. 452. 

 

25. august 1578 (3) 

Befaling til Nils Jonssen, Embedsmand paa Hald, at lægge det Gods, som Otte 

Banner havde i Pant, ind under Slottet. KancBrevb. 1576-79, s. 452. 

 

25. august 1578 (4) 

   Følgebrev for Niels Joenssen til de Bønder, som Otte Banner sidst havde i Pant, 

og som tidligere have ligget under Hald; al vis og uvis Indtægt af Godset skal tilfalde 

Kongen alene. KancBrevb. 1576-79, s. 452. 

 

3. september 1578 

 Frederik 2.s åbene brev til adelen i Nørrejylland om ikke at lade sine skytter 

forgribe sig på kongens vildtbane, bl.a. på Hald. V.A. Secher, Forordninger og Recesser 

1576-96, s. 116. 

 

4. september 1578 (1) 

Til Nils Jonssen. Da Esper Møller i Beringe (Bjerring, Middelsom H.) Mølle har 

klaget over, at der til stor Skade for Møllens Søgning er bleven bygget to Møller i 

Forstroget og ovenfor Beringe Mølle, og at denne desuden er sat for højt i Landgilde, 

skal Niels Jonsson undersøge Sagen og, hvis Møllens Landgilde er for høj, nedsætte 

den. KancBrevb. 1576-79, s. 461. 

 

4. september 1578 (2) 

Til Nils Jonssen. Da nogle Kronens Bønder i Vinckel Sogn, der tidligere have 

været pantsatte fra Hald til Thrudtzholm og i den Tid have svaret fuld Skat, have klaget 

over, at de, efter igen at være blevne lagte under Hald, stadig maa svare fuld Skat, skønt 

de skulle være Ugedagsmænd og andre i Byen kun svare halv Skat, maa han herefter 

ikke skrive dem for højere Skat end andre Ugedagsmænd. KancBrevb. 1576-79, s. 461. 

 

7. september 1578 

Bestalling for 3 Skovridere  i Silckeborg Len og 2 Skovridere i Haldtz Len 2. De 

skulle paase, at der ikke skydes eller ødelægges noget Vildt i Kronens Enemærkeskove, 

søge at gribe dem, der gøre sig skyldige i saadant, og føre dem til Lensmændene; kunne 

de ikke faa fat paa dem, skulle de følge efter dem, faa at vide, hvem de ere og hvem de 

tilhøre, og melde Lensmanden det; de maa ikke se gennem Fingre med nogen. Gaa 
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Krybskytter af Almuesfolk ind i Kronens Skove med lange Rør og skyde Dyr der, og 

kunne Skovriderne ikke faa fat i dem eller faa dem til at følge med og give Besked om, 

hvem de tilhøre, maa de skyde et Lod i dem uden at skulle lide Tiltale derfor. De skulle 

faa at vide af Lensmændene, hvor vidt de skulle have Tilsyn med Skovene, aflægge Ed 

til Lensmændene og paa det højeste forpligte sig til ikke selv at skyde Dyr eller forurette 

Kronens Bønder; forse de sig, Skulle Lensmændene uden al Naade lade dem straffe. De 

skulle herfor hver have 20 Dlr. aarlig til Løn og Klædning og 26 Skpr. Mel, 8½ Ørt. 2 

Skpr. Malt, 26 Skpr. Humle, 4 Skpr. Gryn, 1 Fjerd. Smør, 1 Okse, 13 Sider Flæsk, 6½ 

Faarekrop, 12 Snese tørre Hvillinger, 1 Td. saltet Sild, 1 Skp. Lønborg Salt og 1 Skp. 

Bajsalt aarlig til Underholdning samt Bolig paa det bekvemmeste Sted ved de Skove, 

som de skulle have Tilsyn med; Lensmændene skulle skaffe dem alt dette og paase, at 

de ikke forsømme noget. KancBrevb. 1576-79, s. 463. 

 

26. oktober 1578 

Til Jørgen Schram og Mandrup Parsberg. Da Bønderne i Medelsom Herred ere 

satte ulige for Gæsteri, idet nogle svare mere, andre mindre, end de kunne taale, og da 

nogle Møller i Haldtz Len ere satte for højt i Afgift, skulle de med det første begive sig 

til Hald Slot for efter Lensmandens Undervisning at omsætte Gæsteriet og Møllernes 

Afgift og give deres Ansættelser skriftlig fra sig. KancBrevb. 1576-79, s. 498. 

 

24. november 1578 

Befaling til Nils Jonssen at lægge 5 Gaarde, 1 Bol og 2 Gadehuse i Vristedt og 2 

Gaarde, 1 Bol og 1 Hus i Koberup i Fiendtz Herred, 1 Gaard i Hinborig, 1 Gaard i 

Volling og 1 Gaard i Grettrup i Salling, 2 Gaarde i Ersløf og 2 Gaarde og 1 Hus i Østre 

Yølby i Nør Herred paa Mors samt Hogbro Gaard og Mølle i Ginding Herred ind under 

Hald Slot. KancBrevb. 1576-79, s. 519. 

 

7. december 1578 

Befaling til alle Kron-, Stifts-, Prælat-, Kannike-, Vikarie-, Kirke- og Præstetjenere 

i Liusgaard og Hidtz Herreder at møde med Heste og Vogne, naar de tilsiges, ved 

Silckeborg Slot og hver føre 2 Læs Mursten derfra til Hald Slot. KancBrevb. 1576-79, 

s. 523. 

 

21. december 1578 

Befaling til Niels Joensen om at indsende regnskabet af Hald Slot og Viborg Stifts 

regnskab 1. maj 1578.  KancBrevb. 1576-79, s. 531. 

 

1579 

 Vidisse af et gammelt latinsk brev, udstedt af superintendenten Peder Tøgersen i 

Viborg m.fl., at ridder Erland Kalf havde giver Vidhoved i Mønsted i Fjends herred til 

Vor Frues kirkebygning i Viborg (domkirken). Brevet er formodentlig fra omkring 

1406, se dette år. Erland Kalf døde mellem 1377 og 1411. RA, Hald lens regnskab, 

kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 22. juni 1612, breve, nr. 55. 

 Mester Peder Thøgerssenns superintendent offuer Viiborg stigt medt fleere deris 

wiidisz effter itt latins breff om itt schouff, kaldis Wiitthoguedt, vdi Mønsted sogn 

liggendis, her Erlandt Kalif riidder haffde giffuitt thill vor frue kirchis bygning i Viiborg.  

 

6. januar 1579 (1) 

Forleningsbrev for Nils Joenssen til Tostedlund paa Hald Slot og Len og det 

derunder lagte tilskiftede Gods, saaledes som han nu selv har det i Værge. Han skal 

aarlig svare 800 gl. Dlr. i Afgift af den visse Rente, den ene Halvpart til Paaske, den 

anden til Mikkelsdag, gøre Regnskab af al uvis Rente, hvoraf han selv maa beholde 

Halvdelen, tjene Riget med 10 geruste Heste, underholde Kongen og dennes egne Heste 

2 Nætter om Aaret, naar Kongens Vej falder der forbi, og holde Slottet og Ladegaarden 

i Stand, dog vil Kongen, hvis der skal bygges noget mærkeligt, selv give Ordre dertil og 

betale det. Nils Joenssen maa selv beholde Sund- og Brokornet i Lenet, mod at holde 

Broer og Færger i Stand, og ligesaa Ladegaarden og al Avlen til Slottet. KancBrevb. 

1576-79, s. 539. 
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6. januar 1579 (2) 

Kongen befaler kapitlet i Viborg straks at opsøge de breve, der vedrørte Vedhoved, 

som ejedes af Ludvig Munk til Kvistrup. Når kongen havde set brevene, skulle de blive 

sendt uskadte tilbage.  KancBrevb. 1576-79, s. 539. 

 

26. marts 1579 

Ejendomsbrev for Jørgen Matzen paa en øde Jord paa St. Matiæ Kirkegaard i 

Viborg mod aarlig at svare en af Borgemestre og Raad i Viborg fastsat Jordskyld til 

Lensmanden paa Hald; svares Jordskylden ikke, skal dette Brev være forbrudt. Der skal 

opføres god Købstadsbygning paa Jorden, og denne Bygning skal, hvis den engang 

sælges, først tilbydes Kronen.  KancBrevb. 1576-79, s. 607. 

 

31. maj 1579 

Niels Joensen  befales at indsende regnskab af Hald. KancBrevb. 1576-79, s. 539. 

 

6. juni 1579 

Til Nils Jonssen. Fru Sitzille Oxe, Erich Podebuskis Enke, er efter den af ham og 

Jørgen Schram foretagne Besigtelse af Thougordt i Haldtz Len, som hun med 

Arvingernes Samtykke har udlagt Kronen af hendes Mands Gods, og 1 Gaard i 

Grandsløf ved Bidstrup, som Kronen har udlagt hende, bleven Kronen 7½ Td. 2 Skpr. 

Hartkorn skyldig, og Fru Inger Oxe, Dronningens Hofinesterinde, har paa Søsterens 

Vegne forpligtet sig til at gøre Kronen Udlæg, derfor, saaledes som hoslagte Brev viser. 

Da Fru Sitzille Oxe nu er villig til at udlægge  Kronen Fyldest derfor af sit Gods i Haldtz 

Len, skal han gøre Anfordring hos hende derom, tage Fyldest af hende for ovennævnte 

7½ Td. 2 Skpr. Hartkorn, lade hende give nøjagtigt Skøde, indsende dette til Kongen og 

tilbagelevere hende Søsterens Forpligtelsesbrev. Kanc Brevb. 1576-79, s. 658. 

 

19. juni 1579 

Kvittans til Niels Joenssen, Embedsmand paa Hald, paa 63½ Dlr. 3 Sk., som 

Mønten nu gaar, hvilke han fra 1. Maj 1578 til 1. Maj 1579 har oppebaaret for den visse 

Landgilde af det Gods i Sønder Herred paa Mors, som Kongen har faaet til Magelæg af 

Steen Bilde, Embedsmand i Herritzvad Kloster, og lagt ind under Hald. KancBrevb. 

1576-79, s. 665. 

 

10. juli 1579 

 Frederiksborg. Skøde til Hendrich Belou, der har afstaaet Strø og Ønnestad Len i 

Skaane, og hans ægte Livsarvinger paa: i Nørrejylland, Salling, Rødinge Sogn 

Spøttrupgaard med følgende Gods, som Grev Gynther af Barby sidst har haft: i Estrup 

3 Gaarde, 1 Gaard, (kaldet) Grundvadt, Kierregaard og 7 andre Gaarde, Vilsgaard, i 

Malderup 24 Gaarde, Vaiom Mølle, Ofvermølle, Nesbeck Mølle, Nyemølle, Kreiberg 

S. Kreiberggaard og 15 Gaarde, i Grundvad 23 Gaarde Desuden fri Birkeret til samme 

Gods. Beseglet af Kongen og 16 Rigsraader. Kronens Skøder, s. 208. 

 

27. september 1579 

Befaling til Niels Joensen om at indsende regnskabet af Hald Slot og Viborg Stift 

samt landeskatten 1578.  KancBrevb. 1576-79, s.733. 

 

28. september 1579 (1) 

Befaling til Lensmænd, der i Følge deres Forleningsbreve skulle gøre Kongen 

Regnskab for al vis og uvis Rente udover den dem tillagte Genant, herefter i Tide at 

indkræve Landgilde og andet hos Bønderne, opbevare Kornet tilligemed det Korn, de 

bleve skyldige i sidste Regnskab, og ikke uden Kongens Ordre afhænde noget deraf, 

medmindre Kongens Tarv nøder dem dertil eller de faa Ordre fra Rentemesteren paa 

Kongens Vegne derom; Kongen staar nemlig i Handel med nogle Købmænd om Kornet. 

Hvis de uden Kongens Ordre afhænde Korn eller andet, har Rentemesteren Ordre til 

ikke at godtgøre dem det i Regnskabet, medmindre det har været i høj Grad nødvendigt. 

Herefter skulle de rette sig, saafremt Kongen ikke skal tænke et andet Sind dertil. Niels 

Joenssen i Medelsom Herred og Viborg Stift.  KancBrevb. 1576-79, s. 734. 
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28. september 1579 (2) 

Befaling til nedennævnte Lensmænd, der i Følge deres Forleningsbreve skulle 

svare en rimelig Afgift til hver 1. Maj og indbetale den tilligemed den uvisse Indtægt 

paa Rentekammeret, herefter at betale deres fulde Afgift til hver 1. Maj og intet udgive 

deraf uden særlig Ordre fra Kongen eller Rentemester Christoffer Valkendorff; 

Rentemesteren har faaet Ordre til ikke at lade de Udgifter i deres Regnskab passere, der 

ere afholdte uden Kongens Befaling, og hvorfor der ikke findes Bevis af dem, der have 

faaet Pengene, medmindre de have været særlig nødvendige. Herefter skulle de rette sig, 

saafremt Kongen ikke skal tænke et andet Sind dertil.  Register: Niels Joenssen af Hald 

Len. KancBrevb. 1576-79, s. 665. 

 

14. oktober 1579  

Christen Jensen, foged på Hald, underskriver på vegne af  Niels Joensen til 

Torstedlund, høvedsmand på Hald, kirkeregnskabet af Ulbjerg Kirke, i overværelse af 

præsten og nogle af sognemændene, og da blev Jep Nielsen i Torup (kirkeværge) kirken 

skyldig 89 daler ”som før gik” og Jep Andersen (kirkeværge) i Torup blev skyldig 43½ 

daler 1 mark 1 alb., som før gik. Landsarkivet Viborg. C-KRB-474, Ulbjerg kirkes 

regnskab 1571-1698.  

 

28. november 1579 

Aabent Brev, at Hr. Matz Nielssen i Solbierg, der har en meget ringe Gaard at bo 

paa, maa beholde den af Niels Joenssen, Stiftslensmand paa Hald, fæstede Ramsing 

Jord, som er et Afbygge af en Kronens Gaard i Solbierg, mod aarlig at svare 4 gl. Dlr. 

deraf til Hald Slot og holde Afbygget ved Magt, hvis der findes Huse derpaa, dog maa 

han ikke lægge noget af denne Jord ind under Præstegaarden; han maa indtil videre være 

fri for at gøre Ægt, Arbejde og anden Tynge af Jorden. KancBrevb. 1576-79, s. 734. 

 

28. februar 1580 

 Aabent Brev, at Forstanderen for Almindeligt Hospital i Viborg i Stedet for 

Afgiften af Kronens Korntiende af Selde, der var henlagt til Underhold i Hospitalet for 

30 Skolepersoner i Viborg Skole, men som Kongen har givet Ofue Jul til Kieldgaard 

Brev [af 16. Marts 1579] paa i 10 Aar, i disse 10 Aar aarlig maa oppebære de 12 Tdr. 

Byg, som Afgiften af ovennævnte Tiende beløber sig til, af Hald Slot; Kornet skal 

leveres senest inden Fastelavn og skal nu udredes til ham for det forløbne Aar. Naar de 

10 Aar ere forløbne, skal Tienden igen henlægges til de 30 Skolepersoners Underhold. 

KancBrevb. 1580-83, s. 37 . 

 

19. marts 1580 

 Befaling til nedennævnte Lensmænd og andre at indsende Restancer: Niels 

Joenssen paa Hald skal befale Hans Skriver i Testrup straks at betale de Penge, han er 

Kongen skyldig, og derefter begive sig til Rentemesteren for at gøre sit Regnskab klart, 

da Niels Joenssen ellers skal tiltale ham med Retten; hoslagt følger en Fortegnelse over 

det, Hans Skriver skylder, nemlig 14½ Læst 1½ Pd. 4½ Skp. Rug, 35½ Læst 5 Pd. 1½ 

Skp. Byg, 18 Læster 2 Tdr. Havre, 4 Dlr. og 483½ Mk. 1 Sk.; Hans Skriver skal sende 

hvad han skylder af Viiborg Stifts Regnskab til Hans Meckelborg i Kolding. Niels 

Joenssen skal sende sin Restance af Viborg Stifts Indkomst og af sit sidste Regnskab [af 

Hald] til Kolding og til 1. Maj sende saa mange Penge som muligt til Othense af Slotttets 

og Stiftets Indkomst til 1. Maj. KancBrevb. 1580-83, s. 45. 

 

22. marts 1580 

  Til Jørgen Skram. Da Jens Espersen i Anledning af Ordren [af 31. Dec. 1579] til 

Niels Jonsen paa Hald nu har berettet, at der ingen Gaard er ledig i Hald Len, og at 

Lensmanden ikke vil udvise nogen Bonde af Gaarden, medmindre den er forbrudt, har 

Kongen tilladt ham at beholde Bisballegaard. Da Jørgen Skram kender den jordegne 

Gaard, som Jens Hansen har afhændet til Kronen [12. April 1575], skal han i sit Len 

[Dronningborg] hjælpe denne til at faa en lige saa god Gaard som Gaarden i Ulstrup 

eller sørge for, at en saadan bliver rømmet til ham, tilbagebetale den Bonde, der maa 

drage ud, hans udgivne Stedsmaal, indskrive det i Regnskabet og sende Besked til 
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Kancelliet; siden vil Kongen give Jens Hansen Brev paa den Frihed, hvormed han skal 

have Gaarden. Befaling til Niels Jonsen at lade Jens Espersen blive boende paa 

Bisballegaard, igen skaffe de Breve til Stede, som Kongen tidligere [26. Nov. 1579] har 

givet Jens Hansen paa denne Gaard, og henvise Jens Hansen til Jørgen Skram med 

hoslagte Brev. Kanc. Brevbøger 1580-83, s. 49. 

 

4. april 1580 

 Til Fru Mergrete Sandbierg. Kongen kan ikke lade hende faa de 2 Gaarde i 

Hierming i Medelsom Herred og 2 Gaarde i Knestedt i Gierløf Herred, som hun har 

begæret til Mageskifte for sit Gods i Koldinghus Len, da Herredsfogderne i de 2 

Herreder, 1 af Herredsskriverne og 1 Sandemand bo paa disse Gaarde og Gaardene 

desuden ligge saa belejligt for Drotningborg og Hald Slotte, at de ikke kunne undværes 

derfra. Da Kongen gerne vil udlægge hende andet Gods, skal hun overveje, hvor hun vil 

have Vederlag; Kongen vil saa om 8 Dage sende Sekretærerne Anders Dresselberg og 

Mouritz Stygge til hende med Ordre til at besigte det Gods, hun anviser dem, og udlægge 

hende Fyldest deraf. KancBrevb. 1580-83, s. 58. 

 

3. maj 1580 

 Niels Joenssen paa Hald maa til Udredelse af sin Afgift indtil videre oppebære 

Halvdelen af den visse og uvisse Indkomst af Medelsom Herred, da en Del af det bedste 

Gods til Hald Slot er mageskiftet bort siden hans Overtagelse af Lenet. KancBrevb. 

1580-83, s. 76 . 

 

29. juli 1580 

 Forleningsbrev for Dr. Hans Kier paa det efter Hans Skoufgaard ledige Ærke 

degnedømme i Viborg Domkirke; han skal straks residere ved Domkirken og, saasnart 

han faar Renten af Ærkedegnedømmet, opgive den Underholdning, han har faaet Brev 

[5. Dec. 1571] paa at maatte oppebære af Hald Slot. KancBrevb. 1580-83, s. 119 . 

 

2. november 1580 

 Niels Joensen befales at indlevere Hald Slots og Viborg Stifts regnskab fra 1. maj 

1579 til 1. maj 1580 med mandtalsregistre på landeskatten af Hald len til Mortensdag 

1579 og på madskatten.  KancBrevb. 1580-83, s. 161. 

 

25. november 1580 (1) 

 Befaling til Niels Joenssen straks at lade Amstrop Bygge nedbryde. For at Kongen 

kan blive fri for Overløb af den, der hidtil har boet i Bygget, skal han skaffe hende en 

anden Bolig i Vrofue eller andensteds i Lenet eller lade Bønderne tilbagebetale hende 

hendes udgivne Stedsmaal. KancBrevb. 1580-83, s. 168. 

 

25. november 1580 (2) 

 Aabent Brev, at Amstrup Bygge, der, medens Hr. Otte Krumpen havde Hald Slot 

i Forlening, er blevet opført i Vrofue Mark, straks maa nedbrydes og Ejendommen 

herefter bruges under Vrofue By med Fædrift og Ildebrændsel ligesom anden Byens 

Jord, da Kronens og Kirkens Bønder i Vrofue have klaget over, at de ved Byggets 

Opførelse ere tilevne meget fortrængte. Bønderne i Vrofue skulle herefter svare den 

Skyld, som hidtil, er svaret af Bygget. KancBrevb. 1580-83, s. 168. 

 

 

25. november 1580 (3) 

   Hr. Niels Pederssen, Provst i Fiendtz Herred, maa være fri for de 6 Mk. Gæsteri, 

som han hidtil har svaret til Hald Slot. KancBrevb. 1580-83, s. 168. 

 

27. december 1580 

   Befaling til Niels Jonssen om at afskedige Dyrevogterne i Haldtz Len og i Stedet 

sætte 2 af Bønderne til at have Tilsyn med Skovene. KancBrevb. 1580-83, s. 192. 
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11. februar 1581 

Lørdag. velb. Hannibal Gyldenstjerne til Restrup havde stævnet velb. Niels Jonsen 

til Torstedlund, høvedsmand på Hald, for han ville lade kræve malt i det sted Hannibal 

Gyldenstjerne skulle yde 4 pund byg bygtiende af kronens part af korntienden af 

Hornum sogn. så mødte Niels Jonsen og berettede, at han havde fået befaling at udkræve 

malt for byg. derefter blev afsagt, så efterdi denne sag ikke til herredsting er ordelt, da 

fandt dommerne den der at komme og da gåes derom, så meget som lov og ret kan 

findes. Viborg landstings dombøger 1569, 81, 91. Bjarne Nørgaard Pedersen. 

 

2. marts 1581 

   Livsbrev for Chresten Jenssen, Slotsskriver paa Hald, paa en Bro, kaldet Huornum 

Vase, mellem Nørliung og Onsild Herreder, som Las Jenssen i Skiellerup, der havde 

Livsbrev paa den, har opladt til sin Søn Chresten Lauritzen, og som denne under 

Forbehold af Kongens Samtykke igen har overladt til Chresten Jenssen. Han skal svare 

en rimelig indfæstning og maa oppebære alt til Broen hørende Brokorn og anden 

Rettighed mod at holde Broen i god Stand. Hvis Kongen selv vil lade Broen holde i 

Stand, forbeholder han sig at maatte tage den tilbage mod Tilbagebetaling af 

Stedsmaalet. KancBrevb. 1580-83, s. 234. 

 

22. april 1581 

Lørdag. Velbyrdige Niels Jonsen til Torstedlund høvedsmand på Hald havde 

stævnet Niels Lassen i Hinge for et ejermænds brev, han for gode mænd på Hinge mark 

frembåret har, at ejermænd efter et synsvidne skulle have udlagt en åbyggestavn til den 

gård, han iboer, og ikke der skulle være udsvoret åbyggestavn til de andre gårde i byen 

og mente derfor, det ejerbrev og synsvidne ikke lovligt at være. så mødte Mogens 

Brorsen i Hallendrup og Niels Lassen i Hinge og fremlagde et tingsvidne af Galten 

herreds ting MDXXXIIIJ, hvori 12 ejermænd kundgjorde, at de havde udlagt Niels 

Jensen efterskrevne gårdsted. dernæst fremlagde de tingsvidner af Galten herreds ting 

MDLXV og MDXXXIIIJ, hvori 18 synsmænd hjemlede, at de var opkrævet at forfare, 

hvad brøst Niels Jensen har på sit gårdsted og andetsteds, og da havde fundet, som 

efterfølger. derefter blev afsagt, så efterdi fornævnte ejerbrev aleneste formelder Niels 

Jensens åbyggestavn og gårdsted at være udlagt, og ikke bevises med nogen ejerbreve, 

de andre gårdsteder og åbyggestavn efter loven at være udsvoret, da vidste dommerne 

ikke de to breve så noksom og lovlige at være, at de må komme Niels Jonsen til hinder 

eller skade. Viborg landstings dombøger 1569, 81, 91. Bjarne Nørgaard Pedersen.  

 

7. maj 1581 

   Til Niels Jonssen. Da Iuer Grøn har berettet, at Jørgen Skram paa Drotningborg 

paafører ham Trætte paa det Gods i Tollestrup, han har faaet til Mageskifte af Kronen, 

og ved Sandemændsgang vil vinde nogen Ejendom derfra til sin Gaard Korsøe, skønt 

der efter Iuer Grøns Mening for 20 Aar siden, da Otte Krumpen havde Hald Slot, har 

været baade Sandemænd og Ridemænd paa disse Aasteder, eftersom Sten og Stabel 

endnu kunne paavises. Da disse Sandemænds- og Ridemændsbreve skulle findes paa 

Hald, befales det Niels Jonssen at Brevene og hvilke andre Breve,  der maatte angaa 

ovennævnte Gods, og levere Iuer Grøn dem mod nøjagtig Reversal for Tilbagelevering 

af Brevene efter Benyttelsen, da Iuer Grøn for disse Breves Skyld ikke bør komme til 

kort paa det Gods, han har faaet udlagt af Kronen. KancBrevb. 1580-83, s. 275. 

 

19. juni 1581 

   Til Niels Jonssen (og Albret Fris). Da der i Hald i Len findes Skove tilhørende 

Mariagger Kloster, skulle de, naar de til Besigtelsen af Mariagger Klosters Skove 

beskikkede Raader og gode Mænd ville besigte Skovene i deres Len, beskikke 12 eller 

13 gode Dannemænd i hvert Len, der vide Besked med Skovene, til at hjælpe til med 

Besigtelsen. KancBrevb. 1580-83, s. 300. 
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11. august  1581 (1) 

   Til Niels Jonssen, (lensmand på Hald). Da han har berettet, at det Kirkebol i 

Hiermind, som Sognepræsten smstds., Hr. Niels, under Foregivende af, at det var meget 

øde, saa Kirken med Tiden vilde miste sin Landgilde deraf, har faaet Tilladelse til at 

bruge til Præstegaarden, for nylig er bortfæstet til en Christen Søfrenssen, der siden har 

svaret tilbørlig Landgilde og Rettighed til Kronen og Kirken, og heller ikke var saa øde 

som af Præsten berettet, skal han lade Bolet blive under Slottet [Hald] og lade Christen 

Søfrenssen beholde det. KancBrevb. 1580-83, s. 337. 

 

11. august  1581 (2) 

Til Niels Jonssen. Paa hans Forespørgsel om, hvorledes han skal forholde sig med 

Rintz Herredsting, som Herredsfogden formedelst et paa Tinget opstaaet Slagsmaal 

mellem Otte Banners Tjenere og nogle Kronbønder er bleven nødt til at splitte, befales 

det ham igen at lade Tinget tillyse og sætte; Kongen vil siden give nogle gode Mænd 

Ordre til at undersøge, hvilken af Parterne der er skyldig i Slagsmaalet. KancBrevb. 

1580-83, s. 337. Det er den berømte strid mellem Rinds herreds knaber. 

 

7. oktober 1581 

Lørdag. hr. Niels Jensen i Gødstrup herredsprovst i Hammerum herred hans søn 

Christen Gødstrup med opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet Laurids 

Skriver i Hem i Salling for et brev, han skulle gemme på hr. Niels, som skulle lyde på 

to øksne, han skulle have sagt god for to mænd i Fjelstervang for en vold for et gærde, 

de skulle have brudt ved Hald, den tid Corfitz Viffert havde Hald slot i forlening og 

forsvar, og Laurids Skriver var foged, hvilken sag Corfitz Viffert for dannemænds 

forbøns skyld har efterladt, og mente derfor samme forlovsbrev ikke burde at komme 

hr. Niels til nogen forhindring. Så er Laurids Skriver ikke mødt nogen gensigelse 

derimod at gøre, hvorefter blev afsagt, da efter sådan lejligheds og vidnesbyrds lydelse, 

imedens de står ved magt, bør fornævnte forlovsbrev ikke komme hr Niels eller 

fornævnte mænd i Fjelstervang til forhindring eller skade. Viborg landstings dombøger 

1569-1581-1591. Bjarne Nørgaard Pedersens afskrift, navnet Ulfeld rettet til Viffert. 

 

14. oktober 1581 

   Befaling til Niels Joensen om at indbetale afgiften og regnskabet af Hald len og 

Stiftets indkomst. KancBrevb. 1580-83, s. 372. 

 

21. oktober 1581 (1) 

Lørdag. velb Niels Jonsen til Torstedlund, høvedsmand på Hald, havde stævnet 

Søren Harbo i Tange herredsfoged i Lysgaard herred og tiltalte ham for en dom, han har 

dømt, og kvitfundet Niels Jensen i Vium for høringsdele af den årsag, han ikke skulle 

have fået lovligt varsel, endog to vederhæftige mænd skal have bekendt, at de har givet 

ham 8 dages varsel, før delstinget var. så mødte herredsfogden og svarede, at han efter 

skik, sædvane og brug , som i deres herred været har, ikke har vidst at unde høring efter 

fornævnte varsel. derefter blev afsagt, så efterdi bevises, at det har været skik, sædvane 

og brug i Lysgaard herred, at varsel gives for 2. ting. Viborg landstings dombøger 1569, 

81, 91. Bjarne Nørgaard Pedersen. 

 

21. oktober 1581 (2) 

Velbyrdige Niels Jonsen til Torstedlund, høvedsmand på Hald, havde stævnet 

Tomas Mogensen i Simested og hans bror Niels Mogensen for nogen breve og segl, de 

dem afberømmer at skulle have forhvervet om den trætte og bordag, der skete imellem 

dem og Niels Børialsen på Rinds herreds ting, og ikke kgl. majestæts tjenere derfor har 

fået varsel. sammeledes havde stævnet hr. Søren Ibsen i Eveldrup og hans medbrødre, 

som samme brev skal have udskrevet. så mødte Tomas Mogensen og berettede, at der 

skulle have flere medværet hr. Søren samme brev at udgive, som er velb Hartvig 

Mouridsen til Vindum med flere. derefter blev afsagt, så efterdi de, som har medværet 

hr. Søren samme brev at forsegle, ikke er stævnet, da vidste dommerne ikke derom at 

dømme, førend de stævnes og kaldes. Viborg landstings dombøger 1569, 81, 91. Bjarne 

Nørgaard Pedersen. 
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21. oktober 1581 (3)  

Velbyrdige Niels Jonsen til Torstedlund havde stævnet velb Otte Banner til Asdal, 

for han skulle være blevet vidende om nogen vidner og breve at skulle have ladet 

forhverve om den bordag, der skete på Rinds herreds ting imellem Tomas Mogensen og 

Niels Børialsen. Så mødte Tomas Mogensen og fremlagde Mads Pedersen foged på 

Vorgård hans brev. derefter blev afsagt, da efterdi Mads Pedersen bekender sig samme 

vidner og breve at have forhvervet, og han med dem er ustævnet og ukaldet, da vidste 

dommerne ikke derom at dømme, førend han med dem stævnes og kaldes. Viborg 

landstings dombøger 1569, 81, 91. Bjarne Nørgaard Pedersen. 

 

21. oktober 1581 (4) 

Velbyrdige Niels Jonsen på Torstedlund havde stævnet Tomas Mogensen for 

nogen klage, han har ført over Børial Christensen i Ålestrup med flere af kronens tjenere, 

hvilken klage han ikke mener ret at være. så mødte Børial Christensen og ville vide, om 

Tomas Mogensen klagede noget på ham, da svarede Tomas Mogensen at han ikke ved 

at årsage Børial eller hans sønner for, at den tid han lod læse kgl. majestæts brev i 

landsdommernes dom, da gjorde Børial Christensen ham først ulyd, og siden blev 

Tomas Mogensens husbonds folk og han skammeligt overfaldet med hug og slag af 

Børial, hans sønner og svoger. Viborg landstings dombøger 1569, 81, 91. Bjarne 

Nørgaard Pedersen. 

 

1582 (1) 

Sandemændene, 8 i hvert herred, medvirkende ved herredstinget som en slags 

nævninger. 1582 fik sandemændene i nogle herreder frihed for ægt og arbejde, når de 

var i funktion, ligesom de oppebar hesteleje. Valdemar Andersen, s. 145. 

 

1582 (2) 

 Forleningsbrev for Jørgen Friis til Krastrup, landsdommer i Nørrejylland,  på noget 

gods i Nørrejylland, som tidligere har ligget til Sebber Kloster. RA, Danske kancelli 

med henvisning til KancBrevb. 1580-1583, s. 496. Formentlig tilbageleveret til 

Kancelliet i forbindelse med udstedelsen af nyt forleningsbrev på det samme gods 31. 

august 1593 (KancBrevb. 1593-1596, s. 142). Det er gods, som indtil 1536  tilhørte 

Viborg bispedømme, som ejede Sebber Kloster.  

 

9. januar 1582 

   Brev til Niels Joenssen om indbetaling af restancer. Han skal befale Hans Skriver 

i Tostrup (Testrup) at møde i København inden fastelavn for at forklare sit regnskab som 

stiftsskriver, og hvis det ikke sker, fortsætte forfølgningen af ham. Endvidere skal han 

selv indbetale restancer af Hald len og Stiftets regnskab til 1. maj 1581. KancBrevb. 

1580-83, s.425. 

 

12. januar 1582 

   Til Christopher  Giøe. For nogen Tid siden begærede han 2 Gaarde, kaldede 

Siørup, til Mageskifte  for noget af sit Gods i Hadtz Herred, og Kongen gav Ordre til at 

besigte iligeskiftegodset, men nu har Niels Jonssen paa Hald erklæret, at disse 2 Gaarde 

ligge saa nær ved Hald, at de ikke godt kunne undværes derfra, at deres Jord støder op 

til Kongens Fredejagt i Karup Birk og paa Ordestrup (Aarestrup, Lysgaard H.) Mark, 

hvor den største Dyrebestand skal være, at Bønderne paa Gaardene ere daglige 

Ugedagsmænd til Hald, skønt de ikke ligge i Sognet ved Slottet, og at Græsgangen til 

Slottets Hopper og Øksne ligger paa disse Gaardes Ejendom. Da Kongen af disse 

Grunde ikke kan lade ham faa Gaardene og hellere vil tilmageskifte sig Christopher 

Giøes Gods, der støder op til disse Gaarde, skal Christopher Giøe for Godset i Hadtz 

Herred begære noget Krongods, der ikke ligger i Fredejagten eller saa nær Kronens 

Slotte og Gaarde, at det ikke kan undværes, og med det første sende Kongen Besked, 

for at denne paany kan give. Ordre til at besigte Godset. KancBrevb. 1580-83, s. 427 . 
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2. marts 1582 

   Befaling til Niels Jonssen at lade hugge 50 Egetræer i Hald Slots Skove, hvor der 

sker mindst Skovskade, og lade Kronens Bønder føre dem til Thaarupgaard, da Kongen 

har skænket Kansler Niels Kaas dem. KancBrevb. 1580-83, s. 448. 

 

20. juni 1582 

   Forlening for Hendrich Belov paa alt det Kron- og Kirkegods i Salling, som hidtil 

har ligget under Hald Slot, uden Afgift. KancBrevb. 1580-83, s. 502. 

 

28. april 1582 

Viborg landsting. Hospitalsforstander Søren Jensen i Viborg lod læse to tings-

vidner af Gislum herred om engen Blakshale ved Højslev Mølle, det ene 1557, det andet 

1570, nævner Hans Lauridsen Skriver i Testrup (tidligere skriver på Hald) og Peder Ged 

i Binderup, endvidere Frederik 2.s brev. Landsarkivet i Viborg, Brev udtaget fra Viborg 

bispearkiv, Gislum Provstis kald C-2 lb.nr. 189  

 

9. juli 1582 

   Forleningsbrev for Niels Joenssen til Tostedlund paa Hald  Slot og Len, som han 

hidtil selv har haft det, med Undtagelse af Kronens Gods i Salling, som Kongen har 

forlenet Hendrich Belov med. Han maa oppebære alt Sund- og Brokorn i Lenet mod at 

holde Broer- og Færger i god Stand, saa der ikke klages derover, og desuden frit beholde 

al Avlen til Ladegaarden. Han skal i aarlig Afgift af den visse Rente svare 454½ Dlr., 

den ene Halvdel til Paaske, den anden til Mikkelsdag, gøre Regnskab for den uvisse 

Rente, hvoraf han selv maa beholde Halvparten, tjene Riget med 10 Geruste Heste, 

aarlig holde Kongen 2 Nætter paa dennes eget Bord og med Foder til dennes egne Heste, 

naar Kongens Vej falder der forbi, og holde Slottet og Ladegaarden i Stand, men skal 

der bygges noget særligt, vil Kongen selv bekoste det. KancBrevb. 1580-83, s. 516. 

 

14. december 1582 

   Befaling til Niels Joensen at sende 213 tdr. havre af Hald len og 191 tønder af 

Viborg Stift til Kronborg. KancBrevb. 1580-83, s. 587. 

 

18. januar 1583 

   Følgebrev for Jørgen Skram til Kronens Bønder i Langaa og Grendstien og 1 

Kirkegaard i Helstrup, der hidtil have ligget til Hald Slot, at de herefter skulle svare ham 

til Drotningborg. KancBrevb. 1580-83, s. 611. 

 

18. januar 1583 

Befaling til Niels Jonssen paa Hald at overlevere Jørgen Skram paa Drotningborg 

Kronens Gods i Langaa og Grendstien og 1 Kirkegaard i Holstrup (Helstrup) i 

Medelsom Herred. KancBrevb. 1580-83, s. 612. 

 

8. februar 1583 (1) 

Til Christoffer Valckendorff. Niels Joenssen paa Hald har berettet, at han i nogle 

Aar paa Slottet har haft en Kornmaaler, der har oppebaaret det Kronen af Stift-

sindkomsten tilkommende Korn og igen solgt det til Bønderne; denne Kornmaaler er 

imidlertid død, medens han var i Færd med at oppebære Penge af Bønderne for Kornet, 

og en Del af Pengene med Registrene er derved bleven forrykket for Niels Joenssen, saa 

han er bleven Kronen en Sum Penge skyldig. For at han ikke skal komme i altfor stor 

Skade derved, har Kongen paa hans Begæring bevilget, at han maa nøjes med at betale 

1 Dlr. for hver smal Td. Rug eller Byg, som han er bleven skyldig, dog paa den 

Betingelse, at han straks med det første betaler Pengene. KancBrevb. 1580-83, s. 625. 
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8. februar 1583 (2) 

   Til Niels Jonssen paa Hald. Da han i Anledning af Ordren til at indlægge 

Tiendekornet fra Hald Len og det Distrikt, hvori han har den gejstlige Jurisdiktion, i 

Houfbroe har berettet, at det ikke kan lade sig gøre for de 2 Herreder paa Mors, da de i 

Henhold til tidligere Kongebreve altid have ydet deres Afgift i Olborg, befales det ham 

at lade det blive derved. KancBrevb. 1580-83, s. 625. 

 

23. marts 1583 

 Kongen befaler Niels Jonsen, lensmand på Hald, at han skal hjælpe en person til 

kald i Hjermind sogn. RA, Jyske Tegnelser II, s. 338, jf. Kirkehist.Saml. 3,5, s. 523.  

 

21. april 1583 

   Følgebrev for Niels Skram til Bønderne i Haldtz Len. KancBrevb. 1580-83, s. 663. 

 

21. april 1583 

Til Niels Skram. Kongen er nu bleven enig med Erich Lange om Købet af hans 

Gaard Soluig med mere Gods i Slesvig og har i denne Handel lovet ham Bygholm Slot 

og Len i Forlening til førstkommende 1. Maj, mod at han lod en stor Del af Købe-

summen falde. Niels Skram skal derfor til denne Tid overlevere  Erich Lange Bygholm 

Len med Jordebøger, Breve, Registre og andet. Kongen vil igen forlene ham med. Hald 

Len og sender ham Følgebrev til Bønderne deri og Brev til Niels Jonssen om at 

overlevere ham Lenet. Der sendes ham Brev til de gode Mænd, der skulle være til Stede 

ved hans Overtagelse af Hald Len. Original i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml. Fol. 608 d. 

KancBrevb. 1580-83, s. 663. 

 

18. maj 1583 

   Til Christoffer Valckendorff. Da Niels Skram, der nu har faaet Hald Slot i 

Forlening, har berettet, at der siden Udstedelsen af Niels Joenssens Forleningsbrev er 

bortmageskiftet en Del Gods fra Lenet, ligesom ogsaa en Del Gods er lagt derfra til 

Drotningborg Len, skal Christoffer Valckendorff nu sætte Lenet for en rimelig Afgift og 

sende Kongen Besked. Original. KancBrevb. 1580-83, s. 676. 

 

13. september 1583 

   Kongelig ordre om med det første at indbetale restancer til mønsterskriver Hans 

Meckleborg. Ordren gjalt: Hans Lauridsen i Thestrup (Hans Lauridsen i Testrup, Rinds 

H., tidligere skriver på Hald) 474½ dlr. 1 ort ½ sk. af Viborg Stifts Regnskab fra 1. maj 

1568 til 1. maj 1572, hvorom Niels Skram fik brev. KancBrevb. 1580-83, s. 729 . 

 

22. november 1583 

   Til Christoffer Valckendorff. Niels Skram har været hos Kongen og besværet sig 

over, at han endnu ikke har faaet nogen Besked paa Hald Len, hvorefter han kan rette 

sig. Da Kongen tidligere har tilskrevet Christoffer Valckendorff. at Niels Skram skulde 

have Lenet paa samme Betingelser som Niels Jonssen, dog med Afkortning for det 

Gods, som efter Takseringen for Niels Jonssen er bortmageskiftet, og endnu er af den 

Mening, skal Christoffer Valckendorff med det første foretage Takseringen og give den 

skriftlig fra sig, for at Kongen kan lade Lensbrevet udfærdige Kongen har bevilget, at 

Niels Skram maa oppebære alt Stiftskornet af Lenet til samme Pris, som Købmændene 

give, nemlig 1 Dlr. for hver Td. Rug eller Byg og ½ Dlr. for hver Td. Havre; Christoffer 

Valckendorff skal indføre dette i Taksationen. KancBrevb. 1580-83, s.751 . 

 

18. december 1583 

   Befaling til Niels Skram at modtage medfølgende to Karle, der skulle beride 

Fredejagten til Hald Slot, rette sig efter den dem medgivne Bestalling, anvise dem, 

hvilket Distrikt de skulle have Tilsyn med, skaffe dem Bolig paa et bekvemt Sted og 

levere dem deres Løn og Maanedspenge. KancBrevb. 1580-83, s. 758. (Hans von 

Lüneborg var den ene af dyrevogterne og havde kort forinden fået sin bestalling, 

Valdemar Andersen, s. 114).  
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21. april 1583 

Følgebrev til Niels Skram på Hald len. Han havde haft Bygholm len, men dette 

havde kongen fra 1. maj 1583 forlenet til Erik Lange (Engelsholm), af hvem han havde 

købt godset Solvig i Sønderjylland m.m. Christoffer Walkendorf, rigets rentemester, fik 

kongens brev om at nedsætte afgiften af Hald, da en del af godset var mageskiftet bort, 

og noget var kommet under Dronningborg len. Et halvt år efter tiltrædelsen havde Niels 

Skram været hos kongen og havde sagt, at han endnu ikke havde fået nogen besked på 

Hald len (lensbrev), hvorefter han kunne rette sig. Niels Skrams forlening synes at være 

indgået som led i den kongelige godshandel og kom kun til at vare et par år. Niels Skram 

til Urup var 1583-85 lensmand på Hald. Han var søn af Peder Skram, som var hoved-

manden bag lensmand Henrik Blomes afsættelse som lensmand på Hald 1540. 

Monumanta 1,2, s. 11. Valdemar Andersen, s. 58. Nye Danske Magazin 4, s. 29. 

 

1584 

At kongen mente det alvorligt med sin ”fredejagt” fremgår af et brev han i 1584 

sendte til lensmand Mandrup Parsberg på Silkeborg. Dyrvogterne havde opdaget, at 

Henrik Sandberg, der ejede den lille herregård Kærsholm i Torning sogn, havde ladet 

jage dyr på kongens enemærke Møgellund, en nu forsvunden gård i Torning sogn, som 

kongen ”med ikke ringe tab har tilskiftet sig for at danne sig en fredejagt.” Kongen så 

med des større fortrydelighed på en sådan uvilje fra en undersåt og ville ikke eftergive 

Henrik Sandberg hans forseelse. Lensmanden skulle derfor ”så skarpt som muligt tiltale 

ikke alene Henrik Sandberg, men også hans tjenere, der var med ham, både den, der 

undløb med den skudte hare, og den, der blev fanget og ført til Silkeborg.” Så alvorlig 

var kongens vrede, at han befalede Mandrup Parsberg at betale Henrik Sandberg 750 

dlr., som fremsendtes, til indløsning af 3 gårde i Vattrup, Torning sogn, som Kærsholm-

manden havde i pant. Inden en måned senere var kongen i besiddelse af Henrik 

Sandbergs forpligtelse til at afholde sig fra al jagen og skyden på kronens ejendomme. 

Hermed var kongens vrede gået over. Lensmanden skulle lade ”den bedede hare fare” 

og give den fangne fri. Valdemar Andersen, s. 115. 

 

16. januar 1584 

Befaling til Beathe Brahe, Hr. Jørgen Lykkes enke om at skaffe  Niels Skram på 

Hald 30 læster kalk til byggeri i forbindelse med hyldningen Viborg, KancBrevb. 1584-

88, s. 16. 

 

16. januar 1584 

 Under sit ophold i Viborg havde kongen givet Niels Skram besked om bygninger, 

der skulle bruges ved hyldningen. Han skal lade byggeriet udføre straks. Hvis ikke der 

er tømmer nok end det, kongen har købt til domkirken, skal han lade de hugge i Slottets 

skove (Hald). KancBrevb. 1584-88, s.17 . 

 

2. februar 1584 

Til Manderup Parsbierg. Da noget af Kronens  Gods under Silckeborg ligger nær 

ved Haldt Slot, saa Ejendommen støder op til Søen og andet Kronens Enemærke til 

Haldt, medens der omvendt i Silckeborg Len ligger noget Haldt Slots Gods, der 

belejligere kunde bruges til Silckeborg, har Kongen, for at Lensmændene bedre kunne 

have Opsigt med Godset og Bønderne have mindre Besvær med Ægt og Arbejde, 

bestemt at lade et Mageskifte finde Sted og givet Niels Skram paa Haldt Ordre til at 

optage Register over det Silckeborg Gods, der ligger nærmere ved Haldt, og det Haldt 

Gods, der ligger nærmere ved Silckeborg. Denne har nu indsendt et saadant Register, 

hvilket hermed sendes Manderup Parsbierg med Ordre til at undersøge Forholdene og 

erklære sig om Sagen. Kongen anser det for unødvendigt at tage noget Hensyn til, om 

Renten af Godset er lige stor, eller om der bor Nævninger eller Sandemænd paa noget 

af det, da det jo altsammen er Kronens og Renten kommer denne til gode, enten den 

oppebæres det ene eller andet Sted, ligesom ogsaa Bønderne vedblivende kunne 

tilskikkes til Sandemændstov af den Lensmand, der har Herredet i Befaling. KancBrevb. 

1584-88, s. 22. 
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3. februar 1584 (1) 

Til Christoffer Valekendorff. Da der til Palladset til Hyldingen i Viiborg og andet 

Byggeri i samme Anledning bliver Brug for en stor Mængde Deler, som ikke kunne faas 

i den Egn, og Kongen erindrer, at Ofue Juel, Embedsmand paa Aggershus, har 

indberettet, at han i Lenet har liggende en 7-800 Tylter daarlige Lastedeler, der efter det 

sædvanlige Køb ikke kunne sælges for god Last, hvilke Kongen saa har skrevet at ville 

lade hente til Foraaret, befales det ham at bestille 150-200 Tylter af disse Deler, da de 

kunne være gode nok til Palladset og de andre Bygninger, der jo igen straks skulle rives 

ned, og sende Skibe op for at føre dem til Hofbro. Han skal give den, han sætter til at 

følge Delerne ned, Ordre til straks efter Ankomsten at melde sig hos Niels Skram paa 

Hald, for at denne kan lade Delerne hente til Viiborg. Han maa endelig sørge for, at 

Delerne blive hentede straks til Foraaret, saa alt kan være færdigt til Hyldingen.  

KancBrevb. 1584-88, s. 23 . 

 

3. februar 1584 (2) 

  Til Niels Skram. Efter hans Beretning have de 2 Dyrevogter, Kongen sendte did 

for at være Dyrevogtere i Haldtz Len, klaget over, at de ikke have faaet de 2 Maaneders 

Løn, der efter deres Bestalling skulde betales dem af Kongens Kammer, og anmodet 

ham om at betale den. Det befales ham at betale, da Lønnen ikke er bleven betalt af 

Kongens eget Kammer, fordi Kongen opholdt sig her og Dyrevogterne bleve sendte fra 

Drotningborg. Da han har indberettet, at han har begyndt at nedrive det Taarn, som staar 

paa den Plads, hvorpaa Hyldingen skal foregaa, og i Forening med Borgemestre og Raad 

i Viborg har vurderet alle Husene paa Pladsen med Undtagelse af et, der tilhører Otte 

Huitfeld, befales det dem med det allerførste ogsaa at vurdere dette Hus og, hvis Otte 

Huitfeld ikke vil nøjes dermed eller tage det beskrevet af dem, da at give Kongen 

Vurderingen beskreven og uden al Forhaling lade Husene nedbryde, rydde Pladsen og 

belægge den med Brosten. Kongen vil med det allerførste lade en Tømmermand komme 

derover, dog kan han paa ingen Maade blive der, men kun give Anvisning om Højden 

og Længden af det Tømmer, som skal bruges til Palladset, om Palladsets Bygning og 

om den hemmelige Gang, som skal laves mellem Kongens og Dronningens Herberger; 

han maa derfor selv sørge for en duelig Tømmermand, der kan lave Arbejdet efter denne 

Anvisning. Da der efter hans Beretning vil blive Mangel paa Tagsten  til den hemmelige 

Gang, Kirkeportene, Trapperne og andet, som skal laves, og de ikke saa hastig kunne 

skaffes, har Kongen i Betragtning af, at Hyldingen jo ikke staar saa længe paa, anset det 

for tilstrækkeligt at lægge Deler over den hemmelige Gang og Trapperne og skrevet til 

Christoffer Valckendorff om straks, naar Vandet bliver aabenl, at sende Skib til Norge 

efter Deler; der er dog skrevet til Manderup Parsberg om, saafremt han har nogle 

Tagsten brændte ved Sylckeborg, da at lade ham faa saa mange, som han behøver til 

Kirkeportene; hvis han ikke kan faa nok der, skal han forhøre sig om, hvor han kan faa 

de manglende til Laans eller Købs. Han maa endelig sørge for, at alt bliver færdigt til 

Hyldingen. Da han er bange for, at der ikke skal blive Havre nok af Slottets Indkomst 

til Kongens Heste, men Kongen ikke ved, hvorfra han skal forskrive Havre did, særlig 

fordi der ingen Indsejling er dertil, befales det ham endelig at skaffe Havre til en 4-5 

Dage; længere agter Kongen ikke at blive der. Han skal alvorligt foreholde Borgerne at 

have Hø, Havre, Straafoder og andet i Forraad. KancBrevb. 1584-88, s. 23. 

 

3. februar 1584 (3) 

   Befaling til Manderup Parsbierg om, saafremt han har Tagsten i Forraad ved 

Slottet, at lade Niels Skram (på Hald) faa saa mange, han behøver til de Bygninger, han 

skal opføre i Viiborg til Hertug Christians Hylding. KancBrevb. 1584-88, s. 24 . 

 

24. marts 1584 

   Til Niels Skram på Hald. Kongen har set, at han mener, at de 4 Gaarde i Løfring 

(Levring, Lysgaard H.), der ved Mageskiftet mellem Hald og Silckeborg skulle lægges 

fra Hald ind under Silckeborg, paa ingen Maade kunne undværes fra Hald, men vil dog 

lade det bero ved den trufne Anordning, indtil han selv kommer derop. K. KancBrevb. 

1584-88, s. 50. 
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22. maj 1584 

   Til Niels Jonssen. Sognepræsterne ved Graabrødre Kirke i Viborg have klaget 

over, at han som Lensmand paa Hald i nogle Aar selv har beholdt Tienden af 

Biskopstoften ved Viborg, uagtet de ofte have krævet den af ham. Da de nu have 

anmodet Kongen om at hjælpe dem, befales det ham at rette sig  selv i denne Sag og yde 

dem hvad der med Rette tilkommer dem, for at de ikke skulle have behov yderligere at 

henvende sig til Kongen. KancBrevb. 1584-88, s. 88. 

 

11. juni 1584 

   Aabent Brev, at Hr. Christen Lambertssen, Skolemester i Hofbroe, der har en lille, 

for nogen Tid siden til Kronen forfalden, Ejendom med en Broderlod Jord i Marken i 

Brug for en aarlig Afgift af 3 gl. Dlr. til Hald. indtil videre kun skal svare 1 gl. Dlr. i 

Afgift. KancBrevb. 1584-88, s.100. 

 

14. juni 1584 (1) 

   Til Jørgen Skram og Ofue Lunge. Da Jens Munck til Haubrogaard har begæret 

Gaarden Vestergaard og 1 Bol i Haubro By og Sogn i Aars Herred til Mage skifte for 1 

Gaard i Nielsterp i Hafrom Sogn i Holbierg Herred, skulle de snarest foretage 

Besigtelsen og indsende den. KancBrevb. 1584-88, s. 100 . 

 

14. juni 1584 (2) 

    Til Niels Skram. Kongen har eftergivet Jens Jesperssen og Michil Jenssen i 

Vamen, hvis Gaard og Gods er brændt, det Aars Landgilde, som de restere med og 

formedelst Armod ikke kunne udrede. KancBrevb. 1584-88, s.100 . 

 

15. juli 1584 

Jens Christensen, foged på Hald, skriver under på, at han har ”hørt” regnskabet for 

Ulbjerg Kirke på vegne af stiftslensmand Niels Skram til Urup, lensmand på Hald. 

Regnskabet omfattede 1579, 1580, 1581 og 1582, aflagt af Jep Nielsen. Endvidere 

regnskab for fire år aflagt af Jens Andersens søn på vegne af faderen, som  med kirkens 

dom var blevet afsat som kirkeværge og erstattet af Jens Christensen i Tolstrup og Peder 

Christensen i Skoven. Landsarkivet Viborg. C-KRB-474, Ulbjerg kirkes regnskab 1571-

1698.  

Anno 1584 thend 15 Jullj hørt Wlberig Kircke Regenskaff wdj  Mijn Kiere 

hosbond Erlig och Welbiurdige Mandt Niels Skram thill Urup, høffuitzmand paa Haldt 

hans Neruerelsse thisligste wdj Prestens Bleff Jep Nielsen ij Wlberig Kircken skyldig 

aff 4 Aars Regenskaff Anno 79, 80 81, 82 och medt huis hand war Plichtig af 78 er wdj 

en suma i Enn hunder fire daller 1½ mark 4 sk. 2 alb. 

Same dag giorde Jep Andersens søn paa sin faders wegne Regenskaff  for forne 4 

Aar bleff hand Kircken Plichtig aff Alldt mz huis hand thil foren war Kircken Plichtig 

aff 78 Enn hunder daller fire skilling 1 alb. Och er Nu aff saatt medt Kirckens dom Och 

er Nu saa ij steden Jens Christensen ij Tholstrup och Peder Christenssen ij Skwffen i och 

finder ij beholding 3 Kijdt ….. … och  en laas Rester 3 mark.  Jenns Christensen medt 

egen handt. 

 

15. oktober 1584 

   Befaling til Niels Skram i Hald len, at indkræve resten af den påbudte pengeskat 

og indsende det til Heindrich Belov på Koldinghus.  KancBrevb. 1584-88, s. 184. 

 

27. oktober 1584 

Niels Joensen, lensmand på Hald pålægges efter talrige påmindelser inden en 

måned at møde i København selv eller ved skriver med uberigtigede regnskaber, 

mandtalsregistre og penge, som han var skyldig af Hald Slot og Viborg Stift KancBrevb. 

1584-88, s. 191. 
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17. januar 1585 (1) 

 Til Niels Skram og Kapitlet i Viborg. Da Jørgen Friis til Krastrup har berettet, at 

der paaføres ham Trætte paa noget Gods i Guldagger, Hverestrup, Korndrup (Baandrup) 

og Aalestrup, som er tilfaldet ham paa hans Hustrus Vegne efter hendes Fader Biørn 

Anderssen, der har faaet det til Mageskifte af Kronen, og at Brevene til Godsets Forsvar 

findes i Viborg Kapitel eller paa Hald Slot, skulle de lade disse Breve opsøge og levere 

ham dem mod Reversal for deres Tilbagelevering til den Tid, de bestemme; de skulle 

dog sikre sig, at disse Breve ikke kunne komme Kronen til Skade paa dens Ejendom. 

KancBrevb. 1584-88, s. 230. 

 

17. januar 1585 (2) 

 Til Jørgen Skram, Ofue Lunge og Niels Skram. Paa Thestrup Dale Marked ved 

Hellig Korsdags Tid blev en af Kronens Tjenere slaaet ihjel, formentlig af nogle 

Kræmmere, der besøgte Markedet; da nu disse ved Sagens Forfølgning erklære at ville 

staa dem til Rette, der have Tiltale til dem, hvor deres rette Værneting er, men ellers 

ikke, skulle de lade undersøge i deres Len, om der i Købstæderne eller paa Landet findes 

Kræmmere, der kunne anses for skyldige i Drabet, lade saadanne anholde eller tage 

nøjagtig Borgen af dem for, at de ville blive til Stede, og tage Vidnesbyrd i Sagen, saa 

de kunne føre baade de skyldige og de tagne Vidnesbyrd i Rette for de Raader og gode 

Mænd, som Kongen har sat til at dømme i Sagen. KancBrevb. 1584-88, s. 231. 

 

15. februar 1585 

 Kvittans til Niels Joenssen til Thostelund paa hans Regnskab for Indtægt og 

Udgift af Hald Len, Viborg Stift og Medelsom Herred fra 1. Maj 1573 til 1. Maj 1583, 

for de i samme Tid oppebaarne Penge- og Madskatter, for det af Coruitz Veffert 

modtagne og til Niels Skram overleverede Inventarium og for Indkomsten af det Gods, 

som Kongen fik til Mageskifte af Steen Bilde, for Aarene 1578-79. Han blev ialt skyldig 

374 Dlr. 1 Ort 4 Sk., hvilke han nu betalte til Rentemester Christoffer Valckendorff. 

KancBrevb. 1584-88, s. 241. 

 

17. april 1585 

Til Christoffer Valckendorff. Da Kongen vil forlene Jørgen Skram med Hald Slot, 

skal han fastsætte en for Kronen og Jørgen Skram lidelig Forleningstakst og sende 

Besked derom til Kancelliet, for at Kongen derefter kan udfærdige forleningsbrevet. 

Postscriptum: Da Jørgen Skram af Hensyn til din Landsdommerbestilling og anden 

Bestilling, som paahviler ham, bar bedt om ikke at faa Lenet paa Regnskab, men paa 

bestemt Genant og Afgift, skal Christoffer Valckendorff overveje denne Sag, fastsætte 

en bestemt Genant og Afgift under Hensyntagen til den Besolding, Kongens Dyrvogtere 

i Lenet skulle have, og sende Kongen Besked. KancBrevb. 1584-88, s. 291. 

 

28. april 1585 

  Forleningsbrev for Jørgen Skram, Landsdommer i Nørrejylland, paa Hald Slot 

og Len og Medelsom Herred efter Niels Skram. Han skal aarlig, til Paaske og 

Mikkelsdag, svare 300 gl. Dlr. i Afgift af den visse Rente af Hald Len og gøre Regnskab 

for den uvisse, hvoraf han selv maa beholde Halvparten; endvidere maa han selv beholde 

al Avlen til Slottet og Ladegaarden og Halvparten af den visse og uvisse Indkomst af 

Medelsom Herred. Han skal tjene Riget med 8 geruste Heste og maa ikke beregne 

Kongen nogen Udgift, naar han rejser i dennes Ærinde inden Riget. Han skal underholde 

Kongen selv og dennes Heste 2 Nætter, naar Kongens Vej falder der forbi. Han skal 

have den gejstlige Jurisdiktion i Befaling og gøre Regnskab for al Indtægten deraf, som 

skal tilfalde Kongen alene. Han maa oppebære alt Sund- og Brokorn i Lenet mod at 

holde Færger og Broer i Stand. Han skal holde Slottet og Ladegaarden i Stand, men skal 

der bygges noget særligt derpaa, vil Kongen selv give Ordrer derom og bekoste det. 

KancBrevb. 1584-88, s. 299. 
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28. april 1585 (1) 

Befaling til Niels Skram om til førstkommende 1. Maj at overlevere Jørgen Skram, 

Landsdommer i Nørrejylland, Hald Len og Medelsom Herred med Inventarium, 

Jordebøger, Breve og Registre. KancBrevb. 1584-88, s. 300. 

 

28. april 1585 (2) 

Befaling til Jacob Høg og Erick Løcke til Eskier om at være til Stede ved Jørgen 

Skrams Overtagelse af Hald Slot, føre Tilsyn med Overleveringen af Inventarium, 

Jordebøger, Breve, Registre og andet, besigte Bygningerne paa Slottet og i Ladegaarden 

og Lenets Skove og give Jørgen Skram alt beskrevet. KancBrevb. 1584-88, s. 300. 

 

28. april 1585 (3) 

Tilladelse for Jørgen Skram, der har berettet, at Hald Slot, som han nu skal 

overtage, er meget bygfaldent, saa det vil være ham besværligt at holde det ved magt, 

medmindre det bliver sat noget i Stand, til nu at anvende 200 Dlr. af Afgiften paa dets 

Istandsættelse. KancBrevb. 1584-88, s. 300. 

 

28. april 1585 (4) 

  Til Jørgen Skram. Da han har ladet lave ny Bund i den Pram, der bruges ved 

Drotningborg Slot, hvormed der ikke uden Skade for Kongen kunde ventes længere, og 

ladet lave ny Aalekiste ved Hald Sø i Drotningborg Len (må være Hald), for hvilke 

Udgifter han har ønsket en kgl. Ordre til at lægge ved sit Regnskab, meddeles der ham 

herved Ordre til at indskrive Udgiften i sit Regnskab. KancBrevb. 1584-88, s. 300. 

 

24. juni 1585 

Befaling til Jørgen Skram, lensmand på Hald, at købe 40 øksne, som  bruges til 

udspisning på orlogsskibene og på Holmen, og sørge for, at de var fremme i København 

24. august. KancBrevb. 1584-88, s. 300. 

 

29. oktober 1585 

 Befaling til Niels Skram om at indsende de 300 dlr. han resterer med på Hald lens 

regnskab. KancBrevb. 1584-88, s. 407. 

 

8. november 1585 

Register over de lensmænd, der skulle indbetale skatten på Koldinghus: Jørgen 

Skram af Hald len. KancBrevb. 1584-88, s. 413. 

 

2. december 1585 

Laurids Jacobsen, foged på Hald, underskriver sammen med kirkeværge Jep 

Nielsen regnskabet for Ulbjerg Kirke på for lensmand Jørgen Skrams vegne. 

Landsarkivet Viborg, C-KRB-474, Ulbjerg kirkes regnskab 1571-1698.  

Anno 1585 Thendt 2. December Effther mijn kiere hossbondhs Erlige och 

welbyrdige Manndt Jørgen Skram thill Thielle, høffuids Manndt Paa Haldt hans 

befalling Mz Herredtz Prousten vdj Prestens och Nogen aff sognenn Mendenns 

Neruerelsse hørt Wldbierg sogenn Kircke Regenskab for  anno 1583 anno 1584 och for 

anno 1585 Thaa bliffuer Peder Christensen ij Skown och Jens Erickssen ij Tholstrup 

Kircken pligtige 97 daller 1½ mk och 2 sk. 2 alb. danske mønt. (diverse utydelige 

betalinger ikke afskrevet). Lauritz Jacobssen medt Egen hand. 

 

19. juni 1586 (1) 

Til Jørgen Skram. Da han har indberettet, at der er megen Bygfældighed paa Hald 

Slot og ingen bekvemme Huse og Værelser, som han selv kan bo i og benytte til andet 

Brug, og har tilbudt, hvis han maa bygge et Hus, selv at afholde Arbejdslønnen, befales 

det ham med det første at bygge Huset og indskrive alle Udgifterne derved, med 

Undtagelse af Arbejdslønnen, i Regnskabet. Der er skrevet til Henning Reuentlef om at 

skaffe ham Sten. KancBrevb. 1584-88, s. 547. 
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19. juni 1586 (2) 

Til Henning Reuentlef. Da Jørgen Skram behøver nogle Sten til det Hus, som 

Kongen har givet ham Ordre til med det første at bygge paa Hald, skal han fra 

Teglgaarden der ved Slottet [Silkeborg] skaffe Jørgen Skram alle de Sten, han behøver. 

KancBrevb. 1584-88, s. 547. 

 

17. august 1586 

Da kongen til vinter vil opfodre en del staldøksne på ladegården på Haderslev 

befales det lensmand Jørgen Skram på Hald at lade 20 drive hertil. Kongen sender 

pasport til driverne. KancBrevb. 1584-88, s. 547. 

 

3. december 1586 

Tilladelse for Henrich Belov, Embedsmand paa Skifuehus, til indtil videre aarlig 

at købe 200 Læs Ved til hans Ildebrændsel hos Kronens Bønder, jordegne Bønder og 

andre, i Hald Len. KancBrevb. 1584-88, s. 622. 

 

16. januar 1587 

Kvittans til Jørgen Skram til Thielle, Høvedsmand paa Hald, paa hans Regnskab 

for Indtægt og Udgift af Drottingborg Len fra 1. Maj 1572, da han først fik Lenet, til 1. 

Maj 1585, da han igen blev det kvit, for de i samme Tid oppebaarne Penge- og 

Madskatter, for Stiftets Indkomst fra 1. Maj 1582, for det af Claus Huitfeldt modtagne 

og til Niels Skram overleverede Inventarium og for hans Afgift og den uvisse Indtægt 

af Roxøe Herred, som han i nogle Aar har haft i. Forlening. Han blev skyldig 59 gl. Dlr. 

1½ Sk. lybsk, som han nu har betalt til Rentemester Christoffer Valckendorff. 

KancBrevb. 1584-88, s. 641. 

 

Ca. 8. februar 1587 

Aabent Brev, hvorved Kongen - for at der kan haves des bedre Rigtighed med de 

Penge, som kunne tilkomme ham af Kronens Tiendekorn i de under Hald Slot liggende 

Herreder - bevilger, at Jørgen Skram, Embedsmand paa Hald, indtil videre ligesom hidtil 

maa oppebære al Afgiften af de Krontiender, som ikke ere bortforlenede til nogen, og 

aarlig betale 1 gl. Dlr, for hver smal Td. Rug eller Byg og ½ Dlr, for hver Td. Havre, at 

udrede samtidig med at han forklarer sit Regnskab af Hald Len. KancBrevb. 1584-88, s. 

659. 

 

20. februar 1587 

Til Jørgen Skram. Da han ved sin Samtale med Kongen har paataget sig at lade 

Domhuset i Viborg gøre i Stand, saa vidt den Hjælp, Adelen i Nørrejylland vil yde dertil, 

kan strække, har Kongen skrevet til Lensmændene i Nørrejylland om at forhandle med 

alle adelige i deres Len om at yde Hjælp, indkræve denne og levere den til ham. Han 

skal selv forhandle med Adelen i Haldtz Len og foreholde den at yde saa meget, at det 

kan siges at være en Hjælp, da der vil medgaa stor Bekostning. Naar han har faaet 

Hjælpen ind, skal han straks tage fat paa at bygge Huset, saaledes som han selv kan 

tænke, det bekvemmest kan ske. KancBrevb. 1584-88, s. 669. 

 

3. marts 1587 

Da Jørgen Skram 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 

Skrivelse derom, som han kan lægge ved sit Regnskab, befales det ham herved at 

indskrive Udgiften i Regnskabet. JKancBrevb. 1584-88, s. 675. 

 

10. marts 1587 

Til Jørgen Skram og Henning Reuentlef. Hoslagt sendes dem en Supplikats fra Hr. 

Anders Pouelssen, Sognepræst i Almind Kirke, hvor denne beretter, at der tidligere til 

hans Præstegaard har ligget en Jord i Odom (Ødum) Mark, som Kongen siden [9. Juli 

1581] paa Begæring af Fru Karren Krabe har bevilget maa ligge til Fuolmossegaard 
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(Fuglemosegaard, Lysgaard H.), som hun har i Forlening, mod at Præsten i Stedet for 

Jorden fik et Bol i Kattebølles; da han imidlertid alligevel ikke har faaet dette Bol og i 

nogle Aar har maattet undvære baade Jorden og Bolet, har han nu begæret at maatte faa 

enten det ene eller det andet. Da Bolet ligger under Hald Slot og Odom Mark under 

Silckeborg Slot, hvorunder ogsaa Præsten og Præstegaarden høre, skulle de med det 

første samles paa belejlig Tid og Sted, kalde Præsten og den paa Fuolmossegaard boende 

Bonde for sig, undersøge de i Sagen udgivne Breve, Kontrakter og Forordninger og 

siden endelig ordne Sagen saaledes, at baade Præsten og Bonden faa, hvad de efter 

Kongens Forordning bør have, og at ingen af dem har noget at beklage sig over; de 

skulle sende Kancelliet Besked om, hvorledes de ordne Sagen, for at man, hvis nogen 

af Parterne yderligere henvender sig til Kongen, kan vide Besked. KancBrevb. 1584-88, 

s. 680. 

 

16. marts 1587 

Kvittans til Jørgen Skram paa 2.000 Dlr. af den til Fastelavn paabudte Skat af Hald 

Len. KancBrevb. 1584-88, s. 684. 

 

20. marts 1587 

Til Moritz Stygge, Landsdommer i Nørrejylland, og Niels Skram, Embedsmand 

paa Dronningborg. Da Christoffer Parsberg til Huiderup har begæret noget til Hald Slot, 

Mariagger Kloster, Viborg Kapitel og St. Hans Kloster hørende Gods i Nørliung Herred, 

nemlig 7 Gaarde i Rødding By og Sogn, Gaarden Klaris i Rødding Sogn, 1 Gaard i 

Ingestrup, Kronens Herlighed i 1 Kirkegaard i Pederstrup By og Sogn, 2 Gaarde i 

Vammen By og Sogn, 1 Gaard og Kronens Herlighed i 1 Kirkegaard i Kuorning til 

Mageskifte for 5 Gaarde i Lahum (Laanum, Fjends H.) i Smollerup Sogn, 1 Gaard i 

Kobberup By og Sogn, 4 Gaarde i Thaastum, 1 Gaard i Bierret i Ginding Herred og 1 

Gaard i Borring af hans og hans Hustrus (Dorothea Munk) Arvegods, skulle de med det 

første besigte begge Parters Gods og udlægge særskilt Vederlag til hvert Len og Viborg 

Kapitel, udlægge Christoffer Parsberg yderligere Fyldest af Kronens Gods i Nørliung 

Herred, hvis hans ovennævnte Gods er bedre end Kronens, dog paa Steder, hvor det kan 

undværes, og indsende Besigtelsen. KancBrevb. 1584-88, s. 686. 

 

2. maj 1587 

Til Jørgen Skram. Da Kongen til Sommer vil opholde sig nogen Tid i Haldtz Len 

paa Vildtjagt, skal han sørge for, at Kongen og Dronningen kunne faa gode Kamre, og, 

hvis der er Mangler ved Kamrene og Gemakkerne paa Slottet, straks istandsætte dem; 

ligeledes skal han sørge for, at Kongen og hans Følge kunne faa god Underholdning, 

medens de ere der, og bestille saa meget Salt og saa mange Tønder til Vildtbraden, som 

han kan tænke behøves. KancBrevb. 1584-88, s. 725. 

 

21. juni 1587 

Til Borgemestre og Raad i Aarhus, Viborg, Horsens og Vedle. Da Kongen vil 

holde Jagt i Nørrejylland i Sommer og vil faa Brug for nogle Slagtere til at belægge og 

indsalte Vildtbraden, skulle de sende den bedste Slagter, der kan faas i deres By, til Hald 

14 Dage efter førstkommende St. Hans Dag. Da der paa Jagten følger en hel Hob Folk 

med Kongen, skulle de sørge for, at deres Medborgere til disses Behov udsende og 

falholde Øl, Brød og anden Fetalje; det skal blive tilbørlig betalt med rede Penge. 

KancBrevb. 1584-88, s. 763. 

 

29. juni 1587 

Befaling til Jørgen Skram om inden en måned at sende sin skriver til København 

og forklare det mandtalsregister, som han resterer med. KancBrevb. 1584-88, s. 770. 

 

19. - 26. juli 1587 

Kongen og dronningen opholder sig på Hald, og kongen udsteder her ca. 26 breve 

om forskelligt.  KancBrevb. 1584-88, s. 725-. 
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20. juli 1587 

Til M. Peder Thøgerssen, Superintendent i Viborg Stift. Da Kongen har lovet 

denne Brevviser, Niels Søfrensen i Stienhalt, at ville underholde hans Søn Søfren 

Nielsen, medens han gaar i Skole, skal M. Peder paa Kongens Tegne træffe Aftale med 

en af Kannikerne i Viborg eller en anden lærd Mand smstds., saa han hos ham kan faa 

Bolig og Underholdning samt god Disciplin., Jørgen Skram har faaet Ordre til at betale, 

hvad det kommer til at koste. Befaling til Jørgen Skram om aarlig at betale, hvad M. 

Peder Thøgerssen udlover for Søfren Nielssens Underhold og Opdragelse. KancBrevb. 

1584-88, s. 781. 

 

22. juli 1587 

Befaling til Jørgen Skram om paa Tinge at tage Skøde af Hr. Jacob Thurissen i 

Hoeslef paa Karlsdals Skov i Almind Sogn, lægge den under Slottet og derefter levere 

ham hoslagte aabne Brev. Kvittans til Hans Lauritzen i Thestrup, (tidligere skriver på 

Hald) der nu har gjort Rentemester Christoffer Valckendorff Regnskab for hans Indtægt 

og Udgift som Stiftsskriver i Viiborg Stift. Han blev i alt skyldig 174 Dlr. 7½ Sk., som 

Mønten nu gaar, hvilken Sum Kongen har eftergivet ham. KancBrevb. 1584-88, s. 782. 

 

24. juli 1587 

Til Jørgen Skram og Manderup Parsberg, Embedsmænd paa Hald og Aarhus-

gaard. Da Niels Kaas til Damsgaard har begæret 7 Gaarde i Alsted By og Sogn og 1 

Gaard i Biarndrup, 1 Gaard i Thødtze Sogn i Nørre Herred paa Mors til Mageskifte for 

1 Gaard i Elsted By og Sogn i Vester Lisbierg Herred, 1 Gaard i Glapthued, 1 Gaard i 

Hommo By og Sogn og 1 Gaard i Allerløfue i Liøngby Sogn i Sønder Herred, skulle de 

med det første besigte begge Parters Gods og indsende Besigtelsen. KancBrevb. 1584-

88, s. 784. 

 

25. juli 1587 (1) 

Aabent Brev, at Kongen, da der er ringe Foder til Hald Slot, har befalet Jørgen 

Skram at oppebære Kirkens Korntiende af Skals Sogn i Rindtz Herred til Slottet og 

aarlig betale Kirkeværgerne den Afgift, Tienden er sat til, i rede Penge, 1 gl. Dlr. for 

hver smal Td. Rug eller Byg og ½ Dlr. for hver Td. Havre. Det befales Sognemændene 

at yde Tienden i Kærven. KancBrevb. 1584-88, s. 784. 

 

25. juli 1587 (2) 

Aabent Brev, at Erich Chrestenssen i Gamle Hald indtil videre ved Paabydelse af 

Penge- og Madskat  kun skal svare halvt saa meget som en Ugedagsmand til Hald Slot. 

KancBrevb. 1584-88, s. 782. 

 

25. juli 1587 (3) 

Til Jørgen Skram. Mølleren i Nunne Mølle ved Hald Slot har berettet, at den 

Mølle, som Jørgen Skram har begyndt at bygge der til Bedste for Kronen, ligger ham 

noget nær, saa han er bange for, at Søgningen til hans Mølle skal blive formindsket, og 

han derved blive ude af Stand til at svare sin sædvanlige Skyld, og han har derfor 

begæret, at Jørgen Skrams Mølle maa blive nedlagt eller Afgiften af Nunne Mølle 

nedsat. Jørgen Skram skal undersøge Sagen og, hvis det viser sig, at Mølleren bliver saa 

brøstholden, at han ikke kan udrede Mølleskylden, lade uvildige Mænd nedsætte denne. 

KancBrevb. 1584-88, s. 786. 

 

8. august  1587 

Aabent Brev, at Hans von Heidelberg, der en Tid lang har tjent i Kongens Stald 

og siden som Skovrider i Haldtz Len, men nu er slaaet med Popelsi, saa han ikke mere 

kan fortjene sin Føde, for Livstid maa faa Underhold i Ringsted Kloster, hvis Abbed 

desuden aarlig skal give ham 8 Dlr. og en sædvanlig Hofklædning. KancBrevb. 1584-

88, s. 791. 
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20. august  1587 

Register på fetalje der forskrives til Holmens og skibenes behov: Jørgen Skram på 

Hald 10 læster malt, som skal holdes tilstede til foråret. KancBrevb. 1584-88, s. 798. 

 

20. december  1587 

Forleningsbrev for Henrich Belov, Embedsmand paa Skifuehus, paa det Brokorn,  

som svares til Semestebro, Løuelbro, Skindersbro og Langveilebro i Haldtz Len. Han 

skal tjene Riget med 2 geruste Heste deraf og holde Broerne i god Stand med Bulfjæle 

og Rækker paa begge Sider samt Vaser ved Enderne; kommer der Klager og lider den 

vejfarende Mand formedelst hans Forsømmelse nogen Skade, skal han staa til Rette 

derfor. KancBrevb. 1584-88, s. 873. 

 

8. februar  1588 

Til Manderup Parsberg. Da den til ham og Jørgen Skram udgaaede Befaling til at 

besigte noget Gods, som Kongen vil magelægge  med Niels Kaas til Damsgaard, endnu 

ikke er bleven udført og Kongen har erfaret, at det Gods, han skal have af Niels Kaas, 

ligger i Aarhusgaards Len, og det Gods, Niels Kaas skal have, i Halds Len, skal 

Manderup Parsberg, for at man engang kan faa en Ende derpaa, straks besigte Godset i 

Aarhusgaards Len og, naar Jørgen Skram har besigtet Godset i Halds Len, sammen med 

denne ligne alt Godset og indsende Besked til Kancelliet. Lignende Befaling til Jørgen 

Skram angaaende det i Halds Len liggende Gods. KancBrevb. 1584-88, s. 903. 

 

5. marts 1588 

Peder Jensen, foged på Hald, underskriver efter befaling fra hans kære husbond, 

Jørgen Skram til Tjele, høvedsmand på Hald og i overværelse af herredsprovsten, 

præsten og nogle af sognemændene Ulbjerg Kirkes regnskab for 1586 og udgifter for 

1587 og da blev kirkeværge Peder Christensen i Skoven kirken skyldig 21½ daler 1½ 

mark, mens kirkeværge Jens Nielsen inklusive en gammel rest blev skyldig 29½ daler, 

1 mark ½ alb.  Samtidig blev Anders Skriver i Ulbjerg sat til kirkeværge  og skulle nu 

straks tage kirkens tiende og landskyld og gøre regnskab herfor. Landsarkivet Viborg, 

C-KRB-474, Ulbjerg kirkes regnskab 1571-1698. 

 

18. januar 1589 

 Christen Sørensen i Hjermind, fuldmægtig og foged for Jørgen Skram, lensmand 

på Hald, møder for lensmanden i en sag på Viborg landsting mellem Mønsted og 

Smollerup mænd i Fjends herred. Erik Reitzel-Nielsen, Danske domme IV, s. 342. 

 

27. maj 1589 

 Christen Sørensen i Hjermind, fuldmægtig og foged for Jørgen Skram, lensmand 

på Hald, møder for lensmanden i en sag på Viborg landsting mellem Mønsted og 

Smollerup mænd i Fjends herred. Erik Reitzel-Nielsen, Danske domme IV, s. 342. 

 

29. maj 1589 

Kvittans til Niels Skram til Urup paa hans Regnskab for Indtægt og Udgift af Hald 

Slot og Len, af Stiftets Indkomst Lenet og af Medelsom Herred fra 1. Maj 1583, da han 

overtog Hald Len efter Niels Jonsen, til 1. Maj 1585, da han overleverede det med 

Inventarium til Jørgen Skram til Tielle, og for den til Bartolomei Dag 1584 udgivne 

Pengeskat. Han blev skyldig 11½ Dlr. 14½ Sk. lybsk, som han har indbetalt i 

Rentekammeret til Rentemester Christoffer Valkendorf. KancBrevb. 1588-92, s. 176  . 

 

31. oktober 1589 

Missive til Lensmændene i bl.a. Hald og Liusgaard Len. De skulle straks gøre 

Overslag over og til Rentemester Envold Kruse indsende klart Register paa, hvad den 

Kronen tilkommende Oldengæld af deres Len kan beløbe sig til, for at man i Tide kan 

beregne, om Forbruget af Flæsk til Holmen, til Orlogsskibenes Udrustning og anden 

Rigens Nødtørft kan dækkes af Oldengælden eller ej, og derefter forskrive, hvad der 

yderligere blive Brug for. KancBrevb. 1588-92, s. 283. 
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21. november 1589 

Aabent Brev, hvorved Kongen paa Begæring af Sandemændene i Melsom Herred, 

der dels ere Ugedagstjenere til Hald Slot dels bo i halve Gaarde og Bol, i Betragtning 

heraf og af deres Besvær med deres Bestilling bevilger, at de maa være fri for Ægt og 

Arbejde, saalænge de ere Sandemænd eller indtil Kongen giver anden Ordre. 

KancBrevb. 1588-92, s. 288. 

 

3. marts 1590 

Missive til Jørgen Skram. Denne Brevviser, Lauge  Laugesen i Hvidborg Sogn i 

Sønder Herred paa Mors, har berettet at han for nogen Tid siden har fæstet Kronens 

Korntiende Hvidborg Sogn af Niels Skram, medens denne havde Hald i Forlening, men 

nu har vanskeligt ved at svare den da fastsatte Afgift af Tienden, fordi Christen Krag nu 

selv bruger 3 Gaarde i Sognet, hvoraf der tidligere i Tiende til Kronen svaredes hen 4 ½ 

Td. Byg, og han har derfor begæret at faa de 4½ Td. afkvittede i Afgiften. Jørgen Skram 

skal undersøge Sagen og, hvis Lauge Laugesens Beretning er rigtig, lade Tienden 

taksere for en passende  Afgift og give ham nyt Fæstebrev derpaa, som Kongen saa siden 

kan stadfæste. KancBrevb. 1588-92, s. 350. 

 

15. maj 1590 

Missive til Jørgen Skram, lensmand på Hald, om straks at sende alle de penge, de 

kunne tilvejebringe af deres len, til rentekammeret. KancBrevb. 1588-92, s. 385. 

 

22. juli 1590 (1) 

Missive til Jørgen Skram. Da Kongen har bragt i Erfaring at mange understaa sig 

til at skyde og ødelægge stort Vildt i Lenets (Hald) Skove, men at Kongens Skovridere 

paa Skovene sammesteds ikke ere stærke og mægtige nok til at paagribe de uadelige, 

der gøre sig skyldige i saadan Modvillighed skal Jørgen Skram, naar saadant sker og det 

meddeles ham af Skovriderne, skaffe disse nogen Hjælp til at paagribe de uadelige 

Skytter og til at skaffe fornøden Oplysning, hvis det er adelige, Jørgen Skram derefter 

kan lade disse tiltale og forfølge.  KancBrevb. 1588-92, s.  406. 

 

22. juli 1590 (2) 

Missive til alle Kronens Bønder  og Tjenere under Hald Slot om at være Jørgen 

Skram lydige, naar han giver dem Ordre til at hjælpe Skovriderne med at gribe og  

forfølge Folk, der understaa sig til at drive Skytteri i Kronens Skove i Lenet. naar det 

ikke er Adelsmænd, og hvis det er Adelsmænd,  da med at følge efter disse og udspørge, 

hvem det er. Hvis viser sig genstridig, vil han blive straffet som ulydig mod Kongens 

Bud. KancBrevb. 1588-92, s.  406.  

 

17. august 1590 

Missive til Morits Stygge og Jørgen Friis, Landsdommere i Nørrejylland, om at 

besigte Hald Slots Bygninger og indberette om de er bygfældige og hvorledes de bedst 

kunne gøres i Stand. KancBrevb. 1588-92, s. 453. 

 

30. oktober 1590 

(Kolding) Åbentbrev om, at vi, da herredsmændene i Fjends herred have klaget 

over, at deres herredsting ligger ubeleiligt for de fleste af dem, i det der sønden ved tinget 

skal ligge en bæk og bløde, så at der om vintertide og ved vandflod skal være meget 

besværligt at komme over, og begæret, at herredstinget må bortflyttes på et andet 

belejligt sted, ville, at Fjends herredsting skal lægges på et belejligt sted sønden for hin 

bæk og bløde mellem Koberup og det sted, hvor det nu ligger, og at Jørgen Skram, 

embedsmand på Hald, skal lægge det der. V.A. Secher, Forordninger og Recesser 1576-

96, s. 577. 
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3. april 1591 (1) 

Efter sin ankomst her til landet (Jylland) med hoflejren erfarer kongen, at der er 

stor mangel på havre i kronens huse. Da der er stort behov for havre til fodring af heste, 

befaler kongen, at der fra Hald len skal indsendes 226 tønder til Københavns Slot. 

KancBrevb. 1588-92, s. 574 . 

 

3. april 1591 (2) 

Missive til Jørgen Skram. Denne Brevviser, Peder Søffrensen i Nund Mølle (Non 

Mølle, Nørlyng H.) under Hald Slot, har berettet, at Jørgen Skram for nogen Tid siden 

har ladet bygge en ny Mølle lige ved Slot, hvilket har forringet Tilførselen til Nund 

Mølle meget, saa  han ikke kan svare den Landgilde, der tidligere er svaret af Møllen 

Han har forhen ansøgt om at faa Landgilden nedsat, og Jørgen Skram har ogsaa faaet 

Ordre til at forordne, ret og billigt kunde være, men denne Befaling er efter hans retning 

ikke blevet efterkommet. Det befales Jørgen Skram at undersøge Sagen og, hvis Nund 

Mølle har lidt Skade, forfare, meget Landgilden bør nedsættes, hvis den ikke allerede er 

forandret og med det første erklære sig herom. KancBrevb. 1588-92, s. 575. 

 

3. marts 1592 

Følgebrev for Fru Hilleborg Daa, Jørgen Skrams Enke, til Bønderne under Hald 

Slot, at de skulle svare hende til 1. Maj eller indtil der gives anden Ordre. KancBrevb. 

1588-92, s.750. 

 

16. marts 1592 

Missive til Jørgen Skram, lensmand på Hald, om at opkræve bidrag til domhusets 

bygning i Viborg af  adel, riddere, fruer, jomfruer, der selv holder hus, borgmestre, 

menige råd og menige borgere i Jylland, som endnu ikke har betalt og sende liste over 

restancer herpå.  KancBrevb. 1588-92, s.757. 

 

17. maj 1592 

Følgebrev for Hendrik Belov til Spøtterup til Kronens Bønder i Hald Len. 

KancBrevb. 1588-92, s. 78.  

 

26. maj 1592 

Aabent Brev om, at Christen Krag til Jorsbierggaard (Jordsbygaard, Mors Nørre 

Herred), der har fæstet Kronens Part af Tienden af Segersløf og Ersløf Sogne paa Mors, 

men har meget besværligt ved at føre Afgiften over Sundene til det Sted, Lensmanden 

paa Hald befaler, indtil videre maa give Penge i Stedet for Kornafgiften, 1 gl. Dlr. for 

hver smal Td. Rug eller Byg og ½ Dlr. for hver Td. Havre, at betale til Lensmanden paa 

Hald senest inden Fastelavn, saafremt han ikke vil have dette Brev forbrudt. KancBrevb. 

1588-92, s.787 . 

 

31. maj 1592 

Kvittans til Fru Hylleborg Daa, Jørgen Skrams Enke, og Christen Munk til 

Giessinggaard paa sin Hustrus, Jørgen Skrams Søsters, Vegne, der nu have gjort 

Regnskab for Jørgen Skrams Indtægt og Udgift af Hald Len og Medelsom Herred fra 1. 

Maj 1585 til 1. Maj 1592, da de overleverede Lenet med klart Inventarium til Hendrik 

Belov, og for de i samme Tid oppebaarne Penge- og Madskatter. De bleve intet skyldige. 

KancBrevb. 1588-92, s.791. 

 

8. juni 1592 

Forleningsbrev for Hendrik Belov til Spøtterup paa Hald Slot og Len med 

Medelsom Herred, saaledes som afdøde Jørgen Skram sidst har haft dem. Han skal i 

aarlig Afgift af den visse Rente af Lenet svare 300 gl. Dlr. og gøre Regnskab for al den 

uvisse Rente, hvoraf han selv maa beholde Halvdelen. Endvidere maa han beholde 

Ladegaarden og al Avlen til Slottet, kvit og frit, og, ligesom Jørgen Skram, selv beholde 

Halvdelen af den visse og uvisse Rente af Medelsom Herred. Han skal tjene Riget med 

8 geruste Heste og maa ikke beregne Kronen nogen Tæring, naar han forskrives i Rigets 

Ærinde inden Riget. Naar Kongen kommer til Slottet med sit Fadebur, skal han i 2 
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Nætter holde Kongen frit paa dennes eget Bord og med frit Foder og Maal til Kongens 

egne Heste. Han skal have den gejstlige Jurisdiktion i Befaling, gøre Regnskab for 

Indtægten deraf og bortfæste de Tiender, der blive ledige. Han maa selv beholde det 

Sund- og Brokorn, som falder i Lenet, mod at holde Broer og Færger i god Stand. Han 

skal holde Slottet og Ladegaarden ved Hævd, men skal der bygges noget mærkeligt 

derpaa, vil Kongen selv give Ordre derom og bekoste det. KancBrevb. 1588-92, s. 806. 

 

16. november 1592 (1) 

Missive til Superintendenten og Kapitlet i Viborg Domkirke. Da Kongen havde 

erfaret, at der i langsommelig Tid ikke var aflagt eller hørt noget Regnskab for Viborg 

Hospitals Indkomst og Rente, saa det vel er at formode, at Hospitalet har haft saare ringe 

Fordel deraf, skrev han for nogen Tid siden til dem om at undersøge Sagen og forhøre 

Regnskabet, saa man kunde faa at vide, hvad Forraad eller Tilgodehavende der var ved 

Hospitalet, men erfarer nu, at denne Ordre endnu ikke er bleven efterkommet. For at alt 

kan komme til at gaa rigtigt til og for at man en Gang for alle kan vide, hvad Tilgode-

havende Hospitalet har, og hvorledes dets Indkomst til Dato er anvendt til Hospitalets 

Bedste, har Kongen givet Hendrik Belov, Embedsmand paa Hald, Ordre til i Forening 

med dem og Borgemestre og Raad i Viborg eller saa mange af dem, som Fundatsen 

tilholder at forhøre Regnskabet, straks at kalde Hospitalsforstanderne eller, hvis nogle 

af dem ere døde, deres Arvinger for sig og befale dem at gøre klart Regnskab for 

Hospitalets Indkomst fra den Dag, da der sidst blev aflagt Regnskab, indtil nu, saa man 

deraf kan se, at Hospitalets Indkomst er kommen Hospitalet alene til Bedste, hvorefter 

de og Hendrik Belov skulle give Hospitalsforstanderne tilbørlig Kvittans.  Missive til 

Hendrik Belov om det samme. Der tilføjes, at hvis Hospitalet har noget Tilgodehavende, 

skal det indkræves og anvendes til Hospitalets Nytte. KancBrevb. 1588-92, s. 879. 

 

16. november 1592 (2) 

Aabent Brev om, at Hendrik Belov indtil videre selv maa oppebære alt Stiftets 

Korn i Haldt Len til en Pris af 1 Dlr. for hver Td. haardt Korn, Rug eller Byg, og ½ Dlr. 

for hver Td. Havre. Missive til Hendrik Belov om det samme med Ordre til at lade det 

indføre saaledes i Regnskabet. KancBrevb. 1588-92, s. 879. 

 

16. november 1592 (3) 

Henrik Belov rykkes for indsendelse af register over gejstligt gods i lenet til 

kancelliet. KancBrevb. 1588-92, s. 879. 

  

11. december 1592 

Missive til Hendrik Belov. Niels Skram, Embedsmand paa Drotningborg, har 

berettet, at der nedenfor hans Gaard Løndrup ligger en Aa, kaldet Lille Veille, hvorover 

der gaar en Alfarvej; da man ved stor Vandflod og om Vinteren ikke kan komme over 

Aaen uden stor Livsfare, har han tilbudt paa egen Bekostning at ville lade lave en Bro 

derover, hvis han maa faa noget Tømmer til Hjælp. Kongen har bevilget, at han af 

Skovene under Hald maa faa 10 fornede Ege, og befaler Hendrik Belov straks at udvise 

Niels Skram eller hans Fuldmægtig Egene, lade disse fælde og lade Kronens Bønder i 

Hald Len føre dem til Aaen og levere dem til Niels Skram. KancBrevb. 1588-92, s. 904. 

 

1593 

1593 afskedigedes alle dyrevogtere i Silkeborg len, og i Hald len blev lønnen 

nedsat til det halve. Var man ikke tilfreds hermed, skulle der antages nye folk. Kun 

dyrevogteren i Karup birk, den sydlige del af Alheden, hvor der skulle være en god 

vildtbestand, forblev i stillingen med 80 dlr. i årlig løn. Valdemar Andersen, s. 59. 

 

10. januar 1593 

 Henrik Belov får ordre, at hospitalsforstanderen i Viborg fremover årligt skal have 

12 ørte byg af Hald. KancBrevb. 1593-96, s. 3. 
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25. januar 1593 

 Henrik Belov får ordre, at Dr. Peder Ifversen, der har studeret udenlands og gjort 

fremgang, skal have 120 gl. daler af Hald indtil der bliver noget gejstligt gods ledigt i et 

af kapitlerne i Nørrejylland. KancBrevb. 1593-96, s. 6. 

 

3. april 1593 

 Henrik Belov skal betale en gæld for drengen Søren Nielsens kost i Viborg Skole, 

som kongens far bevilgede og meddele, at det er ophørt. KancBrevb. 1593-96, s. 43. 

 

26. juni 1593 (1) 

 Missive til Hans Lindenov og Kapitlet i Viborg. Hendrik Belov, Embedsmand paa 

Hald, har berettet, at der i Viborg Kapitel er indsat nogle Kister, hvori der efter hans 

Formening findes nogle Breve vedrørende Hald Slot og dets tilliggende Gods. Da det er 

at befrygte, at disse Breve med Tiden skulle blive ødelagte af Mul og Skimmel, befales 

det dem at optage Kisterne, registrere de deri værende Breve,  levere Hendrik Belov de 

Breve, der vedrøre Hald Slot og dets tilliggende Gods, ledsaget af et klart Register, tage 

Reversal af ham derfor, indlægge denne i Brevkisten og til Kancelliet indsende Register 

dels over alle de Breve, de registrere, dels over de Breve, de levere Hendrik Belov. 

KancBrevb. 1593-96, s. 98. 

 

26. juni 1593 (2) 

 Henrik Belov får ordre om at føre tilsyn med, at der betales sise af tystøl, der 

indføres til Hobro og fragtes videre til Viborg. KancBrevb. 1593-96, s. 98. 

 

10. august 1593 

 Henrik Belov får ordre om give bønderne i Hald len ordre om at fremføre mursten 

til domhusets bygning i Viborg. KancBrevb. 1593-96, s. 124. 

 

31. august 1593 

 Nyt Forleningsbrev for Hendrik Belov, Embedsmand paa Hald, paa 1 Gaard i 

Vinkel og paa alt Kronens Sund- og Brokorn i Halds Len, fra 1. Maj 1593 at regne. Han 

skal svare 100 gl. Dlr. i aarlig Afgift og holde de Færger og Broer, hvoraf der svares 

Sund- og Brokorn, i Stand, saa der ingen Klager kommer. KancBrevb. 1593-96, s. 143. 

 

3. december 1593 

 Missive til Henrik Belov på Hald om såfald der har været noget oldengæld da at 

overlade kongen alt det flæsk de måtte have i forråd. KancBrevb. 1593-96, s. 181. 

 

2. februar 1594 

 Missive til Henrik Belov på Hald om af loftet på Hald at levere skolemesteren i 

Hobro 24 tønder korn for hans tjeneste. KancBrevb. 1593-96, s. 216. 

 

4. februar 1594 

Missive til Jørgen Friis om at lade 3 Kronens Bønder, der ere forordnede at være 

Sandemænd i Liusgaard Herred, men ligge under Hald Slot og ere Ugedagstjenere dertil, 

være fri for Sandemænds Tov og Bestilling  og i deres Sted tilforordne nogle andre 

Kronens Bønder i Herredet. KancBrevb. 1593-96, s. 220. 

 

13. juni 1594 (1) 

 Missive til Henrik Belov på Hald. Hidtil har der i Halds Len værd forordnet en 

Dyrevogter, som har vogtet Kongens Vildtbane og derfor haft en aarlig Løn af 145 Dlr. 

Kongen har nu bestemt, at Dyrevogteren i Halds Len herefter kun skal have 70 Dlr. i 

aarlig Løn, og befaler Hendrik Belov herefter ikke at giv ham mere. Hvis den nuværende 

Dyrevogter ikke vil nøjes med den Løn, skal han afskedige ham og indsætte en anden i 

hams Sted. Hvis Dyrevogteren kan have en Hjælper nødig, der underl tiden kan hjælpe 

ham med at passe paa Kronens Skove og Vildt, skal Hendrik Belov tilforordne en 

saadan, der skal være gaaende, og give ham en rimelig aarlig Løn. KancBrevb. 1593-

96, s. 298. 
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13. juni 1594 (2) 

Missive til Henrik Belov på Hald. Da Kongen har bragt i Erfaring, at den ny Mølle, 

kaldet Dolerup Mølle, som er opsat i Jørgen Skrams Tid tæt op ad Nund Mølle (Non 

Mølle), er Nund Mølle meget til Trængsel og dog ikke kan holdes ved Magt med den 

Landgilde, der svares af den, og at Dolerup Mølle belejligere kunde nettes udenfor Hald 

Slot, skal han med det allerførste lade Dolerup Mølle ned bryde og paa sin egen 

Bekostning, saaledes som han har tilbudt, lade den flytte hen udenfor Hald Slot paa det 

Sted, hvor den bedst kan sættes, saa den kan have Vand nok. Han skal gere sig den 

største Flid for, at der bliver svaret saa megen Landgilde som muligt af Møllen, og baade 

i Nund Mølle og den ny Mølle indsætte duelige Møllere, som i rette Tid og uden 

Klammer og Besværing ville udrede deres Landgilde, saa Kongen kan blive fri for 

Trætte og Overløb.  KancBrevb. 1593-96, s. 299. 

 

13. juni 1594 

 Missive til Henrik Belov på Hald. Da Kongen til næste Foraar vil lade bygge noget 

paa Hald Slot, skal han samle Kampesten, Mursten, Kalk og andet til Bygningen 

fornødent i Forraad, saa det kan gaa hurtigere med Byggeriet. Endvidere skal han med 

det første lade den lange Hvælving paa Slottet istandsætte noget, saa den ikke helt skal 

falde ned. KancBrevb. 1593-96, s. 299. 

 

4. september 1594 

Missive til Hendrik Belov om igen at lægge Afgiften af Kronens Korntiende af 

Raunstrup og Dollerup  Sogne ind under Hald  Slot, saafremt Hr. Jens i Aggerskouf, 

Sognepræst til Raunstrup, Dollerup og Finnerup, kan taale at miste den. KancBrevb. 

1593-96, s. 342. 

 

5. november 1594 

Missive til Hendrik Belov, at den gejstlige juridisktion af Gislum Herred skal 

forblive under Hald, som den altid har været, og ikke under Beathe Brahe, Jørgen 

Lykkes enke til Overgaard, som ikke ønsker den. KancBrevb. 1593-96, s. 352. 

 

18. december 1594 

Register over restancer hos lensmænd, købstæder og toldere. Hendrik Belov, Hald, 

300 dlr. af afgiften af den visse og regnskabet for den uvisse 1. maj 1593-94. KancBrevb. 

1593-96, s. 377. 

 

28. januar 1595 

Missive til lensmanden på Hald om at indsende den hjælp præsterne i hele riget 

skulle yde til stenhuset i Studiegården i København. KancBrevb. 1593-96, s. 399. 

 

25. april 1595 

Missive til Hendrik Belov om straks at lægge 2 Gaarde og 1 Bol i Findts Herred i 

Haldts Len, som Jomfru Mette (Mette Mogensdatter), der var i Ødtsløf Kloster, har 

været forlenet med, ind under  Haldt Slot, indskrive dem i Jordebogen og gøre Regnskab 

for Indtægten af dem. KancBrevb. 1593-96, s. 445. 

 

17. oktober 1595 (1) 

Missive til Hendrik Belov om at hjælpe Hartvig Rytzenberg paa Henrik Slebusk 

og Verner Keyser, Borgere i Cøln, deres Vegne til Rette mod Johan Apotheker, som 

Hartvig Rytzenberg tiltaler for nogen Vin, Johan Apotheker har købt i Cøln, men ikke 

har betalt. Missive til samme om yderligere at lade bygge for 100 Dlr. paa Bispens 

Residens i Viborg, hvor det gøres est behov, og føre Pengene til Udgift i Regnskabet. 

KancBrevb. 1593-96, s. 549. 

 

17. oktober 1595 (2) 

Nyt Forleningsbrev for Hendrik Belov til Spøtrup paa Hald Slot og Len og 

Medelsom Herred [ligelyden med Forleningsbrevet af 8. Juni 1592, naar undtages, at 

Afgiften sættes til 500 Dlr.]. KancBrevb. 1593-96, s. 550. 
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11. juni 1596 

Følgebrev for Jørgen Friis til Krastrup, Landsommer i Nørrejylland, til Bønderne 

under Hald Slot. Missive til Jørgen Friis. Da Rødinge Kirke under Hald ot skal være 

meget bygfalden, skal han sørge for, at de Kirker i Herredet, der ere formuende, komme 

Rødinge Kirke til Hjælp, hver efter sin Evne, i Overensstemmelse med Kongens 

Forordning om Kirkernes Bygning her i Riget. KancBrevb. 1593-96, s. 661. 

 

16. juni 1596 

Missive til Hans Lindenov til Ødtsløf og Frants Rantzau til Drobye om at være til 

Stede, naar Hendrik Belov, Embedsmand paa Tranekier, overleverer Hald Slot og Len 

til Jørgen Friis til Krastrup, Landsdommer i Nørrejylland, levere denne Inventarium, 

Breve, Registre, Jordebøger og alt andet, som bør efterlades ved Slottet, besigte 

Bygningerne paa Slottet og Ladegaarden og de i Lenet liggende Skove og give alt 

beskrevet under deres Signeter. KancBrevb. 1593-96, s. 667. 

 

28. juni 1596 (1)  

Forleningsbrev for Jørgen Friis til Krastrup paa Hald Slot og Len og Medelsom 

Herred, som Hendrik Belov, nu Embedsmand paa Tranekier, sidst har haft dem i Værge. 

Han skal, fra 1. Maj 1596 at regne, svare 300 gl. Dlr. i aarlig Afgift af den visse Indkomst 

til Hald Slot og af Halvparten af den visse Indkomst af Medelsom Herred, medens han 

aarlig skal gøre Regnskab for den anden Halvpart af den visse Indkomst af Medelsom 

Herred og ligesaa for den uvisse Indkomst af Hald Len og Medelsom Herred, hvoraf 

han selv maa beholde Halvparten. Han maa have Ladegaarden og al Avlen til Slottet 

kvit og frit, men maa saa heller ikke tilskrive Kongen nogen Omkostning derpaa. 

Kongen forbeholder sig frit det tilmageskiftede Gods, som i de forledne Aar er lagt under 

Slottet, og tillige det Gods, som er kommet fra afdøde Sten Bilde og ligeledes er lagt 

under Slottet, saaledes som Hendrik Belov sidst har gjort Regnskab derfor. Han skal 

tjene Riget med 8 geruste Heste og, naar Kongens Vej falder der forbi, underholde 

Kongen frit 2 Nætter paa hans eget Bord og med Foder og Maal til Kongens egne Heste. 

Han skal oppebære og gøre Regnskab for den gejstlige Rente, der altsammen skal 

tilfalde Kronen. Han skal holde Slottet og Ladegaarden ved god Hævd og Magt, men 

maa ingen Bygning foretage derpaa uden Kongens egen Befaling. KancBrevb. 1593-96, 

s. 682. 

 

28. juni 1596 (2) 

Missive til Jørgen Friis om at i standsætte Porten paa Hald Slot med gode 

Hvælvinger, saa den kan blive forbedret paa de Steder, hvor det gøres mest behov, dog 

skal det ske med saa ringe Bekostning som muligt. KancBrevb. 1593-96, s. 683. 

 

12. juli 1596 

Missive til Jørgen Friis om at forhøre sig om havre hos adel, borgere og bønder i 

lenet og fremsende det, de kunne skaffe inden 3 uger. Havde de ikke penge fra lenets 

indkomst, ville de få betaling af rentemesteren. Der blev rykket for havren 24. juli. 

KancBrevb. 1593-96, s. 701, 712. 

 

11. august 1596 

Missive til Jørgen Friis om lægge tiloversblevne Ødesløf Kloster Gods ind under 

Hald Slot, indskrive det i Jordebogen og gøre Regnskab for den visse og uvisse Indkomst 

heraf. KancBrevb. 1593-96, s. 725. 

 

8. december 1596 

   Aabent Brev om, at Albridt Vind til Ullerup maa give Penge i Stedet for 

Kornafgiften af Alstedt Sognetiende, som han har fæstet, 1 gl. Dlr. for hver smal Td. 

eller Byg og ½ Dlr. for hver Td. Havre, at betale aarlig inden Fastelavn til Lensmanden 

paa Hald, saafremt han ikke vil have Brev forbrudt. KancBrevb. 1596-1602, s. 65. 
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20. december 1596 

Missive til Jørgen Friis. Da Kongen har bevilget at ville give Jørgen Urne 3 

Stykker Vildt til hans Bryllup, skal Jørgen Friis lade disse 3 Stykker Vildt skyde i Hald 

Lens Skove, saa Jørgen Urne sikkert kan faa dem til den Tid, Brylluppet skal staa. 

KancBrevb. 1596-1602, s. 70. 

 

1597 

 Fortegnelse over rigets skyts og våbenforråd 1597, bl.a. på Hald Slot. RA, Danske 

Kancelli, B164 Diverse IX nr. 16 fol. 103-105. Efter Jens Vellev, Viborgbispen og 

lensmændene på Hald, Hikuin 19, 1992.  

På Haldt Slot findes dette efterskrevne. 

Kobberstykker 

falkonetter   .................................................................................................................. 3  

falkonet, som er sønderskudt 1½ spand i enden   ....................................................... 1 

lille kobber bøsse med 2 piber   ................................................................................... 1 

Jernstykker 

stort groft skyts med 1 kammer, kaldes Silkeborg, er ufærdigt   ................................ 1 

skibsstykker, ufærdige   ............................................................................................... 2 

kvart slange med kammer, ufærdig  

kvart slange uden kammer, ufærdig  

falkoner med 1 kammer, ubrugelige   ......................................................................... 3 

dobbelt skerpentin, ufærdig  

start messe bøsse, ufærdig  ............................................................................................  

hele hager, forrustede og ufærdige  ..........................................................................  76 

halve hager, ufærdige   ................................................................................................. 2 

form til 5 halv hagelod   ............................................................................................... 1 

kobber forme til falkonetter   ....................................................................................... 3 

skuffer til falkonetter   ................................................................................................. 3 

gamle ufærdige skerpentiner   ..................................................................................... 9 

stort stenbøsse med kammer, ufærdig   ....................................................................... 1 

stenbøsser af jern, den ene støbt, den anden ustøbt med 1 kammer, ufærdige   ......... 2 

bøsse kamre   ................................................................................................................ 7 

bly  ..................................................................................................  4¼ skippd. 9 lispd. 

noget fordærvet slangekrudt, som tønder ligger sønderrådnede 

hos, aldeles ubrugeligt. 

 

6. januar 1597 

Missive til Jørgen Friis om at sende al den havre, han havde i forråd til 

Dronningborg, til udfodring af kongens rideheste. KancBrevb. 1596-1602, s. 79. 

 

23. januar 1597 

 Register over restancer hos lensmænd. Hendrik Belov (Hald len) hans regnskab 

er overgivet at forklares i rentekammeret den 15. maj 1597, han resterer med afgiften af 

sund- og brokornet, årlig 100 dlr. fra 1. maj 1593 til 1. maj 1596, i alt 300 dlr. 

KancBrevb. 1596-1602, s. 86. 

 

12. april 1597 (1) 

 Forleningsbrev, fra 1. Maj 1597 at regne, for Jørgen Friis til Krastrup, Rigsraad 

og Landsdommer i Nørrejylland, paa Hald Slot og Len og Medelsom Herred. Han skal 

svare 621 Dlr. i aarlig Afgift af den visse Indkomst af Hald Len, heri iberegnet Sten 

Bildes Gods og det Gods, som Slottets Jordebog er bleven formeret med, derimod 

forbeholder Kongen sig al Kronens og Stiftets visse Indkomst af Medelsom Herred. Han 

maa selv oppebære Halvparten af den uvisse Indkomst af Hald Len og Medelsom Herred 

samt. Tiendedelen af Oldengælden. Han skal tjene Riget med 8 geruste Heste. [I øvrigt 

med Artiklerne 1-18, 20]. KancBrevb. 1596-1602, s. 123. 
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12. april 1597 (2)  

 Missive til Jørgen Friis til Krastrup om at lægge det Gods, som Peder Munk havde 

i Forlening i Fiends Herred, ind under Hald Slot, indskrive det i Jordebogen og gøre 

Regnskab for Indkomsten. KancBrevb. 1596-1602, s. 124. 

 

 1. maj 1596 - 1. maj 1597 

 Kancelliets bemærkning til Jørgen Friis’ regnskab med et større byggearbejde på 

det store grundmurede hus på Hald. Selve regnskabet findes ikke. Der var brugt 1.728 

daler på arbejdet, et kæmpebeløb og herudover 229 daler til bespisning af kongens 

bønder, der havde kørt sand og båret kalk, sten og andet til bygningen. Der var bygget 

to kviste ud på volden, men kongen havde kun givet ordre om én. Revisoren bemærker, 

at det er op til kongen at afgøre, om de 229 daler skulle godkendes. Teksten er gennem-

streget. Der blev først taget stilling hertil i næste års regnskab, se efterfølgende. RA, Hald 

lens regnskab 1596-1611.  

 Bemærkninger til Jørgen Friis’ regnskab 1596-97: 

 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 wdi 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.  

 

28. januar 1598 

Da kongen til foråret vil bygge noget på Koldinghus, og da der allevegne i 

Nørrejylland er en hob løsgængere, befales det lensmændene, bl.a. Jørgen Friis på Hald, 

i tiden 22. februar til 1. marts, hver at pågribe 5 og sende dem til Kolding.   KancBrevb. 

1596-1602, s .238. 

 

1. maj 1598 - 1. maj 1599 

 Kancelliets bemærkninger til Jørgen Friis’ regnskab for Hald len 1598-99. RA, 

Hald lens regnskab 1596-1611. 

 Igen nævnes de 229 daler vedrørende bespisningen af bønderne, og beløbet er igen 

overstreget, dateret København 10. september 1598. Se ovenstående 1. maj 1596-97.  

 Anrørendes Jørgen Friis regnskab af Hald Slot og len samt Middelsom herred fra 

Philippi 1598 til  årsdagen 1599. 

 Lensmand Jørgen Friis har tilskrevet sig selv halvdelen af 66 daler og 4 øxne, som 

borger Christen Lauridsen i Hobro har givet i sagefald for nogle ord, som han har sagt 

på Hindsted og Gislum herredsting, men ikke kunne bevise. Lensmanden bør ingen del 

have heraf, beløbet tilfalde kongen som det er tilfældet med alle lensmændene i riget. 

 26½ daler 1 ort givet Niels Christensen kornmåler til tæring og andre omkost-

ninger, der havde indtaget kongens sund- og brokorn, samt stiftets korn i Hobro kornhus 

forgangne år 1597-98 og samme korn at omrøre og til købmændene at udføre, og skal 

være angivet i foregående års regnskab, er imod lensmandens lensbrev. 

 På samme måde forholder det sig med 19½ daler i nærværende års regnskab er 

skrevet til udgift, da kornet er indtaget og modtaget i Hobro kornhus. 

 10 daler 1½ mark givet Jørgen Tobberup, byfoged i Hobro for en tyv, som blev 

henrettet, fordi han havde stjålet fra kongens kornhus i Hobro! Item 2 daler 6 skilling 

givet Thames skriverdreng til tæring, da han samme tyv havde opledt. 

 5 daler givet kornmåler Niels Christensen for at optage kirkens havretiende i lenet, 

som skulle forsendes til Kronborg. 

 6 daler givet Jørgen Jensen Sejermager i Horsens for sejerværket at renovere.  

 Senere i bemærkningerne anføres: Kongen bevilger halvdelen af de ovenfor 

anførte 229 rdl. Den anden halvdel afvises. 
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23. juni 1598 

Missive til Jacob Høg. Kongens Fader har henlagt Kronens Ret af nogle 

Sognetiender til Underhold for nogle Skolepersoner i Viborg, deriblandt Kronens 

Bygtiende af Selde Sogn i Saling, som beløber sig til 12 Tdr. Byg. Nogen Tid efter  har 

Kongens Fader ir nogen Lejligheds Skyld forlenet Ofve Jul til Kieldgaard med tronens 

Korntiende af Selde Sogn, og Lensmanden paa Hald har aat aarlig udredet de 12 Tdr. 

Byg til Skolepersonerne . Kapitlet bar nu berettet, at da Lensmændene for nogen Tid 

siden efter Kongens Ordre 3 lagde de bortforlenede Tiender ind under Lenene. blev 

ogsaa Byg-, Rug- og Havretienden af Selde Sogn lagt ind under Slottet, og siden har 

Lensmanden paa Hald besværet sig ved at lade Skolepersonerne faa de 12 Tdr. Byg. Da 

Kongen i ingen Henseende vil krænke sin Faders Fundats eller forringe det, som derefter 

skal ydes Skolepersonerne, maa Jacob Høg herefter ikke befatte sig med Bygtienden af 

Selde Sogn, men skal lade Kapitlet oppebære den. Ligeledes skal han levere Kapitlet 

den Læst Korn, som det i de sidste 2 Aar ikke har faaet. KancBrevb. 1596-1602, s. 285. 

 

5. juli 1598 

Kvittansiarum til Hendrik Belov til Spøttrup, Embedsmand paa Kalø, paa hans 

Regnskab for Indtægt og Udgift af Hald  Len fra 1. Maj 1592 til 1. Maj 1596, for Stiftets 

Indkomst for en oppebaaren Pengeskat. KancBrevb. 1596-1602, s. 297. 

 

8. juli 1598 (1) 

Åbent brev, at nogle rigsråder indtil videre må få afgiften af deres len nedsat og 

må oppebære femteparten af oldengælden, Jørgen Friis, Hald len, får eftergivet  

halvparten af afgiften af Middelsom Herred, dog skal han gøre regnskab for den uvisse.  

KancBrevb. 1596-1602, s. 302. 

 

8. juli 1598 (2) 

Aabent Brev om, at Jørgen  Friis maa indfri Løfdall (Løvel) og Skals Tiender og 

bruge dem under Slottets [Hald] Avl, dog kun saafremt de Breve, som de nuværende 

Indehavere have dem, lyde paa, at de maa indfris, hvis Kongen begærer det. Hvis Jørgen 

Friis indfrier Tienderne, skal han være pligtig at svare Kongen og Kirkerne, hvad de 

aarlig pleje at faa. KancBrevb. 1596-1602, s. 303. 

 

8. juli 1598 (3) 

Missive til Jørgen Friis. Da Kongen har bevilget, at han indfri Løfvel og Skals 

Tiender under Hald Slot og bruge under Slottets Avl, skal han undersøge, paa hvilke 

Vilkaar Tienderne ere bortforlenede, og om Brevene give Kongen Ret til at indløse dem. 

Hvis han derefter indløser dem, skal han indtil videre svare Kronen og Kirken den Ret, 

som hidtil aarlig er svaret af dem. KancBrevb. 1596-1602, s. 303. 

 

24. august 1598 

  Aabent Brev at Tosten Andersen i Løfvell fremdeles maa beholde Kronens 

Korntiende af Løfvel Sogn, som han hidtil har haft i Fæste, men som for kort Tid siden 

er bleven lagt ind under Hald Slot, da han bor paa en alfar Vej, saa mange tage ind hos 

ham og have deres Natteleje hos ham, hvorfor han ikke godt for Foderets Skyld kan 

undvære Tienden. Han svareer sædv. Afgift af Tienden. KancBrevb. 1596-1602, s. 318. 

 

28. august 1598 

 Missive til Jørgen Friis. Hendrik Belov, Embedsmand pal Kalløe, har for nogle 

Aar siden, da han var Lensmand paa Hald paa Kongens Vegne bortfæstet Kronens  Part 

af Korntiende af Løfvel Sogn i Nørreløng Herred til Thøste Andersen i Løfvel, og 

Kongen har derefter givet denne Stadfæstelsesbrev derpaa, dog med det Vilkaar, at hvis 

Kongen siden vilde bruge Tienden til noget af sine Slotte, Gaarde eller Klostre, skulde 

han have Lov til all tage den tilbage mod at tilbagebetale Thøste Andersen det 

Stedsmaal, han havde udgivet. Da Kongen nu har erfaret, at Tienden i Kærven kan 

bruges til Hald Slot, skal Jørgen Friis straks lægge Tienden under Slottet, tilbagebetale 

Thøste Andersen Stedsmaalet, føre dette til Udgift i sit Regnskab og tage Kongens 

Stadfæstelsesbrev til sig. KancBrevb. 1596-1602, s. 320. 
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18. september 1598 

 Missive til Jørgen Friis, lensmand på Hald, om at indkræve udestående restancer 

af rug og byg hos bønderne og holde det klart til afhentning af de købmænd, kongen 

havde solgt kornet til. KancBrevb. 1596-1602, s. 325. 

 

14. oktober 1598 

  Missive til lensmanden på Hald om at sende 300 tdr. havre til Kronborg og selv 

sørge for skib hertil. Der skal sørges for, at det er fuldmål og at der ville blive ført kontrol 

med dette. KancBrevb. 1596-1602, s. 337 . 

 

1. december 1598 

 Missive til Lensmænd om lægge noget pantsat Krongods, som Kongen nu har 

indløst, ind under deres Len, indskrive det Lenets Jordebog og gøre Kongen Regnskab 

for al den visse indkomst; hvad den uvisse Indkomst angaar, skulle de forholde med den 

efter deres Forleningsbrevs Lydelse. De skulle undersøge hvorledes det forholder sig 

med det Gods, som de modtage, om det stemmer med de Fortegnelssr, der sendes dem, 

og hvor meget hver Gaard skylder. De skulle med det allerførste indsende Fortegnelser 

herover til Rentekammeret, og hvis nogle af Kronens Jorder og Ejendomme med Urette 

ere komne fra Godset, medens dette har været pantsat, skulle de indtale dem med Lov, 

Dom Ret, saafremt de ikke ville staa til Rette for deres Forsømmel. Jørgen Friis skal 

annamme under Hald Slot fra Mogens Juel til Pallisberg følgende Gods i Sønder Herred 

i Mors: Sindbjerg gaard, 10 Gaarde og 6 Gadehuse i Sindbierge By, 1 Gaard sammesteds 

kaldet Sandgaard, 6 Gaarde og 9 Gadehuse i Rested By og Sogn ogn 5 Gaarde og 8 

Gadehuse i Hvidberg By og Sogn, Sindberg, Mølle, 7 Gaarde i Aggerbye i Karbye Sogn 

og 1 Ager sammesteds,  som Mikkel Ipsen i Nies  bruger, 2 Gaarde i Fiellersløf i Otterup 

Sogn, 1 Gaard i Møldrup Sogn, 5 Gaarde i Frøsløf Sogn, 1 Gaard og 1 Gadehus i Elsøe 

Sogn, 10 Gaarde, 5 Gadehuse og 1 Stykke Jord i Løderup Sogn, 1 Gaard i Vols i 

Vedderslef Sogn, 8 Gaarde og 1 Gadehus i Ørding Sogn og et Stykke Jord, som Præsten 

bruger, 1 Gaard i Blistrup Sogn; i Nørre Herred: 1 Gaard i Biørndrup i Tødsø Sogn, 4 

Gaarde i Tødsbye og en Jord, som Jep Pedersen i Kurøgel bruger, 4 Gadehuse i Tødse, 

3 Gadehuse i Vester Jøelbye, 11 Gaarde i Ersløf Sogn, 2 Gaarde i Skallerup Sogn, 2 

Gaarde i Sundby Sogn, 2 Gaarde i Bierbye Sogn, 3 Gaarde og 4 Gadehuse i Tøbing i 

Galtrup Sogn, 1 Gadehus i Segersløf, 1 Bol, kaldet Difthoft, 1 Stykke Jord paa Galtrup 

Mark, 1 Gaard i Flaade Sogn, 4 Gaarde i Nørre Drobye i Seigersløf Sogn, 3 Gaarde i 

Jøersboe Sogn, 3 Gaarde i Drobye Sogn, 1 Gaard og 1 Gadehus i Aldsted Sogn; i Fiends 

Herred 3 Gaarde i Ørum Sogn. KancBrevb. 1596-1602, s. 348. 

 

5. december 1598 

Missive til Jørgen Friis. Han har indberettet, at der sidste 27. Nov. er skudt et Dyr 

i Kronens Enemærke til Hald Slot og at Bonden, hvem Skoven tilhører, har set at der 

var 3 Karle til Stede, da Dyret blev skudt, og at de i fællesskab have ført det bort. Da 

Kongen paa ingen Maade vil finde sig i saadant Hovmod, skal Jørgen Friis med Flid 

lade de 3 eftertragte, lade dem tiltale og forfølge paa det højeste med Retten og tage den 

over dem afsagte Dom beskreven. KancBrevb. 1596-1602, s. 351. 

 

6. december 1598 

 Kongens brev til Jørgen Friis, lensmand på Hald, om at opspore 3 karle, der skulle 

have været tilstede, da et dyr blev skudt i Halds enemærke, og blev set og genkendt af 

bonden, der ejede skoven. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, 

Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 69. 

Enn Konn. Ma. breff thill Jørgenn Friis, om 3 Karlle, der schulle werritt hoes ther 

itt Raadiur i Ennemerchett thill Halld er schøtt och bortt førd och sseett och Kienn aff 

bonndenn ther schouffenn thilhørrer, att ssamme 3 Personner paa thz høiste schall eptter 

thragtis Daterit Kiøbennhaffnn 6. decemb. Ao. 1598. 
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10. december 1598 

 Missive til Lensmændene i Haldt, Kaløe, Skanderborg, Silkeborg, Koldinghus, 

Lundenes, Beufling og Olborghus Len i Jylland, Ottensegaards, Nyborg, Eskeberg-

gaards og Rupards Len i Fyen om at tage de Kronens Parter af Kirketienden, hvoraf der 

ad gratiam maa gives Penge i Stedet for Kornet,  til sig, sælge Kirkekornet og føre 

Pengene til Indtægt for Kronen. KancBrevb. 1596-1602, s. 357. 

 

1598-99 (1) 

Antegnelse til regnskabet 1598-99: ”93 dlr. bekostet på møllerne foruden 

møllesten, som dertil er købt og givet for 4 møllesten 52 dlr. Skal møllerne selv herefter 

holde møllerne ved magt, og lensmanden at forskaffe dem nødtørftigt bygningstømmer 

og møllesten og hjælp, når mølledæmningen er udbrudt.” Valdemar Andersen, s. 105. 

 

1598-99 (2) 

 Ekstrakt af Kalø Lens regnskab Philippi Jacobi 1598 til årsdagen 1599. Der er 

indtægt af smør og honning af den tilbageblevne del af halvdelen af krongodset i Rinds 

Herred, som Predbjørn Podebusk nævnes med ved sin død 1541. En del af dette gods 

ydede fortsat til Kalø jf. lenets jordebog 1642-43, se dette. Resten ydede til Hald. 

Indtægt på smør. Annammet af nogle bønder i Rinds Herred 5 tdr. 3 pund 11½ 

mark. Indtægt på honning. Annammet af nogle bønder i Rinds Herred, som ikke findes 

i jordebogen 1½ tdr. 9 kander. RA, Kalø lens regnskab 1598-99. 

 

1599 (1) 

3 bønder i Mors Nørre Herred var ikke mødt til tørvegravning for lenet og måtte 

betale henholdsvis ½ dlr. og 3 tdr. havre i bøde. I Salling havde 2 mænd for samme 

forseelse betalt 2½ dlr. og 1 dlr. Valdemar Andersen, s. 137. 

 

1599 (2) 

Christen Christensen i Fallesgårde måttet aftinge med lensmanden, fordi hans søn 

havde beligget en anden mands ægtekone, 3 øksne. Ægtemanden, husmand Søren 

Nielsen sst. måtte ”for hans hustru sig således havde ladet beligge bøde hans halve 

boslod - udlagt 4 skæpper rug. Valdemar Andersen, s. 138. 

 

14. april 1599 

 Hofmester Christoffer Valkendorfs og ”landsholder” Christian Friis’ brev til lens-

mand Jørgen Friis på Hald, at kongen accepterer, at sagen om rådyrene (skudt i kongens 

vildtbane) henstår til Peder Marsvin kommer ind i riget igen. RA, Hald lens regnskab, 

kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 71. 

Ett Christoffer Wallckendorpff hoffmester och Christiann Friis Lanndtzsholler 

deres breff Jørgenn Friis thillschreffutt, att Konn. Ma. er thilfredhs, Att thend ssagh med 

the Raadiur, maa opstaa till Peder Marsssuin ighenn i Rigitt inndkommer, Anno 1599 

14. Aprilis.  

 

15. august 1599 

Missive til nogle Lensmænd, bl.a. Jørgen Friis, Hald. Da der er Behov for et stort 

Antal Tønder Havre til Udfodring til Kongens Heste, skulle de sørge for at have den 

Beholdning af Havre, som de bleve skyldige i sidste Regnskab, i Forraad og lade den 

forfaldne Landgildehavre indkræve, saasnart Kornet er høstet, saa de kunne have baade 

Beholdningen fra forrige Aar og al den Havre, de i Aar ville blive skyldige ud over den 

visse Udgift, til Rede naar Kongen skriver til dem derom. De skulle straks meddele 

Hofmester Christoffer Valkendorf, hvor mange Tønder Havre han kan regne paa at faa 

fra deres Len, og de maa ikke vise noge Forsømmelighed, da det er Kongen meget 

magtpaaliggende. KancBrevb. 1596-1602, s. 412. 

 

6. september 1599 

Missive til Jørgen Friis. Kongen har for nogen Tid siden bevilget Tosti Andersen 

i Løfvel Kronens Part af Korntienden af Løfvel Sogn, men har siden befalet Jørgen Friis 

at bruge Tienden under Slottets [Hald] Avl. Tosti Andersen har nu berettet, at 
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Sognemændene have faaet Ordre til at levere Tienden til Christopher Parsberg til Sødal, 

og i den Anledning begæret, at han i Henhold til Kongens tidligere Bevilling maa nyde 

Tienden. Da Tienden nu ikke mere bruges under Slottets Avl, skal Jørgen Friis i 

Overensstemmelse med Tosti Andersens tidligere Brev paa Tienden fremdeles lade ham 

nyde den for den sædvanlige.  KancBrevb. 1596-1602, s. 420. 

 

10. oktober 1599 

 Missive til Jørgen Friis om straks til rentekammeret at betale, hvad han var 

skyldig. Han var i restance med regnskabet til 1. maj og med mandtalister på 

landeskatten til Luciæ dag (13. dec.).  Henrik Belov var i restance med afgiften af bro- 

og sundkorn i Hald len.  KancBrevb. 1596-1602, s. 427. 

 

24. januar 1600 

Missive til Jørgen Friis om at lægge 1 Gaard med 2 dertil hørende Gadehuse i 

Egersløf By og Sogn i Nørre Herred paa Mors, som Kongen har faaet til Mageskifte af 

Rentemester Envoldt Kruse til Hiermidtslefgaard, ind under Hald Slot, lade dem 

indskrive i Jordebogen og gøre Regnskab for den visse og uvisse Indkomst. KancBrevb. 

1596-1602, s. 468. 

 

7. oktober 1600 

  Missive til Jørgen Friis om at sende 600 tdr. havre til Frederiksborg. KancBrevb. 

1596-1602, s. 533. 

 

13. november 1600 

  Missive til Jørgen Friis, Hald Len, Prebiørn Gyldenstjerne, Bøufling Len, Eske 

Brock, Drotningborre Len og Jørgen Urne, Han Herred om at sende deres Skriver til 

Rentekammeret med Regnskab  og Penge, de blive skyldige derpaa, da det er Kongen 

magtpaaliggende, at Pengene straks fremkomme. KancBrevb. 1596-1602, s. 562. 

 

28. november 1600 

 Missive til Jørgen Friis om i Hald Len at lade slaa 2 Stykker Vildt, som Kongen 

har givet Hendrik Belov til hans Hustrust Begravelse, og levere Hendrik Belovs 

Fuldmægtige dem, naar han forlanger dem. KancBrevb. 1596-1602, s. 567. 

 

9. december 1600 (1) 

 En dom af Fjends herred over Gjord Kaas’ tjenere, der har skudt dyr i kongens 

vildtbane. Nogle tingsvidner herom står ved magt. RA, Hald lens regnskab, 

kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 66. 

Enn herridtzsdomb aff Fienndtzsherritts tinngh Ao. 1600 thend 9. decemb. paa 

Gior Kaassis thiennere for schytterij the wdj Konn. Ma. wildbanne haffuer brugtt. 

Endenn nogenn winder Stannder wid magtt.  

 

9. december 1600 (2) 

 En dom af Fjends herred at Jens Andersen dyreskytte skal straffes for tyveri da 

han har skudt dyr i kongens vildtbane. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 

1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 68. 

En Herridtzsdomb aff Fiendtzsherritstinngh 1600 thend 9. december paa Jenns 

Anderssen diurschytter, att Straffis som for anndet thiufferiie, for schytteriie hand wdj 

Konn. Ma wildbanne haffuer brugtt. 

 

7. januar 1601 

 Kongen befaler lensmand Jørgen Friis på Hald, at han skal hjælpe nogle bønder, 

som klager over, at et køb ikke er gået lovligt til. RA, Hald lens regnskab, kvittan-

tiariumsbilag 1596-1652, Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 72 

 Ett Konn. Maietts breff Jørgenn Friiss tillschrefftt att schulle forhielpe nogenn 

bønnder thill rette, som dennom for hanns Ma. haffde beklagett, om itt Køb ssom the 

mene the eptter deris Supplicatts icke schulle werre lougligh tilganngett. Anno 1600 

thennd 7. Januarij. 
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17. januar 1601 

 En dom af Viborg landsting, at Fjends herreds dom af 9. december 1600 over 

Gjord Kaas’ tjenere, der har skudt dyr i kongens vildtbane, er ophævet og tingsvidnerne 

kendt magtesløse. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, 

Overlevering af Hald len 1601, breve, nr. 67. 

 En Landtzstingsdomb aff Wiborgh Lanndtzstinngh att forne hanns Thiennere ere 

Quittdømpt, och winnderne magtesløes, ssaa och Herridtzsfougdenns domb icke att 

komme dennom till hinder eller schade, wnder ssin Dato Anno 1601 17. Jannuarij. 

 

31. januar 1601 

 En dom (af Fjends) herred, at Christoffer Huitfeldt skal bøde 100 mark til kongen 

og Christen Christensen Holst straffes som tyv for tyveri af dyr i kongens vildtbane, som 

han har skudt. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652, Overlevering 

af Hald len 1601, breve, nr. 59. 

 Først en Herridtzstingsdomb Dateritt Anno 1601 Thend 31. Januarij, thill 

bessluttninngh, Att Christoffer Huittfeld er tilldømpt att bøde hans Hundrede marc thill 

Konn. Ma. och Christenn Christenssenn Holst att Straffis ssom for Anndet tiufferije for 

diur the wdj Konn. Ma. vildbanne haffuer schutt. 

 

6. april 1601 

 Forleningsbrev, fra 1. Maj 1601 at regne, for Christian Holck paa Hald Len og 

Medelsom Herred. Han skal svare 621 Dlr. i aarlig Afgift af den visse Indkomst af Hald 

Len, dog forbeholder Kongen sig al Indtægten af det under Slottet lagte tiloversblevne 

Seber Klosters og Øfvidtsløf Klosters Gods og al Kronens og Stiftets Indkomst af 

Medelsom Herred. Han skal aarlig gøre Regnskab for alt det Sund- og Brokorn, som 

falder i Lenet, og føre Mandtal derpaa til Stede med sit Regnskab. Han maa oppebære 

Halvparten af den uvisse Indkomst i Hald Len og Medelsom Herred og Femteparten af 

Oldengælden. Han skal tjene Riget med 8 geruste Heste. [Med Artikl. 1-18, 20]. 

KancBrevb. 1596-1602, s. 616. 

 

23. juni 1601 

Overleveringsforretning udstedt af Jacob Høg til Trudsholm og Frands Rantzau til 

Redingsdorf ved overleveringen af Hald len fra Jørgen Friis til Krastrup til Christen 

Holck til Højgård. Man synede inventarium, bygningerne, skovene samt de på slottet 

beroende breve. En del af brevene genfindes i synsforretningen 22. juni 1612. Numrene 

på disse er anført i parentes. Brevenes numre findes ikke i det originale kvittantiarums-

bilag. Hvorfor antallet af breve nævnt i synsforretningen 1612 er langt større end i den 

aktuelle fortegnelse fra 1601 er ikke klarlagt. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariums-

bilag 1596-1652 

Wij eptterschreffne Jacob Høeg till Truidtzhollom Høffuitdtsmannd paa 

Schiffuehuus, och Franndhs Ranndtzssow till Redinngsdorpff, Høffuitdtzmanndt paa 

Sillckeborgh Giøre witterligtt, Att Aar 1601 Thend 23. Junij warre wij effter woris Aller 

Nnaadigste herris och Konning schrifftelligh befalling Paa Halld Slott der Erlig och 

Wellbiurdigh mandt Christiann Hollch thill Høigaardth Annammede samme Slott med 

ssin Inuentario, aff Erligh Wellbiurdigh mandt Jørghenn Friis thill Krastrupp, 

Statthollder wdj Norghe, och Høffuidtzmannd paa Aggersshuus, Effter ssom woris 

Naadigste herre och Konningh forne Christiann Hollck ther med, eptter Jørgenn Friis 

forleinndtt haffde, Och tillholder oss woris naadigste Herris och Konnunghs befallingh, 

Att wij schulle ther hoos tillstede werre, Naar forne Christiann Hollck forne Slott och 

Lheenn Ahntagher, Och haffue paa hanns Maiesttes wegnne flittigh Inndseennde Huad 

Inuentarium Jordbøgher, Breffue, Register Quegh Boeschapff och Anndenn deell forne 

Christian Hollck bleff offuerandttuordett, och ther med burde att ladis, och 

offueranndtuordis. Desligst Att wij schulle forfare om buigninnghenn ssom finndis 

baade paa Gaardenn och Ladegaardenn ther thill ligger, Huorledis thennd forefinndis. 

Och waar wid magt holldenn. Sammeledis att wij schulle begiffue oss paa schoffuenne 

der till Liggendis ehr Och granndgiffuelighenn forfare, Huorledis the ere frednne och 

med samme med Mherr Konn. Ma. befallinngh i ssigh ssellf ydermer formellder. Saa 

haffuer forne Christiann Holck for thedtt første Annammett: 
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Rog i Jordenn waar ssoedt        38 tdr. 

Biug             18 tdr. 

Haffuer            89 tdr. 

Boghuede           4 tdr.  

Och Paa Lofftedt: 

Rough           4 tdr.  

Gaassekiød          4 kroppe 

Baisalltt           4½ skipper 

ssalth sild           2½ woll 

Luunborgerssaltt          1 fjk. 

Smør            3 tdr. 3 Pund 

 

Wdj Øllkielderenn 

Øll itt fad paa          9½ tdr.  

Endenn itt fadt paa          3 tdr. 

Enden thre fade wdj huet        6 tdr. 

Er            18 tdr. 

Arbeidtz øll          4 

 

Summa ehr Summ øll         29½ 

Enden finndis ett fad arbeidtz øll 

Paa            4 

 

Wdj fadburritt 

Nye Hollandtz lerridhs laghenn medt 2½ breder wdj    1 Par 

Nye hørgarns laggen          6 par 

Gammel dreiels duge medt dammasches blommer    3 

Nye Hollandtz leritz Dughe        2 

Halffslidtt Hørgarns Duge        2 

Puder med pudisswor paa som Inthedt duer     2 

Bolster diønner           7 

Noch bolster diunner          2 

Bolster hoffuidt diunner         7 

Sardugs diunner          1 

Lerridhs hoffuidt diunner        1 

Walldmells diunner         13 

Noch Walldmells diunner        2 

Graae walldmells hoffuitt diunner       4 

iblantt huilcke er enn Stoppett med hør 

Lerridts senngediunner        30 

Gammell Lerridts hoffuidttdiunner      17 

Disse forne Senngekleder som er Sengediuner och hoffuitt  

diuner ere Aldellis wbrugeligh, och Vttermer erre Slett sønder,  

Saa der ere mannghe Steder stoere hull paa, och fierrenne ere  

derwed offuer Enndiell wedfalldenn och forkommenn. 

Sengekleder aff graatt, huitt och ssorrtt Vlld 

som ere mistenndiell ssønder       30 

Noch Gammell senngekleder som ere ochaldelis wbruggelige  16 

Nye haarsenngkleder         5 

Gammell Nørrembersche sengekleder som er store hull paa  1 

Gammell flamsch Sengekleder, som er sschlett forslitt   1 

Gammell flamsch hiunnder        1 

Schindforker som indth duer       6 

Gammell Thinkande         1 

Thinnterlercknn          4 

wough tilhobe          14 pd. 

Noch thinnterlercknn         5 
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Thinnfade           6 

Wough tilhaabe          2 bissmer pd. 

Noch tinnfade          4 

Thinnterlercknn          4 

Wough tilhaabe          2 bismer pund 

Stoere Messing molldingher        3 

Smaa Messings molldingher        3 

Wough tilhobe          1 pd. 6 march  

Smaa Liussestagher         1 par 

Wough            4 mark 

Thinnd boerd kandhe         1 

Thressur paa fruestoffuenn met Laass for     1 

forgyltt Kallch aff Sølff        2 

forgyldt sølff disch         1 

 

Wdj Steggersedtt 

Kiell schede med 2 Kroge        1 

Brand Iernn          1 

Brand forke          2 

Store schabe med Ingen laass for ssom inthet duer    2 

Lidenn Schab medt en laas for       1 

Gammell laaseløss  Løsse Kister       2 

Liussekister          1 

Nye schiffuer          4 

gammell bruggelighe skiffuer       10 

Staallstengher          2 

Gammell schorsten Brannd Iernn       6 

Gammell wbrugelig Kaaber Gryder      7 

Som woug           8 pd. 

Gammell thoude Kiedellg        1 

Bøste Kiedell          1 

Smaa gammell wbrugellighe Kieller      4 

Wough tilsammens         3½ pd. 

Smaa gryde therkenn wbrugelligh       1 

Brandstenger          7 

Kober Morther          1 

Kaaber Støder          1 

Gammell Kiedell wdj Slagterhussittt Paa 5 tdr. wbrugelligh  

ssom er wferdigh paa stangen       1 

Smør schippunndt wegt        1 

Røster store och smaa         3 

Smaa gammell bulløxer        1 

Gammell Jernnschouffuele        2 

Bradespid wden buck         1 

Kaabber pandr wbruggeligh        2 

 

Wdi Brøggerssitt 

Brøghe Pande paa 9 tdr.        1 

Gamell øllkar the enne paa 14 tdr. the anndett paa 8 tdr.   2 

Øsser            2 

Thragter           1 

Hommelsijr          1 

Degnn throff          1 

Hand Quern 2, thend Enee er Inghenn stenn wdj       

Gammell faarklerder         1 

Gamell Kornsecke         4 

Skierkniffue          1 
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Wdj Smedienn 

Hand Hammer          1 

Smediested          1 

faarhammer          1 

fusthammer          1 

Sidhammer          1 

Segelthouff          1 

Stock Jernn          1 

Giie Jernn           1 

Staalstenger          4 

Bugklenke           1 

Brødder           5 

Sperhager           1 

fyerspiidt           1 

Kollbørster           1 

Sandschir           1 

Halslencker          1 

Bellger            1 par 

Axell thill sliibsthenn         1 

 

Wdj Meelckhussitt 

Kierner           1 

flødbøtter           1 

Threr mellck kar och trækar        26 

Trespand           2 

Ballier           1 

Strepper           2 

Kaabber grydher          1 

Wough           15 march 

 

Wdi Ladegaardenn 

Sthaar heste          1 

Øegh oennde och goede        9 

Kiør  gammell ocg Vnnghe        12 

Quier i Andett aar         6 

Thiuffer           1 

Plougstude           4 

Stude i 3. Aar          13 

Stude i andet Aar         13 

Quier i 3. aar          6 

Suin store och Smaa         10 

Giess            16 

Ploughe med deris tillbehørrningh som ehr Jernn och three  2 

Arbeidhs wognne         2 

Harrer           1 

 

Wdi Thornedtt 

Jernn stanngh          1 

Kobber thridtzer          2 

Quarther sslangher aff Jernn med itt Kammer wferdigh   1 

Falckonetter aff Jernn, med ett Cammer 

wferdighe och duer inthett att brugge      3 

Kuorter Slanger aff Jernn wden Kammer och wferdige   1  

Dobbeltt scherpentiner,wferdigh       1 

Støbt møsse bøsser aff Jernn wferdigh      1  

Wfærdige Half Hage         2 

Halle hagger som er forrøstidt och wferdigh paa  

Stoche och anden tilbehørinngh       76 
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Smaa Kobber bøsser 2 piber        1 

Formber thill w falckonetter loed        1 

Kaaber former thill fallckonetter       3 

Schibs lader thill falkonetter        3 

Gammell laasløsse krudkijste       1 

Schibs støcker, wfærdigh        1 

Lidenn schibs støche, wferdigh       1 

Finndis en Sønndersslagnd tønde som haffde 

Werritt Slanngkruod wdj och Krudenn 

Spillit och thenntrodenn aldiellis wbeuggelligh 

Blye            4½ skip. 4½ p. 

Gammell wfærdige Scherpentiner       9 

Støbt stenbøsse med en Cammer, wferdigh     1 

Stienn bøsser aff Jernn den ene støbt, den Anden wstøbt  

med en Cammer, baade wden stoch och vferdigt    2 

Store groff schiøtt, kaldis Silckeborg,  

Aff Jern, wferdigh med en Kammer       1 

Ledighe bøsse kammre, som er findis Ingenn Stoche till   7 

Beegh           2 td. 

Thierre           1 td. 

Seierurech bruggelligh         1 

Fiskebaade Som ligger schilde aed och siunnekenn wbruggelige 2 

 

Wdj Spiisskielderenn 

Iernn bolther 2 med 7 faldningher        

Halss Jernn          1 

Bessmer           1 

Hand Kloffuer          2 par 

Brødkorffue          5 

Gammell brødkister         1 

Smør ssøgher          1 

Senneps Quernn          1 

Salthoffuer i Salttkiellerenn        10 

Snarffuidt stoelle paa fruerstoffuen      12 

Sengesteder paa Kongens sall       2 

Jungher med Jernn beslagenn       2 

Jernn Lencke thill Junghenn 3 Allen 

  

 Findis enn Pergermendtz Jordboegh aff Hald Lhenn wnnder ssin datum 1531. 

 Enn Gammell anden Jordbogh paa Halld Paa Stigtenn goedhs disligeste paa 

Kircke och Prestegaarder, offuer ald Wiborgh Stigtt Wdj samme Jordbogh findis 

innghenn datum. 

 Noch en Jordboegh wnder ssin datum 1552. (bleff icke leffuerit) 

 Enn Andern Jordboegh wnder ssin datum 1569. (bleff icke leffuerit) 

 Item thre Register och Jordbøger paa frijett Jordegodtz och forbrøtt bondegodtz 

wdj Halldhs Lhenn, Schiffuehusslenn, Sønder Liunghsherritt, och Medelssombherritt. 

Wdj ssamme bøgher inghen Datum. 

 Item en Jordeboegh paa Haldtz Slottes wisse Inndkomst,ssom ligher wnder forne 

Halld, wnder ssin Datum 1596 och en Nøgell till Stigtenns breffue Kiste i Wiborghe 

Capittell.  

 Vdj ligge maade er leffuerritt disse eptterschreffne Ko. Ma. Breffue, Mandtaler, 

och anndre Adschiellighe Breffuer Halld Slott och Lhen Ahnnrørrenndis.  

1.  Enn Axell Juells, Pallj Juells, Jens Maagenssen och Niels Joennssens breff, att the 

eptffer kon. Ma. breff haffer ssatt bøndernne wdj Fienndtzherritt for giesterij, 

Wdgiffuenn thend 12. dagh Octobris. Anno 1574. 

2.  Enn domb aff Wiborgh Snaps landtstingh Anno 1568 Emellom her Jørgenn Lycke 

och Børiall Christennssenn i Ollistrupp, om en Aalegaardtt i Giedsted Aae. 
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3.  Enn domb aff Wiborgh Landtstingh Anno 1576 Løffuerdagenn 11. Augustij om 

Marckeschell Emellom Huidbergh marck och Rønneberghs marck. (23) 

4.  Enn domb aff Wiborgh Landtstingh  samme aar (1576) thend 17 dagh Nouemb. 

wdgiffuit paa then fischegaard i Herssum Aae, som er Jørgenn Schramb tilldømpt. 

(25) 

5.  Enn Sanndmendtz breff aff Rindis herrittzting emellom Huilssom och Tholstrup 

marck, Wdgiffuitt 19. Octobris Anno 1579. (27) 

6.  Enn Sandmendtzbreff aff Fiendtzherritt emellom Offuer Torp och Neder Torp 

vdgiffuitt thenn 30 Maij Anno 1581. (26) 

7.  Enn Sandmendtzbreff aff Medelssomb herrit Emellom Ledhs marck och Scherne 

marck Wnnder  sinn Dato 1581. Thaarsdagenn for Snapstinng Paa falldt. (52) 

8.  Enn domb aff Wiborgh Lanndtzstinngh wnder Sinn Datum 1576 thend 17 

Nouemb. wdgiffuen att the Enghe paa Vissschum Kier schall føllghe Halld 

Slott. (28) 

9.  Enn Thingsvinde aff Rindtz herritz tinng Anno 1574 Mandagh nest eptter S. Knud 

Konngisdagh, 2 mend att haffue wurderett Att Schoruppe Stoed paa thend 

Jordtzmoenn i Herupp ssom Peder Thommissen nu paa boer. (30) 

10.  Enn Sanndmendtzbreff aff Rindtzherret paa Huam marck wnder ssin Datum 1574 

Manndagen nest eptffer S. Hannsdagh midssommer. (29) 

11.  Enn tingsvinnde aff Rindtz herritz ting forne Aar och dagh (1574) wdgiffuit 

Liudenndis att Erich i Kleitrup haffuer kiendis vidt dett boell i Herupp, Peder 

Franndtzønn i boer. (32) 

12.  Enn domb aff forne Thinngh, wnder ssin Datum Pallme Manndagh wdfiffuenn, 

Liudendis att bønnderner wdj Rindtz herritt schulle andtworde Leennsmandenn 

paa Halldtt huis Eienndomb breffue the haffde paa thedtt forbrudtt bonnde Goedtz. 

(31) 

13.  Enn Sanndmenndtz breff aff Liussgaards herritt emellem Sønnder Knuudstrup 

marck och Brattschouff wnnder ssin datum 1580 7. Nouemb. (33)  

14.  Enn sanndmendtzbreff af Fiendtz herrit Emellom Allhiede, Søffssie march, 

Siøgaardt med flere, derpaa støder wnder ssin Datum Aar 1580. (34) 

15.  Enn domb aff Rindtz herritz tingh wnder ssin Dato 1574 thend første Manndagh i 

faste Wdgiffuenn att Holm mark, er dømptt wnder Slottedt. (35) 

16.  Enn domb aff forne Thing forne aar thend 5 dag Martij wdgiffuenn, Att Nielsz 

Joennssenn paa ko. Maietts. wegne er tilldømptt  Skorupp och itt boell i Herup. 

(36).  

17.  Enn Riidemendtzbreffue Emellom Nabe och Horstall i Meelssom herritt wdgif-

fuenn 2. Augustij Anno 1577. (37).  

18.  Enn Ridemenndtz breff Emellom Huidssomb march och Tholstrupp mark i 

Rinnstzherritt wnder ssin datum 1580 10. Nouemb. (ikke identisk med (38).  

19.  Enn Sanndmendts breff emellom och omkring Østerlybye marck i Salling 

wdgiffuenn thiss dagenn Nest eptter S. Morthens dagh Aar 1580. 

20.  Enn Rebsbreff paa forne Lybye marck forne aar wdgiffuenn, thend thisdagh nest 

for wor Frue dagh purificationis. (40) 

21.  Enn Rebs breff aff Fienndtz herrit wnder ssin dato 1573 thisdagenn nest eptter 

Lucie dagh wdgiffuenn Rebsmenndene at haffue Rebett Wridstedt marc, Agger 

och Enngh. (41). 

22.  Enn Ridemenndtzbreff wdgiffuenn Ao. 1576. 

23.  Thennd 16. dagh Martij, att Ridemenndt haffur fundett thed though Magteløss, 

ssom Sanndmennd Emellem Huornum och Restrupp giorde Anno 1574. (42). 

24.  Enn herridts tinngsdomb aff Rindtz herrit wnder ssin dato 1574 thend første 

Mandagh i faste formellenndis att thed Jorde och Eiendomb paa Giedsted marck, 

som Herupp menndt dennom tillholder, er dømpt Konn. Maietts. och Kronen thill. 

(43). 

25.  Herridtztingsdomb aff forne herritt forne Aar (1574) Manndaghe nest eptter dyre 

wor frue dag Liudendis, att herridtz fogdenn haffuer dømpt Att Erich Jennssen i 

Suunnstrupp haffuer forhuerffuide thed Konngebreff hannd haffuer paa thend  

gaard i Suundstrupp Jep Pederssen i boer med Wranngh wnnderuissninngh och 

Konn. Ma. och Kronenn ther wdj att werre schedt for Kortt. (44). 
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26. Enn domb aff Lanndtzting wnder ssin Dato 1575 løffuerdagenn paaa Scholasts 

Virginis ssom er thend 12. februarij wdgiffuenn, att the icke widste att ssighe 

Emoed herridtzfogdenn domb, som dømpt er om thuend Gaarde i Suundstrupp for 

thend bliffuer logligh Steffnitt och Kallit. (45). 

27.  Enn Lanndtztinngs domb wnder dato 1574 paa Viborgh Snapslanndtztinngh 

wdgiffuenn, att herridtzfogdenn schulle Endelige dømme. om thuennde halffue 

fierdinngh Jordt paa Sønder Giedsted marck som the Thorrup Mennd omtretter. 

28.  Enn  rebszbreff paa Lyby mark wdgiffuitt thisdag nest for S. Dionisij dag 1581. 

(57). 

29.  Enn Tingsvinde aff Rindtz herridtz tinngh, wnder ssin Dato 1575 Manndagenn 

nest eptter ssøndaghenn Exaudi fire mennd wunndett haffuer, att the haffuer 

werritt hoes her Peder Jennssenn Høgh och tillspurde hannum aff huem hannd 

haffde bekomitt thend gaard hannd i boer Om hannd thend haffde bekommitt aff 

Lennssmanndenn paa Halld, eller Velbiurdigh fru Doritte Nielsdaatter. (48). 

30.  Ett Stoch Neffnn aff forne Thingh forne Aar (1575) och dagh 24 mennd wunndett 

haffr huer eptter ssin allder, tha baaede der først bønder i thennd gaard i Laastrup 

Her Peder Jennssenn Høegh nu wdj boer, tha gaff the althid Herligheden aff 

samme gaard till Bisspdommenn, som samme winnde wider formellder. (47). 

31.  Enn opssettelsse af forne thing forne Aar (1575) nest eptter fougdenn eptter 

schudtzmaaell Saghen haffuer opssatt thill Mannderupp Parsberig och the gode 

mend Kom i Lanndett, frue Doritte paa schutt.  

32.  Enn domb aff Wiborgh Lanndtztingh Anno 1576 løffuerdagenn 7. Aprilis, 

domerenn att haffue om kiend ad thend grd. i Laastrup enn Kirckegaard att werre, 

och Kornschyllenn ther aff thill Kirckenn att ydes, och Herlighedenn Fru Doritte 

och hindis arffuinngher att føllghe.  

33.  Enn Copie aff Konn. Ma. breff paa enn gaard er wnndet Christenn Nielssen 

Glarmester i Nyekiøbinng  Anno 1578 thend 15. Nouembris. (50). 

34.  Ett Riidemendtzbreff emellem Thollstrupp march och Thuelstrup march wnder 

Giudtz biurdt 1580 thennd 10. Nouembris. (51). 

35.  Morthenn Lauridssenn borgemesters breff i Nykiøppingh, att hand schall giffue 

aarlighenn thill Konn. M. och Kronnenn Niels Proust Suendtz Joerd 2 marc 

dansche, som nu gaar eller enn gammell daller och alle Anndre Kongelig och 

byenns thynnghe wnder ssin dato 1575 Thaarsdaghenn nest for Sønndagenn 

Jubilate. (7).  

36.  Enn Konn. Maettts. Mesiue eptter her Jørgenn Lyckis schifftebreff, ssom hand 

høibemeltte Konn. Ma. giffuide haffuer paa Raffenkilde Prestegaard wnder ssin 

dato 78 thend 19. dagh Julij. 

37.  Enn Konn. Maietts. breff och Mantat, att naar nogenn sagh begynndis thill thinghe, 

och ther schall Oerdellis, tha schulle the sau thend er Ahnlangenndis hoffuids-

saghenn med Rette wdførder, och icke eptter thend dagh som thilfornne schade 

ehr for itt ord schylld dennem kunnde fallde Imellem wdj Retterganngenn Slipper 

hoffuidttsaghenn och for ssamme ord schylld hinanndenn thilltalle och forføllghe 

wdenn thed gelder paa Nogenns ehre och Lempe, wnder ssin dato 1579 thend 8. 

Januarij. (XX-1) 

38.  Ennd en Kon. Ma. breff och Mantat, och giøre denn schich och forordninngh att 

en sagh marc offuer allt wortt Righe Dannmarck iche schall eptter thenne dagh 

were eller Regnis, wdenn en ortt aff enn Daller, som er otte schillingh eptter som 

thend nu gaar, wnder ssin dato 78 thend 26. Nouembris.  

39.  Enndenn itt Konn. Ma. breff och Mantat formellendis hanns Ma. att haffue 

beslutted och forordnitt, att hans Ma. Lhennsmand, som hans Ma. Lhenn i 

befallingh haffuer, och nu er eller her epterkommendis worder schulle dennom der 

med Aluorligenn werre Ahnnligennde och befalett, att schulle her eptter haffue 

flittigh och granndgiffueligh agt och Inndsseende, att huis Mantater och 

forordningher hans Maiett. till des haffue ladett wdgannge, eller her eptter 

Wdgiffuenndis Worder, och forordner, Thett i alle maader holdis och 

eptterkommen Och Aldielis intht der emoed thilstedis, bedriffes och tilltallis som 

thz i ssigh sellff wider formelder wnder ssin Dato 1582 denn 19. Junij. (IX)  
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40.  Enndnu it Konn. Ma. breff Hanns Maiestett Naadigst beuilgett och tilladdt, och nu 

med hans Maiestetts obne breff beuilgher och tillader att schulle werre hans Ma. 

wnderssaattr frii fore, att maa wdførre Saltht Oxekiød aff Rigitt, dog saa Att 

huilckenn nogett salthed Oxekiød wille wdførre, schall giffue der aff thill hanns 

Ma. tholder, huor thed wdføris ½ daller aff huer thønnde Kiødt.  

Sammeledis haffuer Hanns Ma. Naadigst beuilged och tillade, att hans Ma. 

wndersaatter maa Kiøbe och Wddriffue Gressøxenn, der aff att schulle giffue hans 

Ma. thenn Seduanelighe told som aff Staldøxenn pleier att wdgiffuis, wnder ssin 

Dato 83 denn 2. Martij. (XII). 

41.  Ennd nu it Konn. Ma. breff och Manndat Liudenndis eblanndtt Anndet, att huor 

noghen Adelsmannd haffuer thagett ssigh wfrii Quinnde eller hereptter thagendis 

worder, Och affler Børnn med hinnder, ther schulle ssamme deris børnn icke 

werrer eller haalis for Adells børnn, eller frij follck, desligeste schulle the icke 

heller maa førre Schiold och Waben, och Adelligh Stamme Nafn med Mere 

ssamme breff formelder, Wnder ssin dato 1582 thend 19. Junij. (XIII). 

42.  Item enn Konn. Matt. Resses wdgiffuenn i Callundborgh Anno 76. (XX-3). 

43.  Ennd nu en Konn. Ma. schick och forordningh huorledis her eptter holdis schall 

Eblanntt Adellen om Morgenngaffue, som bleff giortt och besslutted i 

Anndtuorschouff 18. Octob. 77. (XX-2). 

44. Enn domb aff Nørre herridtztinng i Morss 79 att Hallbye (Jølby) mølle er dømpt 

wnder Kronnenn. (18). 

45.  Her Mouridtz i Thopustrupp, hanns breff, att hannd schall holde winn och brød 

thill Kirckenn af 1 støche Enngh wnder Schinndis broe Kallis Kirckhollomb, 

wnder ssin Dato 51. (20). 

46.  Enn Marinne Andersdaatters schiøde Fiendtz herridtztingh paa 3 gaarde, wnder 

ssin dato 1555. (19). 

47.  Enn schiøde paa en schouffschiffte wid Halld, som Her Jacob i Haarsleff haffuer 

ssold Konn. Ma. wnder sin dato 1587. JF. 

48.  Enn Sandtmendtzbreff emellom Katballe mark och Liuszgaardt mark. (14) 

49.  Albrett Scheels breff paa Nogenn Kiercheschouff løbendis thill Olum Kirche.(53). 

50.  Sandmendtzbreff mellem Nørreliungherritt och Rindtz herritt. (21). 

51.  Enn domb paa Thorrupp Kircke och Prestegaard. (49). 

52.  Schiffue borgeres forpligt att the schall giffue Aarligenn thill Kronnenn och 

Konnghen 5 mark dansche aff Brachrupp march wnder ssin dato 1545. (8). 

53.  Enn 24 Mendtz winde om itt Markescheell Emellom Ørndrup marck och Torup 

mark. Wnder ssin Dato 1510. (6). 

54.  Enn Laugheffd paa S. Hanns Closters godtz wdj Wiborgh liggenndis i Nørliung 

herritt wnder ssin Dato Anno 1486. (15).  

55.  Enn Sandmendtzbreff liudensis paa Widhoffid schouff wnder ssin Dato 1501. 

(12).  

56.  Ridemendtzs breff att Sanndemendtzs breff paa Widhoffuid er Stadfest.  

57.  Herremendtz domb, att Thostrup balle ehr fiejre deell till Hald och Silckeborgh 

wnder ssin Dato 1582 26. Septembris. (17). 

58.  Enn domb aff Rindtz herridtz thingh, att thend Enng paa Biergraff Kier, er fra 

dømpt Schamriss och bør Aat werre wnnder Cronnen ssom Andett forbrutt 

bondegoetz. Aar 1560. (58).  

Her wdinndenn findis nogenn gamble breffue Som er Deells winnder, 

Heruercksbreffue, wduissells winder, och Anndre som nu er tilhobe Knippett, och 

er mesteparttenn forhuerffuitt i Her Otte Krumpenns tiid, och er Aldiellis inthed 

bruggeligh eller Nøttigh. 

Noch Annammitt eptterschreffne breffue, ssom forne Jørgenn Friissis Ridefougett 

Hanns Mouridtzenn anndttuordett Fraa ssigh. 

59.  Først en Herridtzstingsdomb Dateritt Anno 1601 Thend 31. Januarij, thill 

bessluttninngh, Att Christoffer Huittfeld er tilldømpt att bøde hans Hundrede marc 

thill Konn. Ma. och Christenn Christenssenn Holst att Straffis ssom for Anndet 

tiufferije for diur the wdj Konn. Ma. vildbanne haffuer schutt. 

60.  Enn wenndeligh Landtzstingsdomb, Att Samme Herridtzstingsdomb, er wid magt 

dømpt. Thennd 28. Martij Anno 1601. 



 

350 

 

 

61.  Enn Pergamendtzsbreff som er fornyed aff Wiborgh Landtzstinngh om 

Marckschell emellom Wrandum marck och Tolstrup marck Dateritt Anno 1601. 

62.  Enn Sanndemendtzsbreff aff Liusgaardherritt emellem Almind och Wostgaard 

marck. Anno  1595 Thend 22. Decembris. 

63.  Ett Konn. Maietts breff Jørgenn Friiss tillschrefftt om Røstninngh i Kiøbstedernne 

Anno 98. 

64.  Ett Konn. Maietts breff Jørgenn Friiss tillchrefftt om thiuffuer att lade forschaffe 

thill Kiøbennhaffen. Anno 1601. 

65.  Enn domb aff Wiborgh byetinngh Anno 1601 16. Martij Madtzs Søffrennssen ibid. 

er  tildømpt ad Adschillie huis som Christenn Pederssenn Thrannis goedtzs Kannd 

ssigh wdj Rørenndis och wrørenndis forstrecke, och thed med Clare Register och 

Regennschapff, ssom ssamme domb formelder Eptter hanns Goedtzs och 

boehaffue, thill Konn. Ma. er forbrudtt. 

66.  Enn herridtzsdomb aff Fienndtzsherritts tinngh Ao. 1600 thend 9. decemb. paa 

Gior Kaassis thiennere for schytterij the wdj Konn. Ma. wildbanne haffuer brugtt. 

Endenn nogenn winder Stannder wid magtt.  

67.  En Landtzstingsdomb aff Wiborgh Lanndtzstinngh att forne hanns Thiennere ere 

Quittdømpt, och winnderne magtesløes, ssaa och Herridtzsfougdenns domb icke 

att komme dennom till hinder eller schade, wnder ssin Dato Anno 1601 17. 

Jannuarij. 

68.  En Herridtzsdomb aff Fiendtzsherritstinngh 1600 thend 9. december paa Jenns 

Anderssen diurschytter, att Straffis som for anndet thiufferiie, for schytteriie hand 

wdj Konn. Ma wildbanne haffuer brugtt.  

69.  Enn Konn. Ma. breff thill Jørgenn Friis, om 3 Karlle, der schulle werritt hoes ther 

itt Raadiur i Ennemerchett thill Halld er schøtt och bortt førd och sseett och Kienn 

aff bonndenn ther schouffenn thilhørrer, att ssamme 3 Personner paa thz høiste 

schall eptter thragtis Daterit Kiøbennhaffnn 6. decemb. Ao. 1598. 

70.  En domb aff Liussgaardtzs herrittstingh, om ssame Raadiur, thed fougdenn icke 

widste der om att dømme, før thed bleff Kiennd om Vindisbiurd eptter ther waar 

widne imoed widner. Ao. 1599. 

71.  Ett Christoffer Wallckendorpff hoffmester och Christiann Friis Lanndtzsholler 

deres breff Jørgenn Friis thillschreffutt, att Konn. Ma. er thilfredhs, Att thend ssagh 

med the Raadiur, maa opstaa till Peder Marsssuin ighenn i Rigitt inndkommer, 

Anno 1599 14. Aprilis.  

72.  Ett Konn. Maietts breff Jørgenn Friiss tillschrefftt att schulle forhielpe nogenn 

bønnder thill rette, som dennom for hanns Ma. haffde beklagett, om itt Køb ssom 

the mene the eptter deris Supplicatts icke schulle werre lougligh tilganngett. Anno 

1600 thennd 7. Januarij.  

73.  Enn Lanndtzstinngs domb om ssamme Kiøb, att lougbudtzswinde er magtessløs 

dømpt for thed icke schall werre giffuenn waarssell. Och for Peder Iffuerssenn 

icke haffuer thilbødenn Federnne frennder federne Goedtz, och møderne Møderne 

goedtz och schade der eptter er ganngen er magtesløes dømpt, er wnder ssin dato 

1600 thend 26. Aprilis. 

74.  Enn Lanndtzstinngsdomb offuer wnnghe Jenns Jennssenn eptter Klaghe och 2. 

Winndesbiurd att hannd waar wdj deris hus, ther nogenn penghe bleff bortttagenn, 

och hannd icke beuiste ssig annderstedtzs Att haffue werrit ssammetid bleff 

Neffninngs Edenn hannom waar offrgaaenn wid magt funndenn. Dateritt Anno 

1601 thennd 25. Aprilis.  

75.  Sandmendtzbreff mellem Røgelhede och Søbye  aff Fienndtzs herrittstinng 1469. 

(Cc). 

76.  Siuff Pergamenndtzsbreffue paa Adschillighe goedhs och Eienndomb, som er 

wdtagenn aff Viborgh Capitell breffue Kiste. 

 

 [Bygningerne] 

 Desligste haffue wij och eptter Konn. Ma. befallinngh och breff Inndeholld 

bessigted ald Slottenns och Ladegorssenns biugninngh som eptter føllgher.  

 Først wdj Ladgaardenn. 

 Thed øster huss wdj ladegaardenn er 22 fagh Lanng med otte dørre Paa. 
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 Thed nørre huss er er 19 (fejlskrift, er 29) fagh lanngh elleffue dørre paa, er lofftid 

igiennem, dogh thed nu er sslett forfalldenn, saa thr icke kannd legis Konn. Maietts. 

Kornn paa, før thed bliffuer loffted paa Nye, och paa thaged forbedritt. 

 Laadehussitt er 13 gulle, er buefelldigh inndenn och wdenn opstøttid, Saa thed will 

hielpis baade med Thømber och thagh, med thed første for ther kannd tillgaffuens leggis 

Korn der wdj.  

 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. 

 Enn huss kalldis Marstall, att sette bønderheste wdj, er 8 fagh lanngh, er sslett 

buefelldigh och Wthiennligh.  

 Enn Stald som Leenssmanndens heste staar wdj er 18 fagh Lanngh, er opstøttid 

paa thennd ganssche sønndre sside, med itt wdschud paa thend Nørre sside, med lofft 

och Spillethouff, dogh  schall Spilletowenne optaghis och forhøis, thj der dragher wannd 

innd wnder hestenner Er och wdj thennd wester Ende aff ssamme Stalld, ett Kammer 

med Enn Skorsternn wdj. 

 Smedien er paa femb fagh lanng, Leidernne flux forrunndett och weggenne paa 

thend wester Ende wdfallden.  

 Finndis ther och enn Lofft stije Neden for Broen.  

 Staldenn wid Ranndersshus er 24 fagh lanngh er gammel och mannge steder 

Leiderne bortruuendett och Weggene wedfalldenn, och loffterne, som Konn. Maiestts 

korn schulle ligge på, megett buefeldigh, saa och Paa Thagedt, saa thed hus icke well 

schall kunnde hielpis thill gaffuenn, minndre thed bliffuer nedthaged och med thømber 

forbedritt ighienn paa nye opssatt.  

 Ranndershuss er 12 fagh lanngh, 2 lofter høij, meged buefeedigh, saa the i ligge 

maade med thed første schall haffue hielp behouff. 

 Noch therhoes itt halffthagshuss, 6 fagh lanngh, thagt med Liunngh. 

 Windebroenn for Slotted och Porthussitt schall och med thed første hielpis och 

forbedris, om thed schall bliffue bestaaendes. 

 Huelluinngenn wdj porthenn findis wel wid magt och forferdigett, och paa samme 

huelling er itt huss aff grunnd opmuritt, 2 loffte høi med 3 schorstenne wdj, som med 

schillerum, thagh, dørre, laasse, winnduer och Loffte er wid magtt. 

 Denn Wester ende, ssom kalldis Konngenns Stuffue er omdragett med Røtt 

Engelst med itt slett Nytt thressur med itt lithed wrtsshaff wdj med Sprickelwerck. 

Wid thennd Nørre siide wdaff samme stuffue er en Quist wdbygt, 3 fag lanng med 

Thømber och loffte høie, mueritt emellom Stolper, paa Woldenn, med Schaarstenn wdj 

och winnduer och Slaugwinnduer wden forre. 

 Thennd øster Ende paa samme Steenhuss, enn stuffue, kalldis Droningens 

Cammer och med røtt Enngelst omdragd, emellem begge stuffuerne er 2 smaa 

Kammerss, och er en Quist paa sønder siide, med Schorstenn wdj och enn ganngh wed 

paa Woldenn, som och med dørre, laasse och vinduer findes ved magt. 

 Paa thennd Nørre siide offuer thrappehuellinngenn er itt lidet hualltt Kammers 

med Skorstenn wdj, derhoes enn liden badstuffue, som er Innden draghen med Fiell 

(brædder).   

 Item brøggerhussitt, er 8 faugh lanhgh, 2 lofft høie, med 2 schaarstenne wdj, och 

schriffuer stuffuenn der oppaa med thuende sennghe Kammers derhos, well wid magtt, 

dog schall der hielpies med Rennder och anndett paa thend søndre ssiide, thi Wandett 

driffr aff woldenn och innd igennem och forderffuer baade Muer och bielckehoffderner 

wden der føres Raad wid i thijde. 

 Nest wid samme huss er itt Anndett huss, 2 loftt høiett, 12 bindingher lanngh, som 

berettis tillforen at schall haffue Stanndett wden waaldenn, och Jørgenn Friis schall 

haffue ladett fløthe thed innd, der wdj thend østre Ende er Steggerssitt med en stor 

schorstenn wdj. thed wester ende er borgestuffenn med kackeloffuenn, borde och 

benncke, offuen i samme huss er thuende schorstens Cammers, dog dedt enne er saare 

laugt wnder lofftid, saa ther well icke kannd legges nogenn fremende wdj, dog med lofft, 

dørre, laasse och winnduer wel wid magt, och inndenn for thed Cammers i sønndre Ende 

er thuennde smaa Kammers, dog schillerummenn der imellem haffuer ssunnckett och 

giffuett ssigh nogett. 
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 Dett stoere thornn, som Stannder wdj wolden, finndis meged biugfelldigh, baade 

paa thagett, Sperrenne, lofft och dørre, med Ald anndenn tilbehørinngh och 

inndbiugninngh, saa och gannghenn ned thill thed Nederste thornn sslett eptterfalldenn. 

 Slagterhussitt wden for Wallden wid wand porthenn er sex fauugh lanngt, itt loefft 

høiett, med schorstenn, dørre, laas, lofft och thagh well wid magtt. 

 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. 

 Wolldenn er och paa Noghenn Stedder forfalldenn, och the blockhusser och 

Staketter wden forre erre aldellis ødde och forrunndett. 

 [Skovene] 

 Sammeledis haffuer wij och bessigted Schouffenne thill Halld sslott liggendis och 

haffr thagedtt med osss till Siunnsmennd thr offuer epttne. 24 Dannemennd som er 

Annders Annderssen i Hiermind, Peder Jenssenn ibid. Jens Lassenn i Mamonn, 

Clemmed Pederssenn i Winckell, Jørgenn Nielssenn ibidem, Peder Sønndergaard 

ibidem, Christenn Pederssen ibid, Christen Thamissenn i Nabe, Annders Morthennssenn 

i Branndstrupp, Mickell Annderssen ibidem, Niels Jennssenn i Wranndum, Niels 

Søffrennssenn ibid., Las Willumbssenn ibid., Niels Seurennssenn i Aldminnd, Jepp 

Christennssenn ibidem, Lass Pederssenn i Bissballe, Jenns Rasmussenn ibid., Jens 

Christennssenn i Thostrupp, Espernn Nielssenn i Siørupp, Søffrenn Pederssenn ibid., 

Erich Christennssenn i Dollerupp, Jens Ibssenn ibidem, Peder Christennssenn ibid och 

Niells Søffrennssenn i Thoffegaardtt, huilcke forne 24 Mennd med oss schouffuenne 

haffr bessigted och besseett.  

Først shouffuenne wdj Medelssomb herritt som er Winckell schouff som er enn 

fellege schouff. Dernest Alminnd schouff, som er Kronnenns Endelles schouff. Item alle 

Kronnenns laader och parther wdj Mennighe fellidtzs schouffue, och loed schifftr 

schoffue. Item Søegaardtzs Enndells schouff, som er itt lidett støcke schouff, ledkircke 

schouff, Lunndigs schouff, som er Enndell. Och 2 ssmaa støcher schouff Hierminnd och 

Berrinng Felgis schouff. Østerlunnd Tyekejschouff, Schaffuenn schouff och Meellgrde. 

schouff, ssom er och nogenn ssmaa Enndells schouffuer. Riindtzs fellidtzs schouff. 

Dernest wdj schouffuenne wdj Nørreliunng herritt, Fienndtzsherritt och 

Liussgaardherritt, som er Dollerupp Øe, Halldtzs schouff, Kirckeschouff, Sønnder 

falldett, Nørre falldett, Hellderupp schouff, Korup schouff, Aggerss schouff, 

Offuerlanng schouff och, Nederlanng schouff huilcke alle erre Kronens Enndells 

schouffue thill Haalldtt 

Dernest schouffuenne wdj Fienndtzsherritt frembdellis ssom er Roedtzsborgh 

schouff, Roedtzsgs. schouffue, som och aller erre Kroens Enndels schouffue till Halldtt.  

Dernest Schouffenne wdj Liussgaardherritt frembdellis ssom er Wranndomb och 

Allminn schouff, som er felligschouffue. Dernest Stoerre Kattballe schouff och Lille 

Kattballe schouff, ssom och erre fellidtzs schouffue. Item Korssøe Aldschouff, 

Thestrup, Balle, Neder Testrupp schouffue och Mistrupp schouffue, som erre alle 

Kronnens Enndells schouffue thill Halldtt. Saa och itt støche Enndells schouff kalldis 

Hoffuidtt. Ithem itt anndett støche schouff kalldis Døssing schouff, er Kronnens Enndels 

schouffue thill Halld. Dernest Huorum schouff och Leffrinngh fellidtzs schouffue. Och 

eptter att wij fornemeltte schouffuis leiglighedtz haffuer forfarridt haffuer icke wij eller 

the kuunnde kiennde forne schouffue thill Upligt att werre forhuggenn. 

Dogh befinndis paa Nogenn Aasteder i forne schouffue att werre huggenn som 

haffr werritt Emedeligh fornødenn till Slodtzs biugninnghen, till Illdebrannd, och till 

bønnderniss behouff Och finndis mest att werre huggenn wdj the schouffue Døllerup 

øe, och anndre Nest omliggenndis for Slotted aff thend Aarssagh Ther merre wdj forne 

schouffue findis meged ssmaa, ochVnnder threer att werre. 

Att wij Jacob Høegh och Franndtzs Ranndtzou forne Konn. Ma. befallinngh haffr 

eptterkommitt i saa maader som forschreffuidtt Staar Bekiennde wij med worriis 
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Zignetter wnnderthrøgt och med Eghenn Hennder wnderschreffuett Datum Halld Aar 

och dagh som forskreffuidtt Staar. 

Jacob Høg                  Franntz Rantzau 

Egenn Hanndt            Egenn Hanndt. 

 

15. august 1601 

 Missive til Christen Holck at lade det Fæ og de Øg, som han har modtaget til 

Inventarium paa Hald Slot, vurdere af uvildige Mænd og siden sælge dem og føre 

Pengene til Indtægt i sit Regnskab. Det Skyts, som findes paa Hald, og som ligeledes er 

leveret ham til Inventarium, skal han ved første Lejlighed sende til København, dog med 

saa ringe Bekostning som muligt. KancBrevb. 1596-1602, s. 657. 

 

22. august 1601 

 Missive til Christen Holck. Da Kongen nu sender to af sine Vildtskytter over til 

hans Len [Hald] for at skyde 100 Stykker Vildt til Kongens Behov, skal han, naar Vildtet 

er skudt og slaaet, skaffe Salt og Træ dertil, føre Tilsyn med, at det bliver indsaltet og 

forvaret godt, og siden skaffe Vogne til at fremføre Vildtet, saa det med det første kan 

blive sendt herover. KancBrevb. 1596-1602, s. 661. 

 

22. oktober 1601 

 Missive til Christen Holck, at han skulle sende 600 tdr. havre til Antvorskov til 

foråret, når vandet bliver åbent.  KancBrevb. 1596-1602, s. 675. 

 

1602 

1602 var der pestilens i Jylland, ogt en stor del af befolkningen hendøde. 

Pestilensen begyndte først i Østerbølle, Rinds Herred; da en hob unge folk i bygsæd var 

samlet i en lade at drive deres spil om natten, så nogle, at der kom som et hjul med ild 

udi fra kirken og til samme lade … og var da en del af folkene syge om morgenen. 

Denne såkaldt hvide pest, der vel også har ramt andre dele af landet, synes at have sat 

alvorlige spor i Hald len, uden at tallene for befolkningsudtynding og heraf følgende øde 

gårde dog kendes. Valdemar Andersen, s. 86, henvisning til 7. Jyske Samlinger 2. bd., 

s. 3.  

 

20. februar 1602 

 Christen Holck til Højgaard, høvedsmand på Hald, bevidner en orfejde om Niels 

Juel, som blev dræbt af Albret Skeel på Aalborg pinsemarked 1601. Nye Danske Maga- 

zin 3, s. 320, bind 4, s. 244. 

 

17. april 1602 (1) 

 Missive til Bønderne i Hald Len om hver at give og fremføre til Slottet et Læs 

Langhalm, naar de have indhøstet og Kornet er i Hus, til Tækning af nogle af Husene 

paa Hald Slot. KancBrevb. 1596-1602, s. 719. 

 

17. april 1602 (2) 

Missive til Christian Holck. Hoslagt sendes ham et Missive til Jørgen Friis, 

Statholder i Norge, angaaende 50 Tylter Deler, som Kongen har bevilget, at Christian 

Holck maa faa til at forbedre Bygningen paa Slottet [Hald] med, hvor det gøres 

fornødent. Den Bekostning, der gaar med til Arbejdet, skal han føre til Udgift i sit 

Regnskab. KancBrevb. 1596-1602, s. 719. 

 

17. maj 1602 

Bestallinger for Clemend Han (hansen) og Peder Elkier som Skovridere i Hald 

Len. De skulle hver have 16 Dlr. i aarlig Løn, 4 Dlr. om Maaneden i Kostpenge, en 

sædvanlig Hofklædning og Foder og Maal paa 1 Hest. KancBrevb. 1596-1602, s. 742. 
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1603 (1) 

I 1603 havde Jens Christensen i Hillerup, Finderup sogn og Svend Vistisen, taget 

en bisværm i Rosborg skov. Honningen fandtes hos Jens Christensen, og han blev dømt 

til at betale 43 dlr. og 8 øksne, en straf, der kunne mærkes. Jens Jensen i Krogsgård, 

Mønsted sogn, blev også indblandet, idet hans kone havde købt honning af Svend 

Vistisen. Det måtte han bøde for med 30 dlr. og 5 par øksne. Valdemar Andersen, s. 138. 

 

1603 (2) 

Erik Madsen i Stanghede havde ”lagt sig udi vej og sti for Per Bunde i Dollerup 

udi mørke og mulm og ville have givet ham skade.” Desuden havde han i Rinds herred 

forset sig mod gårdsretten og var blevet åråd oversvoren, 25 dlr. i sagefald. Mikkel 

Vistisen i Torp, Resen sogn, blev ”formedelst en løgnagtig vidne sin finger fradømt og 

sin hovedlod Kgl. Majst. tilfalden.” Han betalte 21½ dlr. i mark. Om han beholdt sin 

finger er nok tvivlsomt. Valdemar Andersen, s. 138. 

 

26. juni 1603 

Missive til Christen Holck om at eftergive Jens Frandtsen i Bieringe Mølle i 

Medelsom Herred under Hald Slot Halvparten af forrige Aars Landgilde, beregnet til 

sidste 1. Maj. KancBrevb. 1603-08, s. 43. 

 

1. juli 1603 

Missive til Christian Holck om at lægge Byerne Hørup og Lildtorup i Rindts 

Herred og 1 Hus paa Holm Mark, som afdøde Fru Beate Brahe har været forlenet med, 

ind under Hald Slot, indskrive Godset i Jordebogen og aarlig gøre Regnskab for 

Indkomsten deraf. KancBrevb. 1603-08, s. 50.  

 

20. juli 1603 (1) 

Missive til Rentemestrene. Christian Holck, Embedsmand paa Hald har berettet, 

at nogle Kronens Gaarde i Lenet paa Grund af den Pestilens og farlige Sygdom, som 

baade i Fjor og i Aar har Raseret i Lenet, ere bleene helt øde, hvilket noksom kan bevises 

med nøjagtig Kundskab og Tingsvidner. Det befales dem i den Anledning at give 

Christian Holck Kvittans for den Landgilde af disse øde Gaarde, som han skulde have 

gjort Regnskab for til sidste 1. Maj, saavidt det med Tingsvidner kan bevises, at Folkene 

i Gaardene enten ere uddøde eller ere saa forarmede, at de ikke kunne udrede deres 

Landgilde. KancBrevb. 1603-08, s. 66.  

 

20. juli 1603 (2) 

Missive til Christian Holck om, at han med saa ringe Bekostning som muligt skal 

istandsætte de Møller i Lenet [Hald], der ere saa bygfældige, at de nødvendigvis maa 

istandsættes; Bekostningen skal blive ham godtgjort i hans Regnskab. Han skal lade det 

Kornhus, der staar i Hobro, nedbryde og igen opsætte det paa Hald Slot paa det Sted, 

hvor det bekvemmest kan bruges; Bekostningen derved skal ligeledes blive ham 

godtgjort i hans Regnskab. KancBrevb. 1603-08, s. 67.  

 

20. juli 1603 (3) 

Missive til Christen Holck, Embedsmand paa Hald, om at anvende 100 Dlr. paa 

Istandsættelsen af Superintendenten i Viborgs Residens, der efter hans Indberetning er 

bygfældig og nødvendigvis maa istandsættes. KancBrevb. 1603-08, s. 68.  

 

24. juli 1603 

Missive til Manderup Parsberg om at lægge under Aalborghus noget af det 

tiloversblevne Sibber Klosters Gods, der ligger i Aalborghus Len, men hidtil har ligget 

under Hald Slot, nemlig  

 i Slet Herred 2 Gaarde i Lyundbye, 2 Gaarde i Mallerup, 1 Gaard og 1 

Gadehus i Vormstrup, 4 Gadehuse i Lexteøre og 2 Gaarde og 1 Gadehus i Vindbles;  

 i Aars Herred 3 Gaarde og 1 Gadehus i Beer, 2 Gaarde i Ederup, Gaarden 

Pugholm, 1 Gaard i Hvorverp og 1 Gaard og 1 Gadehus i Støttrup;  

i Hvornum Herred 1 Gaard i Grydsted, Gaarden Sønderholm, 1 Bol sammesteds, 
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1 Gaard i Ølstrup By og Sogn. Han skal lade Godset indskrive i Slottets Jordebog og 

aarlig gøre Regnskab for den visse og uvisse Indkomst deraf. KancBrevb. 1603-08, s. 

70.  

 

23. august 1603 

Fortegnelse over fetalje, som lensmændene skulle levere til kongens, skibenes og 

Holmens behov 1604: Hald 600 tdr. havre at sende til København, så snart at vandet 

bliver åbent. KancBrevb. 1603-08, s.75.  

 

23. september 1603 

Missive til Christian Holck om at lægge 1 Mølle ved Hørrup By og 1 Gaard i 

Fieldsøe i Rindts Herred, der have hørt til det Gislum Herreds Gods, som afdøde Fru 

Beate Brahe var forlenet med, ind under Hald  Slot, indskrive dem i Jordebogen og aarlig 

gøre Regnskab for den visse og uvisse Indkomst af dem. KancBrevb. 1603-08, s. 94.  

 

3. december 1603 

Missive til Christian Holck om at lægge 1 Gaard i Naffendrup i Rinds Herred i 

Himmer Syssel i Nørrejylland ind under Hald  Slot. KancBrevb. 1603-08, s. 105.  

 

20. januar 1604 

Aabent Brev om, at Christen Krag til Glumstrup, der for nogen Tid siden har fæstet 

Kronens  Parter af Korntienden af Jørsbye, Segersløf og Ersløf Sogne paa Mors, herefter 

aarlig maa give Penge i Stedet for den Kornafgift, han skal give af disse Tiender, efter 

den Pris Kornet hvert Aar staar i, da det vil falde ham meget besværligt at føre Korn-

afgiften over Sundene til de Steder, som Lensmanden paa Hald giver Ordre til. 

KancBrevb. 1603-08, s.118. 

 

1. maj 1603 -1. maj 1604 

 Regnskab med omkostningerne ved genopførelsen af gavlen i den østre ende af 

kornloftet i ladegården, som faldt helt ned, en lille svale på gavlen samt en trappe op 

hertil, 4 nye porte til laden og 2 nye hegn for laden og ladegården, omkostninger ved 

reparation af vandværket (brønden) ved bryggerset,  bulbrædder og skillerum i kongens 

stald, reparation af vindebroen samt tækkearbejde på den lange stald. Der er både en 

kort ekstrakt og en ekstrakt, som supplerer hinanden. RA, Hald lens regnskab 1603-04. 

 Kort Extract og forklaring til regnskab 1603-1604 (kun uddrag vedr, bygninger). 

 Mønten er beregnet 66 skilling i daleren. 

 Bekostet på en ny gavl i østenden af kornhuset, som faldt ned, 4 nye porte, 2 nye 

hegn for laden og ladegården med låse og hængsler, noget forfærdiget i kongens stald 

og på vandværket ved bryggerset      75  daler 8 skilling. 

 Penge givet tækkemænd 

 Givet Mads Lassen tækkemand i Tolstrup som selvanden tækkede den lange stald 

med tag, 28 søgnedage hver om dagen til kost og løn 12 skilling, hver i 4 søndage 8 

skilling, er  penge       11 daler 10 skilling 

Extract og forklaring: 

Bekostet på en ny gavl ved den østre ende af kornloftet i ladegården, som faldt helt 

igennem ned til jorden efter tingsvidnes lydelse og var fornøden straks at udbedre. 

Ligeledes 4 nye porte og 2 nye låger for laden og ladegården med låse og hængsler,  

          75 daler og 8 mark.  

Savdeller til gavlen på ladegården ½ tylt, uspecificeret til fire nye porte og to nye 

låger, i alt          2 tylt og 1½ fjæl, brædder  

Savdeller som er oplagt over den lange stald, som kornlofterne er i  

6½ tylt. 

 Fjæl forbrugt til vindebroen     4 tylt 

 Forbrugt til kornlofterne året igennem. 

  

 

 



 

356 

 

 

 Regnskabet: 

 Mønten er beregnet med 66 skilling i daleren. 

 Bevis 31, 32  

Bekostet på en ny gavl til den østre ende af kornloftet i ladegården, som efter tingsvidner 

faldt ned og straks skulle fornyes. Givet Gunde Skriver (landstingsskriveren) for 250 

(utydeligt) sten, for hver hundrede 4 mark, er  

2 daler 2½ mark.  

Bevis 33  

Givet Jens Espensen Mørup for 3 læster kalk, for hver ½ mark,  

er           15 daler 

Bevis 34  

 Givet Mads Savmand, Mammen, selvanden for 13 søgnedage, hvor de skar 

tømmer til den nye gavl, til kost om dagen 1 mark og om søndagen 8 skilling,  

er           6½ daler 1 mark.  

Bevis 35  

Givet Christen tømmermand i Snabe selvtredje for 32 søgnedage, hvor de ophuggede 

tømmer til gavlen, med en lille svale og en trappe og samme tid forfærdigede noget på 

vandværket ved bryggerset og lagde nogle bul i kongens stald og samme steds gjorde 

skillerum, ham selv til kost og løn 18 skilling og hver af svendene 1 mark og hver i fire 

søndage 2 mark, er tilsammen      27 daler. 

Bevis 36 

Givet Peder Poulsen og Villads Murmester i Viborg for gavlen at opmure  i 15 dage, 

hver om dagen til løn og kost 18 skilling, er tilsammen  

8 dl. 1 mk. 12 sk.  

Endvidere givet dem for 8 dages arbejde for kongens stald, som de brolagde, hver om 

dagen på egen kost 1 mark, i alt      4 daler. 

Bevis 37 

Johan Snedker selvanden for 2 nye porte de opsatte for ladegården og 2 nye porte for 

laden og 2 låger i 8 søgnedage, ham selv dagligt på egen kost 18 skilling og hans svend 

1 mark, er          4 daler.   

Bevis 38 

Christen Clemensen i Viborg for 100 store spigre til porten. 

Givet for 15 par hængsler, søm og hager til samme porte og låger. 

Givet for 8 nye låse til portene, for hver lås 4 mark 

I alt bekostet på porten, vandværket ved bryggerset, kongens stald samt på porte 

og låger ”for” ladegården,        75 daler 8 mark. 

Udgifter til tækkemænd 

Bevis 64 

Givet Mads Lausen tækkemand selvanden, som lagde den lange stald med nye tag i 28 

søgnedage, hver 12 skilling om dagen til kost og løn, hver 4 søndage 8 skilling om 

dagen til kost, er        11 daler 10 sk.  

 Udgift på forskellige varer 

 Udgift savdeller 

Til gavlen i ladegården       ½ tylt  

Til 4 nye porte og to nye låger, i alt     2 tylter og 1½ tylt fjæl. Er 

oplagt over den langstald, hvor kornloftet er, savdeller  … og 6 ½ tylter 

 

Er forbrugt til vindebroen for slottet    4 savdeller 

Er forbedret på kornlofterne året igennem    1½ tylt savdeller 

 

6. september 1604 

Fortegnelse på proviant, forskrevet til kongens, skibenes og Holmens behov 1605. 

Hald: 600 tdr. havre at levere på Frederiksborg til foråret KancBrevb. 1603-08, s.191.  
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30. september 1604 

Aabent Brev om, at Fru Ane Maltisdatter til Odden, Ofve Langes Enke, maa 

opbygge Lille Mølle i Nørre Herred paa Mors, som nu ligger øde, og for sig og Arvinger 

beholde den, saalænge de i rette Tid svare den sædvanlige Afgift, 2 Tdr. Byg aarlig til 

Hald Slot. KancBrevb. 1603-08, s. 199.  

 

1. oktober 1604 

Missive til Christen Holck. Han har indberettet, at der i Halds Len endnu findes 

mange øde Gaarde, og at det vil falde ham meget besværligt at skaffe Bønder til at bo 

paa dem, medmindre Kongen vil unde dem nogen Forskaansel. Han skal gøre sig Flid 

for at faa Bønder til de øde Gaarde og lade de Bønder, der overtage saadanne, være fri 

for Landgilden af Aars Grøde. KancBrevb. 1603-08, s. 203 .  

 

31. oktober 1604 

 Missive til Christen Holck om at lægge Strekhals Gods paa Thye og Mors, som 

afdøde Fru Ingeborg Skeel har haft Livsbrev paa, ind under Hald Slot inden 

førstkommende Mortensdag, indskrive det i Jordebogen og gøre Regnskab for den visse 

og uvisse Indkomst deraf. KancBrevb. 1603-08, s. 215.  

 

6. november 1604 

Missive til Manderup Parsberg [Aalborghus], Christian Holck [Hald], Peder Mund 

[Skanderborg], Karl Bryske [Aarhusgaard], Knud Brahe [Bygholm], Casper Markdaner 

[Koldinghus] og Frants Rantzau [Silkeborg] om at sælge Landgildekornet baade af 

Lenets og Stiftets Indkomst saa dyrt som muligt. Det Byg, som de ikke kunne blive af 

med, skulle de lade gøre i Malt og siden sørge for, at det kan blive solgt saa dyrt som 

muligt til Foraaret. .1. KancBrevb. 1603-08, s. 218.  

 

1603-04 

I regnskabet 1603-04 nævnes, at Jørgen Jæger havde fået brød til Kgl. Majst.s 

hunde, 4 tdr., deruden havre til jagthestene. Da der, så vidt ses, ikke var kongejagt i Hald 

len på den tid, var denne jæger måske en særlig bestillingsmand, der havde til opgave at 

skaffe det vildt, som blev forlangt. Valdemar Andersen, s. 119. 

 

27. januar 1604 

27. januar 1604 optingede Jens Byrialsen i Bigum for bordag (slagsmål) han kom 

udi med Jens Fribjerg udi Dal marked, Østerbølle Sogn, Rinds Herred. Det kostede ham 

2 øksne. Valdemar Andersen, s. 137. 

 

12. april 1605 

Forleningsbrev, fra 1. Maj 1605 at regne, for Envoldt Kruse til Hiermetsløfgaard, 

Rentemester, paa Segelstrup Slot og Len, saaledes som afdøde Fru Ingeborig Skeel sidst 

har haft det i Værge, med Undtagelse af det Strekhals Gods paa og i Thy, som Kongen 

har ladet lægge under Hald Slot. Han skal i det første Aar gøre Kongen Regnskab for al 

den visse og uvisse Indkomst af Lenet, for Avl, Affødning og anden Fordel til 

Ladegaarden og for Indkomsten af den gejstlige Jurisdiktion i Børglum  Herred. Naar 

det første Aar er forbi, skal han henvendesig til Kongen for at faa at vide, paa hvilke 

Vilkaar han fremdeles maa beholde Lenet. [Med Artikl. 10, 16, 18]. KancBrevb. 1603-

08, s. 274.  

 

2. november 1605 

 Missive til Christian Holck om ved første Lejlighed at sælge det Rug og Byg, han 

havde i Forraad af Lenets Indkomst udover den Havre, som de tidligere have faaet Ordre 

til at sende til Sjælland til Kongens Hestes Udfodring, til paalidelige Købmænd og saa 

dyrt som muligt.  KancBrevb. 1603-08, s. 354.  
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Omkring 1606 

Dyrevogterne, der fra o. 1606 også bliver betegnet som skovridere, fik tilsammen 

178 dlr. til løn samt til hø og strøelse til hestene. Rentekammeret hæftede sig år efter år 

ved denne udgift. ”Er givet tvende skovridere der udi lenet hver for 13 læs hø 13 dlr. og 

6½ dlr. for 13 læs halm. Er alt for ubillig, og kan dem herefter ikke videre give, end de 

på Skanderborg bekommer, som er To dlr. årlig, uden de derpå har Kgl. Majst.s 

bevilling.” En antegning af samme indhold gentages i senere regnskaber, hvilket tyder 

på, at slotsskriveren har været i sin gode ret i henhold til bestallingsbrevene, hvis indhold 

måske ikke har været kendt i Rente-kammeret. Valdemar Andersen, s. 119. 

 

18. marts 1606 

 Kongens og rigens råd dom ang. Glob Christensen i Levring i Lysgaard herred, 

der havde været kældersvend på Hald for lensmand Niels Joensen Viffert. Det drejer sig 

om et manglende regnskab, som Niels Krabbe til Torstedlund stævnede Glob 

Christensens børn for. V.A. Secher, Kongens Rettertings Domme 1605-14, s. 68. Se 

videre 16. marts 1607.  

18. marts. (Fraværende kongen og H. Løcke) de samme råder som i foregående 

sag). Peder Christensen, borger i Randers, tiltalte Ifver Jul til Villestrup, landsdommer i 

Nørrejulland, for domme, han og forrige landsdommer Mogens Jul havde afsagt mellem 

ham som værge for hans broderbørn og Niels Krabbe til Tostedlund, hvorved han efter 

opsættelser i sagen videre end det sig burde efter recessen havde fundet ham (Peder 

Christensen) til et umuligt regnskabs forklaring. Hidstævnet var Niels Krabbe med Glob 

Christensen i Lefring hans forpligt om samme regnskab, fru Birgitte Rosenkrandz til 

Pallisberg, Mogens Juls enke, og de andre M. Juls arvinger.  

Peder Christensen i rette lagde tre landstingsdomme:  

1. af 9. april 1603, lydende, at som der tvistedes om et regnskab og derom ikke var 

ordelt, da finde vi borgemester og råds dom at være, som den udømt var, og sagen til 

borgemester og råd igen at komme, og dennom at kende, om Peder Christensen på hans 

broderbørns vegne bør svare til samme regnskab og det forklare eller ej.  

2. af 27. avg. s. å., lydende:  ”Efterdi Glob Chrestensens bref formeller, hannom 

udi Niels Joensens tienniste at have verit oc tient hannom for en kellersvend paa Hald, 

oc efterdi da Niels Joensen hafver hannom der af forløfvit, da haver hand forpligtet sig 

udi saeme bref at giøre Niels Joensen rede oc regenskab for hvis, hand hafde indtaget oc 

igien udgifvet, da hand vor udi samme tienniste, naar Niels Joensen eller hans arfvinger 

loed hannom tilsige, oc efterdi nu bevises med forne esknings seddel, Niels Krabbe at 

have ladet eske ad thrønningsdag epter saeme bref, da vide vi efter saadan leiglighed 

icke moed same bref ei heller emoed Jens Karis och Pofvel Nielsens domb at sige, at 

Peder Chrestensen paa hans broderbørns vegne, som hand er verge fore, bør jo at svare 

Niels Joensens arfvinger til samme regnskab, saa vit som kand giøris bevisligt, at han 

paa hans broderbørns vegne annammit hafver.”  

3. af 22. Oktober 1603, lydende, at da sagen tilforn har været hidindstævnet og 

endelig landstingsdom er gåt derom, så kan der ikke nu dømmes andet derom. I indlæg 

gjorde Peder Christensen dernæst gældende, at regnskabet ikke var fordret i Niels 

Joensens levende live eller af hans arvinger, før hans broder var død, da lod Niels Krabbe 

„paa trynningsdag” æske regnskabet af ham på broderbørnenes vegne ; da det ikke var 

vitterlig gæld, vidste han intet til at svare; i dommene var ikke påkendt, om hans 

broderbørn burde svare til samme forpligt, som ikke lød på hans broders arvinger men 

kun på hans egen person; han havde ikke annammet andet af boet på broderbørnenes 

vegne; end hvad „gielderne” dem efterlod og gav; dommen burde derfor ikke komme 

ham eller hans broderbørn til skade. Derhos i rette lagde han tingsvidne af Liusgaard 

herredsting 13. maj 1605, at 7 vindermænd vandt, at de vare hos på Lefring mark den 

dag, skiftet stod efter Glob Christensens død, og da lod Peder Christensen, borger i 

Randers „udgienne paa aggerne fe oc kveg, desligeste udbere boeskabit uden et skab, 

som blef vurderit for fem daler, for de torde icke gaae i gaarden for siugdomb”. Samme 

tid overvejede de godset mod gældsbreve, og da kunde godset og kornet ikke nær 

strække sig til gælden, som der blev æsket, og Peder Christensen uddelte da til 

,,gielderne”, uden til Niels Krabbe, ham blev intet udlagt, og Peder Christensen selv 

bekom noget i sin gæld, og ikke de vidste, at Glob Christensens børn beholdt andet gods, 
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end dem blev givet af „gielderne”. - Knud Brahe til Engelstholm mødte på I. Juls vegne 

med indlæg, hvorefter Glob Christensen havde tjænt Niels Joensen for en kældersvend, 

og da han vilde skilles fra ham, gjorde han ikke regnskab men tilforpligted sig at komme 

til Tostedlund for at gøre regnskab, når Niels Joensen eller arvinger tilsagde ham, hvilket 

han ikke efterkom, hvorfor Niels Krabbe efter hans død til „trøndingsdagen” æsked rede 

af hans arvinger; da Peder Christensen som børnenes værge ikke begav sig til 

Tostedlund, stævnede Niels Krabbe ham for borgemester og råd i Randers, men skønt 

disse ikke vidste at sige imod Glob Christensens brev, havde de dog ikke dømt, om 

Peder Christensen burde svare til det regnskab, som omkivedes; derfor blev dommen 

kendt uendelig og sagen hjemunden til dem; dommen skete efter en måneds opsættelse, 

da sagen blev optagen til bedste for Peder Christensen. Derefter dømte borgemester og 

råd Peder Christensen til regnskab, hvilken dom han ikke efter 6 ugers opsættelse kunde 

kende imod; han havde ikke dømt, om børnene skulde give eller gives kost og tæring, 

da den sag ikke var indstævnet for ham; hans dom burde blive ved magt og Peder 

Christensen give kost og tæring. - Niels Krabbe mødte og berettide, at Peder Christensen 

var inddraget i sin broders bo og havde „skift oc udbyt til gielderne” og ikke til tinge 

frasagt sig arv og gæld. Dom: Vor landsdommers dom bør ved magt at blive og Peder 

Christensen igengive ham kost og tæring. Hdb. 19, 116-21. 

 

24. marts 1606 

Missive til Christiern Holck. Han har indberettet, at Finds  Herreds, Nørliungs 

Herreds og Melsum Herreds Ting i Hald Len ligge meget ubelejligt for den største Part 

af Herredsmændene, der skulle søge dem, fordi de i sin Tid ere lagte meget afsides og 

ikke midt i Herredet, som det burde sig. Det befales ham i den Anledning at tage nogle 

af de fornemste og ældste Mænd i Herrederne til sig og i Forening med dem nøje 

overveje og undersøge, hvorhen Tingene bekvemmest kunne flyttes, til et Sted midt i 

Herredet, hvor de ikke ere til mere Fordel eller Besværing for den ene end for den anden. 

Han skal siden henlægge Tingene til disse Steder og befale Bønderne at søge deres Ret 

paa disse Steder. KancBrevb. 1603-08, s. 394.  

 

3. maj 1606 

Missive til Christian Holck om at meddele Erik Kaas til Hvidbierg og Knudt Daa 

til Hesthollum Kopier  af de Breve  paa Hald, som maatte angaa deres Gaard Randerup, 

der for nogen Tid siden er brændt, dog saaledes at det sker uden Skade for Kongen og 

Kronen. KancBrevb. 1603-08, s. 424 .  

 

2. september 1606 

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 vil være baade 

Kronen og Bønderne altfor besværligt at føre Tagsten did, skulle Bønderne paa 

Tilsigelse af Christen Holck eller hans Fuldmægtige hver skaffe og fremføre 1 godt Læs 

Tag til husets Tækning. Hvis nogen sidder overhørig, vil han blive tiltalt og straffet. 

KancBrevb. 1603-08, s.451.  

 

8. november 1606 

Missive til Christian Holck om med det første at gøre Forklaring til Rentekam-

meret for Beholdning af Penge og Korn, som han ere bleven skyldige paa Regnskaber, 

der ere aldeles forklarede og kvitterede til 1. Maj 1606. KancBrevb. 1603-08, s. 486.  

 

24. december 1606 

 Missive til Casper Markdanner [Koldinghus], Christian Holck [Hald], og Albret 

Skeel [Riberhus]. Da Kongen har bragt i Erfaring at der fra deres Len udføres meget 

gammelt Keddelkobber af Riget, skønt der er udstedt Forbuds derimod, paabydes dem 

med største Alvor og Flid at paase, at Kongens Mandat er overholdt, og, hvis de kunne 

opdage, at nogle udenlandske Købmænd udføre saadant gammelt Kedelkobber, lade 

dem arrestere og tage Dom, om ikke Kobberet bør være forbrudt til Kronen. KancBrevb. 

1603-08, s. 503.  
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29. januar 1607 

Missive til Christian Holck (Hald Len). Da der til Befæstningen for København, 

som skal foretages til Foraaret, behøves et Antal Pligts- og Arbejdsfolk, skulle han i sit 

Len lade samle N Personer af Løsgængere og arbejdsløse Folk, som dog til Besværing 

for Kongens Undersaatter løbe og omstrippe Landet, og, hvis der ikke kan faas saa 

mange af den Slags Folk, udtage andre ledige Karle, der ikke sidde for Hus og Gaard, 

og siden sende dem til Københavns Slot, saa de sikkert ere der førstkommende 1. Marts. 

De skulle nøje paase, at der kun fremsendes føre og stærke og til groft Arbejde brugelige 

Folk, og at ingen af de udtagne og fremsendte Folk undlader at møde til den fastsatte 

Tid. KancBrevb. 1603-08, s. 514.  

 

16. marts 1607 

 Missive til Borgemestre og Raad i Randers. Det er en fortsættelse af kongens og 

rigens råd dom af 18. marts 1606 ang. Glob Christensen i Levring i Lysgaard herred, der 

havde været kældersvend på Hald for lensmand Niels Joensen Viffert.  

Kongen har bragt i Erfaring, at der er en vidtløftig Trætte mellem Niels Krabbe til 

Tosterlund paa egne og Medarvingers Vegne paa den ene og Peder Christensen, Borger 

i Randers, paa afdøde Borger i Randers Glob Christensens umyndige Børns Vegne paa 

den anden Side angaaende en af Glob Christensen, der en Tid lang har tjent afdøde Niels 

Jonsen som Kældersvend paa Haldt Slot, til Niels Jonsen udgiven Haandskrift, der efter 

given Forlov tilholder ham til at gøre Niels Jonsen Regnskab for Indtægt og Udgift i 

hans Bestilling, naar han blev tilsagt. Denne Sag har, foruden anden vidtløftig Proces, 

endelig været i Rette for Kongen og Rigsraadet paa den sidst afholdte Herredag, men er 

siden, som Kongen erfarer, bleven forhandlet og paadømt paa Byting og Landsting med 

Hensyn til Erstatning for den Restance, som Glob Christensens Børn efter Regnskabet 

ere blevne Niels Jonsen skyldige. Niels Krabbe har til forskellige Tider af Børnenes 

Værge æsket en Sum Penge, første Gang 200 Dlr. og sidste Gang 300 Dlr. Forud for 

disse Æskninger er der gaaet forskellige Domme, dog stemme disse Domme om den 

Sum, der skal erlægges, ikke overens, ej heller er der bleven specificeret, hvad og hvor 

meget især Peder Christensen paa de umyndige Børns Vegne skal være forpligtet til at 

udrede i Erstatning for Restancen, hvorfor disse uendelige Domme paa Viborg 

Landsting ere blevne ”udsagte” og de efter Dommene drevne Dele kendte magtesløse. 

For at denne vidtløftige Trætte en Gang for alle kan komme til en endelig Ende og ikke 

skal komme i videre Vidtløftighed, i Længden til største Skade og Ulejlighed for de 

umyndige Børn, paalægges det Borgemestre og Raad uden videre Forhaling at stævne 

begge Parter i Rette for sig, adskille dem ved en endelig Dom, hvorefter begge Parter 

kunne vide udførligt at rette sig, og give Dommen beskreven, saa Kongen kan blive 

forskaanet for videre Overløb i den Sag, saafremt Kongen ikke, hvis nogen af Parterne 

bliver foraarsaget til at klage over Forhaling fra Borgemestre og Raads Side, skal 

tiltænke Midler, hvorved Parterne kunne blive hjulpne til Ret og Borgemestre og Raad 

blive tilbørligt straffede for saadan Forhaling ved idelige Opsættelser og uendelige 

Domme. KancBrevb. 1603-08, s. 539.  

 

1. maj 1606 -1. maj 1607 

 Regnskab med udgifter til nedtagning af kongens stald og genopsætning på et nyt 

sted nær slotsporten. Det er stalden, hvorom det i synsforretningen 23. juni 1601 nævnes, 

at der drev vand ind under hestene. Stalden var 19 fag, 1 loft højt, placeret ”der kongens 

kornhus står”, dvs. ved kornhuset. Der blev lavet et kraftigt hegn fra nordenden af 

stalden til vindebroen, at lukke staldgården inde med. Endvidere regnskab med 

kornhuset, som blev opsat sidste (regnskabs) år. Det blev nedtaget i Hobro og genopsat 

på Hald.  Antal fag nævnes ikke. Det var 2 lofter højt, og der blev lagt nyt loft af savdeller 

over stueetagen, mens kun 6 fag loft på 2. etage blev belagt. Over disse 6 fag var der 

tegltag, men tagrør over resten. I enden af huset et kammer med skorsten, der sikkert 

begrundede tegltaget. Der blev lavet en trappe og en svalegang for adgang til 1. etage. 

Måske benyttedes gavlen, der blev genopført i kornhuset 1603-04, se ovenfor. RA, Hald 

lens regnskab 1606-07, Extract og forklaring til regnskabet samt regnskabet. 
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 Kort ekstrakt og forklaring fra Philippi Jacobi 1606-07. 

Kalk forbrugt til en stald opsat udenfor slotsporten, og til forskelning på det store 

kornhus, som forleden år blev bygget,     24½ læster.  

Mursten, forbrugt da foranstående blev opbygget  3.000 styk 

Udgift tagsten, som blev ophængt på foranstående stald, som blev opbygget 

udenfor slotsport(en).       3.000 styk 

 Udgift fyrdeller (brædder), som blev forbrugt til kornhuset, som blev opsat sidste 

år, ligeledes til den stald udenfor slottets port,   60 tylter. 

 Udgift til loftssøm og lægtesøm, så og til den stald ved porten. 

Udgift til savdeller, er forbrugt til kongens kornhus, og til stalden uden slotsporten. 

Regnskab 

 Udgifter til forskellige varer, som er købt for penge 

 Bevis 20 

Givet Laurids Dansen, skriver på Dronningborg, for 3.000 tagsten, hver tusind 10 daler, 

er penge        30 daler 

 Bevis 24 

 Givet Jacob Skriver i Viborg for 5 lispund stangjern, for hver pund 1½ mark, er  

penge         7½ mark 

 Bevis 22 

Givet Jens Espensen i Mørup for 24½ læster kalk, læsten 9 mark, er 

penge         55½ daler ½ mark 

 Bevis 23 

Givet Gunde Skriver, borgmester i Viborg, for 3.000 mursten, for hver tusinde 8 daler, 

er penge         24 daler 

 Bevis 24 

Givet Jacob Skriver i Viborg for 20 tylter fyrrelægter, tylten 20 skilling. Endvidere for 

6 tylter savdeller, tylten 2 daler,  

tilsammen penge, (1 daler = 66 sk.)    18 daler 4 skilling. 

  Bevis 25 

Givet Anders Villumsen i Hjarbæk for 40 tylter fyrrelægter, tylten 20 skilling, er 

penge (1 daler = 66 sk)      12 daler 8 skilling.  

 Bevis 26 

Givet Jens Smed i Viborg for 1.000 klinkesøm med 1.000 … til, og 1.000 spigre, for 

hver tusinde 15 mark, er penge     7½ daler  

Bevis 27 

Givet Pier Iversen, borger i Aarhus for 6.000 loftesøm, hver tusinde 15 mark,  

Er  penge          32½ daler.  

 Bevis 28 

Givet Niels Skriver, borger i Aarhus, for 3.000 loftesøm, tusinde 15 mark, samt 4.000 

lægtesøm, pr tusinde 4 daler, er tilsammen, penge   37 daler 1 mark. 

 Udgift på kornhuset, som blev opsat sidste år (bygget fra 1. maj 1606 og året ud, 

idet regnskabet må være skrevet kort før Philippi dag 1607, dvs. 1. maj), men ikke blev 

færdigt. Da blev det gjort færdigt som følger: 

 Bevis 32 

Chresten Jensen tømmermand i Nonbo selvfjerde for et loft at lægge på kornhuset, 

ligeledes for 6 fag på det øverste loft som de belagde med savdeller i 31 søgnedage, ham 

selv om dagen til kost og løn 20 skilling, hans svende til kost og løn 18 skilling, og hver 

i 4 søndage 1 mark til kost og løn.  

Penge i alt          36½ daler 1 mark ½ skilling 

 Bevis 33 

Søren Christensen tækkemand i Viborg selvanden for samme kornhus at tække med 

stråtag 33 søgnedage, hver om dagen til kost og løn 20 skilling, 4 søndage til kost 1 

mark, er          21 daler. 
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 Givet et kvindfolk, som snoede simer af langhalm, som de syede samme tag 

sammen med, 33 dage, hende om dagen til kost og løn 1 mark, og i 4 søndage til kost 1 

mark, er          9½ daler 1 mark  

 Givet 2 personer, som var hos dem at opvinde (ophejse) tag 33 søgnedage, hver 

om dagen til øl og mad 7 skilling, er    7 daler. 

 Bevis 34 

 Givet Iver Christensen murmester i Viborg selvanden i 16 søgnedage han skellede 

(overstrøg) 6 fag, hvor han lagde tagsten, som blev ført fra Hobro med samme hus. 

Desligst for en skorsten at opsætte i kammeret i enden af huset, ham selv om dagen til 

kost og løn 2 mark, hans svend  1 mark, og om søndagen til kost i 2 søndage hver 1 

mark, er          10½ daler.   

 Givet kalkslageren, som slog kalk for dem, om dagen til kost og løn 13 skilling, 

om søndagen 1 mark, er       3 daler 1 mark 10 skilling.  

 Bevis 32 

Christen Jensen tømmermand i Nondbo selvanden i 3 dage for de vindueskarme at gøre, 

at indsætte 6 vinduer, ham selv om dagen 20 skilling, hans svend 18 skilling.  

Penge          3 daler 1 mark 10 skilling 

 Bevis 35 

Givet Jens glarmester i Viborg for 6 glarvinduer som blev indsat i førnævnte kammer i 

stalden, for hvert vindue       2 mark 

 Bevis 36 

Christen klejnsmed for 3 vinduesbuer i kammeret at beslå og for 12 vinduesstænger for 

hver vinduesbue at beslå 2 mark og for hver vinduesstang 3 skilling, er    

          5 mark 3 sk.  

 Bevis 32, fortsat 

Endnu givet førnævnte Christen Jensen tømmermand i Nonbo selvanden i 8 søgnedage 

for en trappe at hugge med en svale på ved det nævnte kornhus og blev brugt dertil 2 

egetræer, hver 7½ alen lange og 5 egebul til trappetrin, hver 6 alen lange og blev skåret 

enhver tvært i sønder, ham selv om dagen til kost og løn 20 skilling, hans svend 18 

skilling, og om søndagen begge ½ mark. Er penge   4½ mark.   

 Bevis 37 

Givet Mads savmand i Mammen selvanden i 10 søgnedage at sønderskære forne tømmer 

til forne trappe, hver om dagen til kost og løn 1 mark og en søndag til kost 1 mark. Er 

penge         5 daler 1 mark 

 Summa summarum bekostet på forne kornhus beløber sig  

Penge          1.002½ daler 100 mark 2½ s. 

 Penge bekostet på den stald, som blev nedtaget og forbedret med nyt tømmer, 

”som kongens kornhus står”. Og blev igen opsat udenfor slotsporten, 19 fag lang på det 

samme tømmer ikke skulle komme at forrådnes, som lensmanden har sine heste i, da den 

på det andet sted blev nedtaget. 

 Bevis nr. 32. 

Givet Christen Jensen Tømmermand i Nondbo selvfjerde for den førnævnte stald at 

ophugge og forbeder med ny tømmer, så og den at oprejse med en trappe ved den nordre 

ende, og med et loft at lægge på stalden, spiltøj, krybber og bul under hestene, desuden 

med et udskud langs på den vestre side, så og et stokkeværk fra vindebroen til den nørre 

ende af stalden, og den at lukke staldgården inde (med), og andet mere, og er samme 

hus 20 bindinger lang, et loft høj, der på har en hver arbejdet i 53 søgnedage, ham selv 

om dagen til kost og løn 20 skilling, endvidere givet hans svende i nævnte søgnedage 

18 skilling, og de i 7 søndage til kost og løn hver 1 mark.  

Penge          57½ daler 1 mark 11½ sk. 

 Bevis 37  

Givet Mads Savmand i Vammen selvanden for 25 søgnedage, der de skar efterfølgende 

tømmer til førnævnte stald, som er først 10 egerammer, hver 11 alen lang og yderligere 

4 egerammer, hver 8 alen, 2½ tylter og 3 egeløsholter, hver 3 alen lang, 2 tylter stolper, 
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hver 3½ alen lang, 7 ege træer til gavlen, og andet, 4 alen lang, 3 bøgebul, hver 23 alen 

lang til krybber, 7½ tylter egebul, hver 3 alen lang blev lagt under hestene i førnævnte 

stald, og i lige måde blev lagt under hestene i stalden 10 bøgebul, hver 6 alen lang, 

førnævnte tømmer de har sønderskåret, er dem hver givet om dagen i førnævnte 25 

søgnedage til kost og løn 1 mark, og i 3 søndage hver 1 mark til kost  

Er penge          13 daler 1 mark. 

 Bevis 32 

Givet førnævnte tømmermænd og svende efter deres anfordring da førnævnte stald var 

rejst 1 tønde øl, kostede. Penge      1 daler 4 skilling.  

 Bevis 34 

Givet Iver Christensen murermester i Viborg selvanden for at opmure forne stald, et loft 

høj, 20 bindinger, desuden lagt lægter og hængt tagsten samt at forskelle taget, i 36 

søgnedage, og er ham selv givet om dagen 1½ mark og hans svend 1 mark til kost og 

løn, og i 5 søndage begge ½ mark til kost.  

Er penge          23½ daler 1 mark.  

 Bevis 34 fortsat 

Givet en kalkslager i 36 søgnedage til kost og løn om dagen 13 skilling og i 5 søndage 

½ mark, er penge       7½ daler ½ mark 6 skilling. 

 Givet Gunde Pedersen som hjalp forne Iver murmester i Mammen  og opmurede 

samme hus som før nævnt i 36 dage om dagen 7 skilling.  

Er penge         8 daler 1 mark 1½ skilling  

 Bevis 38 

Givet Villum Espensen brolægger i Viborg for 21 søgnedage han lagde forne stald med 

en sten bag hestene, endvidere udenfor staldøren 3 alen bred med en kampesten langs 

med den vestre side, om dagen til kost og løn 20 skilling og i 3 søndage 1½ mark til 

kost. Penge         6½ daler ½ mark 7½ skilling. 

 Givet en person som hjalp ham at bære sand i 21 søgnedage til mad og øl om 

dagen 7 skilling. Er Penge       2 daler 15 skilling.  

 Bevis 34 fortsat 

Givet førnævnte Iver Murmester i Viborg for at nedbryde murværket i førnævnte stald 

og forvarede murstenene, så de ikke blev sønderslået, så og til hans kost.   

Penge          2½ daler 

 Summa Summarum på udgifterne til stalden  133 daler 1 mark 1 sk. 

 Udgift på forskellige varer 

 Er forbrugt til kongens kornhus til forskelling af 6 fag, som var lagt med tagsten, 

endvidere opmuret en skorsten i et kammer i kornhuset 

Kalk           4½ læster 4 tønder. 

Er forbrugt til en stald, som blev opsat udenfor slotsporten 

Kalk          19 læster 8 tønder. 

 

Er forbrugt til samme stald til hjælp til opmuring foruden de gamle sten 

Mursten          3.000. 

Yderligere er forbrugt til kongens kornhus  at lægge et loft, ligeledes 6 fag på det 

øverste loft at lægge på stalden, som blev opbygget udenfor slotsporten.  

Savdeller         122 tylter. 

 

10. juli 1607 

Missive til Claus Daa om at lægge nogle Kronens Gaarde og Herligheden af nogle 

Kirkegaarde i Salling, som afdøde Hendrik Belov har haft Livsbrev paa, og som tidligere 

have ligget under Hald Slot, ind under Skivehus, indskrive dem i Jordebogen gøre 

Regnskab for Indkomst af dem. KancBrevb. 1603-08, s. 599.  

 

21. juli 1607 

Forordning om oppebørselen af sundkorn og brokorn i Halds læn. V.A. Secher, 

Forordninger og Recesser 1596-1621. Samme i KancBrevb. 1603-08, s. 604. 
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Eftersom vi komme udi forfaring, hvorledis hidindtil skal hafve verrit brugeligt 

ofver alt Halds len der i vort land Jutland, hvis sundkorn och brokorn, som paa vor och 

kronens vegne opbergis udi hver bondegaard udi ser och for hver mands dør at anammis, 

hvilket vi befinde icke uden stor besvering hidindtil ad verre skiet och det med mindre 

umage och uleilighed at kunde forrettis, da ville vi herepter saa forholdit hafve, 

1. at udi hver sogen der udi forskrefne len tvende mend skulle tilforordnis , som 

forskrefne sundkorn och brokorn aarlig, nar di derom af voris befalningsmand der 

samme steds blifver tilsagt, skulle indkrefve och opberge och det paa it sted forsamble , 

saa det siden dis bekvemmeliger af skrifveren der paa vort slot Hald kand anammis. 

2. Bedendis och bydendis menige vore och kronens bønder i Halds len, at i retter 

eder epter samme korn uden forhal aarligen at lefvere til forskrefne tvende mend, som 

udi hvert sogen det til ad opberge blifver forordnit, och at i det fremfører til en vis tid 

och sted, hvor det tilsammen kand anammis fiorten dage epter, i derom blifver tilsagt, 

saa vel som yder det korn, ydeferdigt och ustraffeligt er. 

3. Saafrembt i derudinden findis forsømmeligen, vi derofver icke skulle lade 

straffe, som vid bør. 

 

16. januar 1608. 

Var skikket velb Christian Holck til Sjelle skovgård på Hald på den ene og havde 

stævnet Laurids Poulsen i Vester Assels, herredsfoged i Sønderherred i Mors, på den 

anden side for et vidne han til fornævnte ting 27. april sidst forleden udstedt har, 

anlangende at nogle mænd i samme vidne har vidnet, at Vejerslev udmark på de tre 

sider, som er vesten, norden og østen til Vejerslev, skulle være fælles og rebsjord, 

uanseet at han, som kendes sig på kgl. majestæts vegne en lodsejer til fornævnte by og 

jord, ikke at være så lovlig stævnet og kaldt for samme vidne, som sig burde: så og 

efterdi Christian Holck på kgl. majestæts vegne findes en lodsejer at være i fornævnte 

by, og ikke han for fornævnte vidne, som er ejendom anlangende, har fået varsel, finder 

vi efter sådan lejlighed samme vidne magtesløs at være. Viborg landstings domboger A 

1608-61. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

30. januar 1608. 

Var skikket velb Christen Holck til Søbo, høvedsmand på Hald, hans visse bud 

Peder Nissen Ostenfeld, slotsskriver der sst., på den ene og havde stævnet Engermand 

Kamphus, borger i Nykøbing, på den anden side for et vidne, han til Nykøbing byting 

30. august 1606 foruden lovlig varsel udstedt har, disligeste havde stævnet Jørgen 

Hansen og hans medbrødre, som samme vidne vidnet har, formeldende om nogen ord 

hr. Kapellan skulle have haft 14 dags dag tilforn bag tingstokken om Jens Skov, hvilket 

hr. Søren benægter aldrig at have givet Jens Skov nogen ukvems ord, ikke heller skal 

være lovlig varsel for givet: så og efterdi samme vidne medfører, da at være vidnet 14 

dage efter hr. Søren skulle have haft fornævnte ord uden tingstokken, og ikke hr. Søren 

er samme ord bestendig, og ingen varsel der findes for fornævnte vidne at være givet, 

da finder vi efter sådan lejlighed samme vidne magtesløs at være. Viborg landstings 

domboger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

21. maj 1608 

Var skikket velb Christian Holck til Søbo, høvedsmand på Hald, hans visse bud 

Tomas Lauridsen, der sst., på den ene og havde stævnet Jens Pedersen, velb Niels 

Krabbes ridefoged, på den anden side for en uendelig dom, som han skal sig af 

berømme, som han her til landsting skal have forhvervet over Svenning Tomasen i 

Amtoft på kost og tæring, for han skulle have ladet stævne Niels Krabbe til landsting og 

ikke mødt med samme stævning og givet ham sag, hvilken uendelig dom, Tomas 

Lauridsen på Christian Holcks vegne formener, Jens Pedersen med vrang undervisning 

skal have forhvervet: da efterdi de gode mænd landsdommere ikke nu er til stede, blev 

samme sag opsat til i dag måned, og da dem her at møde, og gå derom så meget lov og 

ret kan findes, og denne opsættelse der forinden lovlig at læses. Viborg landstings 

domboger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 
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23. august 1607 

Missive til nedennævnte Lensmænd. Da deres Regnskab til 1. Maj 1607 endnu 

henstaar uforklaret, befales det dem herved, at de med det allerførste skulle begive sig 

til Rentekammeret med det, forklare det og betale de Penge, som de maatte blive 

skyldige derpaa, og ligesaa hvad de skylde for Aarene 1605 og 1606, saafremt Kongen 

ikke, hvis de vise sig forsømmelige, skal gribe til andre Midler.  ….  Christian Holck 

(Hald Len) KancBrevb. 1603-08, s. 608. 

  

30. maj 1608 

Rettertinget stadfæster en dom af Middelsom herredsting og en Viborg landstings 

dom hvorved Frederik Bøgvad, fordum ridefoged på Hald findes at have handlet 

svigagtig og derfor skulle stå kongen og lensmanden til rette. Sagen drejer sig om gods, 

som kronen var tildømt efter præsten Mads Lauridsen Ravn og som Bøgvad havde 

modtaget i Langå præstegård. Erik Reitzel-Nielsen, Danske domme VI, s. 440.  

 

30. august 1608 

 Christen Holck får ordre om at indstævne magister Tøger Mortensen og 

superintendend Niels Lauritsen i Viborg  i en sag om nogle faldne ord. KancBrevb. 

1603-08, s.735 .  

 

5. september 1608 

Missive til Christen Holck. Kongen har givet Envo1d Kruse til Vinge, 

Landsdommer i Nørrejylland, Tilladelse til at opføre et Hus paa Asmild  Kloster, som 

han er forlenet med. Da der hertil vil behøves adskillige Slags Tømmer, skal Christen 

Holck snarest muligt lade Kronens Bønder hugge 40 Stolper, hver 10 Al. lang, 40 

Sparrer, hver 12 Al. lang, 120 Løsholter, hver 3 Al. lang, 13 Remmer 1, hver 12 Al. 

lang, og 4 Tylter Løsholter til Skillerum, hver 3 Al. lang, i Halds Skove og lade dem 

fremføre det til Klosteret, naar det efter Høsten kan være dem bedst belejligt. 

KancBrevb. 1603-08, s. 737.  

 

31. oktober 1608 

Missive til Christian Holck. Albret Skeel til Jungetgaard har for kort Tid siden 

ihjelslaaet en Person i Viborg, for hvilken Forseelse Kongen har ladet ham anholde paa 

Skanderborg Slot. Da Kongen med det første vil lade denne Sag komme til Forhør, skal 

Christian Holck straks i Overværelse af Albret Skeels Fuldmægtige lade tage de 

Vidnesbyrd, som kunne faas i den Sag, og med det allerførste muligt er indsende dem 

til Kancelliet. KancBrevb. 1603-08, s. 753.  

 

3. november 1608 

Kvittans til Christen Holck [Hald Len] paa 1.880 Rdlr. [ligelydende med Kvittans 

af 26. Oktober til Predbjørn Gyldenstjerne].  KancBrevb. 1603-08, s. 755.  

 

7. marts 1609 

 Missive til Christian Holck om at lægge 2 Gaarde i Fiendts Herred, den ene i 

Bilstrup, den anden i Eggeris ved Skive, der svarer Særafgift af en Agerjord og et Stykke 

Eng, hvilke Gaarde Kongen har faaet til Mageskifte af Otte Skeel til Hammelmose, ind 

under Hald Slot, indskrive dem i Jordebogen og aarlig gøre Regnskab for den visse og 

uvisse Indkomst af dem. KancBrevb. 1609-15, s. 46. 

 

3. maj 1609 

 Missive til Christen Holck om at lægge 1 Gaard i Faarup i Løderup Sogn i Sønder 

Herred, Mors, som Kongen har faaet til Mageskifte af Laurits Ebbesen, ind under Hald 

Slot. KancBrevb. 1609-15, s. 77. 

 

25. maj 1609 

 Missive til Christen Holck. Da han har indberettet, at Søfren Kjeldsen i Odtsgaard, 

Middelsom H., som har holdt den ved Hald Slot liggende Skaber Bro ved Magt, er død, 

og det er nødvendigt, at der igen bliver tilforordnet en til at holde Broen i Stand, for at 
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den vejfarende Mand uden Fare kan komme derover, skal han med det første tilforordne 

en af Kronens Tjenere i Hald Len til at holde Broen i Stand, hvilken Person for sin 

Bekostning hermed skal oppebære det sædvanlige Brokorn af Vinkel, Rind, Vendum og 

Brandstrup Sogne, ligesom hans Formænd have gjort. Da en af Kronens Tjenere, Jens 

Jensen i Rindts Herred, har tilkendegivet, at hans Gaard med Bo og Boskab er brændt, 

og anmodet om Forskaansel, med et Aars Landgilde, skal Christen Holck lade ham være 

fri for et Aars Landgilde og skaffe ham nødtørftigt Bygningstømmer til Gaardens 

Opførelse i Kronens Skove paa de Steder, hvor der sker mindst Skovskade.  KancBrevb. 

1609-15, s. 91. 

 

1610 

I 1610 omtales Jens Jespersen i Fly, Fjends herred, som ”for stor armods skyld 

flyttede fra hans gård, og han nu vogter deres fæ der sammesteds.” Valdemar Andersen, 

s. 132. 

 

26. maj 1610 

 Christian 4.s åbne brev til alle som har gårde, huse og våninger i Viborg, at de 

inden tre år skulle udskifte tagbeklædningen med tegl. Han har befalet lensmanden på 

Hald at nedbryde overdelen på alle huse, som efter de tre år har stråtag, og stævne 

indehaverne for retten. V.A. Secher, Forordninger og Recesser 1596-1621, s. 284. 

 

1611 

En kvittering fra Hald lens regnskab 1611: ”Kender jeg Maren Pedersdatter i 

Viborg, at jeg har annammet af Peder Ostenfeld, skriver på Hald, 3½ dlr. for 4 lysestager, 

som jeg har mistet den tid hyldningen fandt sted”. (hyldningen af den syvårige prins 

Christian, den udvalgte prins, der fandt sted i Viborg 1610). Valdemar Andersen, s. 44.   

 

3. februar 1611 

 Missive til Eske Brock. Christian Holck til Søbo, Embedsmand paa Hald Slot, har 

berettet, at det falder ham meget besværligt at holde Flade Bro, som hidtil har ligget 

under Hald Slot, ved Magt, fordi saavel Broen som de Skove og de Bønder, hvormed 

Broen plejer at vedligeholdes, ligge langt fra Hald Slot. Kongen nu har bragt i Erfaring, 

at de Bønder, der pleje udgive Brokorn til Broen, ligge i Eske Brocks Len 

[Dronningborg], skal Eske Brock herefter tage sig af Flade Bro og paase, at den bliver 

holdt saaledes ved Magt, at den vejfarende Mand uhindret kan passere derover. Han skal 

oppebære det Brokorn, som udgives til Broen, og gøre Regnskab derfor saa vel som for 

det, han anvender til Broens Forbedring. KancBrevb. 1609-15, s. 325 . 

 

27. marts 1611 

 Missive til Eske Bilde om at føre tilsyn med Hald len, da lensmanden er andetsteds 

i sommer.  KancBrevb. 1609-15, s. 346 . 

 

30. marts 1611 

 Følgebrev for Kjeld Krabbe til Bønderne i Hald Len. KancBrevb. 1609-15, s. 348. 

 

3. april 1611 

 Missive til Ifver Jul, Landsdommer, og Holger Rosenkrantz  om at være til Stede, 

naar Christian Holck overleverer Hald Slot len til Kield Krabbe med Inventarium, 

Breve, Registre, Jordebøger og alt andet, som bør overleveres, besigte Bygningerne paa 

Slottet og Ladegaarden og de til Lenet hørende Skove og give alt klarlig beskrevet under 

deres Signeter. KancBrevb. 1609-15, s. 350 . 

 

4. april 1611 

 Forleningsbrev, fra 1. Maj 1611 at regne, for Kjeld Krabbe til Brusgaard paa Hald 

Len og Medelsom Herred. Han skal svare 1.600 gode Rigsdlr., uden nogen Afkortning, 

i aarlig Afgift af den visse Indkomst af Hald Len og Medelsom Herred, af Steen Bildes 

Gods og det Gods, som Slottets Jordebog er bleven formeret med, og som Christen 

Holck har nydt før ham under samme Afgift, uden at gøre særskilt Regnskab derfor, og 
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af al Avl, Affødning og anden Fordel til Slottets Ladegaard. Derimod forbeholder 

Kongen sig selv Stiftets Indkomst, Ødsløf Klosters og Sibber Klosters Overløbsgods, 

Strekhals Gods, som er kommet fra Mariager Kloster, og det Gods, der ellers er lagt 

under Hald Slot i Christen Holcks Tid. Kjeld Krabbe maa oppebære det Sund- og 

Brokorn, som tilkommer Kongen der i Lenet, og selv beholde det mod at holde 2 geruste 

Heste deraf og holde Semiste, Løfvel, Skinders og Langveile Broer i Stand med god 

Bygning, Tømmer, Bulfjæle og Rækker ved Siderne og Vaser ved Enderne, saa den 

vejfarende Mand uden Fare kan komme derover, saafremt han ikke selv vil staa til Rette, 

hvis nogen vejfarende Mand paa Grund af hans Forsømmelse lider nogen Skade. Han 

maa selv oppebære Tiendedelen af den uvisse Indkomst og skal tjene Riget med 8 

geruste Heste. [Med Artikl. 1-14, 16-18, 20]. KancBrevb. 1609-15, s.352 . 

 

19. april 1611 

 Missive til Erik Lunge. Da Kield Krabbe til Brusgaard, til hvem Kongen har 

forlenet Hald Slot og Len, paa Grund af andet Forfald ikke selv kan være til Stede, naar 

Lenet skal overleveres til ham af Christian Holck, Embedsmand paa Silkeborg, skal Erik 

Lunge møde paa Kield Krabbes Vegne, tage Inventarium, Breve, Registre, Jordebøger 

og alt andet, som bør overleveres, til sig, paase, hvorledes Bygningen paa Slottet og 

Ladegaarden er, og at Skovene blive besigtede, tage alt beskrevet under de tilforordnede 

gode Mænds Besegling og levere det til Kjeld Krabbe eller hans Fuldmægtig. 

KancBrevb. 1609-15, s. 363. 

 

14. august 1611 

 Missive til Christen Holck [Hald Len], Laurits Ebbesen [Skanderborg Len] og 

Sigvordt Grubbe [Malmøhus Len] om at lade lave henholdsvis 300, 400 og 200 Hjulbøre 

og straks fremsende dem. KancBrevb. 1609-15, s. 407. 

 

18. september 1611 

 Missive til Christen Holck om at sælge al den Rug og Byg, som han skriver, at han 

har i Forraad paa Hald Slot og har liggende paa Mors, til Købmænd saa dyrt som muligt. 

Han skal fragte Skuder til de 335 Tdr. Havre, han har i Forraad, saa de straks kunne 

fremføre Havren til Bahus. KancBrevb. 1609-15, s. 417. 

 

25. oktober 1611 

 Missive til Kield Krabbe. Kongen har bragt i Erfaring, at der i Hald Len endnu 

staar nogle af Kronens Gaarde øde og ubeboede, saa Kronen af den Grund ikke kan faa 

den aarlige Landgilde og Herlighed af dem. Det befales ham i den Anledning at gøre sig 

den største Flid for, at disse øde Gaarde saa snart som muligt kunne blive besatte og 

opbyggede. For at det bekvemmere og snarere kan ske, maa han lade dem, der ville bebo 

de øde Gaarde, være fri for Landgilde, Ægt og Arbejde et Aar eller to, eller en 3 Aar, alt 

efter Lejligheden, og udvise dem saa meget Tømmmer i Kronens Skove, som de behøve 

til at opbygge de øde Gaarde med, dog med saa ringe Skade for Skoven som muligt. Da 

Kongen af hans Beretning endvidere har set, at Kronens Møller, særlig Hagebroe Mølle, 

i Hald Len ere meget bygfældige og brøstholdne, saa Kronen ikke vil kunne faa den 

sædvanlige Told og Afgift af dem, hvis de ikke i Tide blive istandsatte, skal han lade de 

Møller i Lenet, som ere brøstfældige, besigte, tage beskrevet paa Tinge, hvorledes de nu 

forefindes, lade det nødvendige istandsætte med saa ringe Bekostning som muligt og 

føre det til Udgift i sit Regnskab. KancBrevb. 1609-15, s.  434. 

 

31. oktober 1611 

 Bestalling for Knud Søfrensen som Skovrider i Hald Len med en aarlig Løn af 16 

Dlr., 4 Dlr. om Maaneden i Kostpenge, sædvanlig Hofklædning og Foder og Maal paa 

1 Hest. KancBrevb. 1609-15, s. 436. 

 

5. november 1611 

 Missive til lensmanden på Hald om at sende 500 tdr. havre til Halmstad straks til 

foråret. KancBrevb. 1609-15, s. 439. 
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18. januar 1612 

Var skikket velb Keld Krabbe til Brusgård, kgl. majestæts befalingsmand på Hald, 

hans visse bud Jens Vinter, ---- foged der sst., på den ene og havde stævnet Bertel 

Espensen i Degnsgård, Peder Sørensen i Østerris og deres medbrødre på den anden side 

for to vidner, de til Højslev birketing 13. november vidnet har, formeldende iblandt 

andet at kgl. majestæts tjenere til Hald skulle have ryddet for deres enge i den å, som 

løber fra Dommerby Vors og til Mursø, og nogen af fornævnte mænd at have vidnet, at 

de skulle have givet Oluf Møller, som boede i Stårup mølle, hver 1 skilling for 

hundetunger at skære af fornævnte å, og med samme vidner ville pålægge kgl. majestæts 

tjenere trældom at gøre med åen at oprydde, som løber til Stårupgårds mølle: så og 

efterdi Keld Krabbe ikke vil samtykke kgl. majestæts tjener, som han har i forbedring 

og forsvar, at skal besværges med nogen pålæg med samme å at rydde, da finder vi efter 

sådan lejlighed fornævnte vidne ikke at komme kgl. majestæts tjener til forhindring med 

fornævnte pålæg imod deres husbonds tilladelse og samtykke. Viborg landstings 

domboger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

1. februar 1612 

Var skikket Maren Sørensdatter, salig Niels Tastums efterleverske, i Viborg på 

den ene og havde stævnet Søren Pedersen, stadstjener i Viborg, på den anden side for 

en dele, han over hende forhvervet har for en summa penning, Niels Tastum skulle have 

været Peder Ostenfeld, fordum skriver på Hald og nu ridefoged på Silkeborg, skyldig, 

endog hun formener hendes børn tilkommer halvparten deraf at betale: så og efterdi 

Maren Sørensdatter for ting og dom har sig til forpligtet samme gæld at betale, og hun 

efter hendes egen forpligt er delt bleven, ved vi ikke hende af samme dele at kvit dømme, 

førend hun retter for sig, som det sig bør. Viborg landstings domboger A 1608 - 1661. 

Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

Omtrent 1. april  1612 

 Fortegnelse paa dem, som fik Befaling til at overantvorde Lenene: ….. Jørgen Friis 

til Krastrup og Ifver Juel Hald Len til Knud Gyldenstjerne Axelsen. KancBrevb. 1609-

15, s. 483. 

 

13. april 1612 

Knud Gyldenstjernes lensbrev, dateret København 13. april 1612. Brevet er 

udfærdiget efter en almindelig brugt formular. RA, Hald lens regnskab, kvittansariums-

bilag 1596-1652, jf. Valdemar Andersen s. 37-40, 60 og 298. 

1. Knud Gyldenstjerne blev for troskab og villig tjeneste forundt Hald slot og len 

med Middelsom herred, »indtil vi anderledes derom tilsiger.« 

2. Han skulle have al den visse rente (landgilden) og indkomst efter jordebogens 

lydelse, også af gods, som tid efter anden var lagt under lenet, og som Kjeld Krabbe 

havde haft det. Årlig afgift heraf 1.600 gode rigsdaler. 

 3. Men stiftets indkomst, så vel som hele indtægten af Ørslev klosters og Sebber 

Klosters overløbsgods (Tiloversblevne ved klostergodsets deling).  Strekhals gods, 

»det vil Vi os alene til bedste forbeholde«, og for disse indtægter skulle lensmanden 

aflægge årligt »godt og klart regnskab«. 

4. Han måtte nyde og til sit eget bedste bruge ladegården og beholde al avlen og 

affødningen (af husdyrene). »Og på samme ladegård og avl aldeles ingen omkostning 

Os i nogen måde tilskrive.« 

5. »Og skal forn. Knud Gyldenstjerne være forpligtet, når Vores rejse der 

fremfalder, at holde Vores medhavende heste fri med hø og rugfoder på en dags tid, to 

eller tre, eftersom det lejligst lader sig begive.« 

6. Han skulle gøre årligt regnskab for brokorn og sundkorn i lenet med mandtal 

over yderne. Han skulle sørge for kornets oppebørsel. Men indtægten af kornet »vil Vi 

os alene fri forbeholdet have.« 

7. Men hvad den uvisse rente, dvs. sagefald, stedsmål, husbondhold, drift ( ?), 

forlov, rømningsgods og vindfælder, der forefaldt i lenet, angik, »deraf har vi nådigst 

bevilget ham den tiende part.« De øvrige 90 % af disse uvisse indtægter forbeholdt 

kongen sig selv, og herfor forlangtes ligeledes »godt og klart regnskab.« 
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8. Når der var olden i »Vor og kronens skove«, skulle der føres et oldenregister, 

bilagt regnskabet, hvori der skulle anføres den enkelte mands navn, som satte svin på 

olden, og hvor mange svin, lensmanden havde bevilget ham at sætte i skoven. Selv måtte 

lensmanden sætte de på ladegården fødte svin på olden. ”Og skal skriveren udi 

regnskabet antegne, hvilke (svin) der er gamle og hvilke unge. Og have indseende med, 

at Os sker den underskel og ret, så vel som og særdeles tage bevis på flæsket af de gamle 

og særdeles af de unge svin, når det hid til slottet til Vort behov fremskikket bliver.” 

9. Han skal forordne og i agt tage, at af sagefald og stedsmål skal så vidt muligt de 

to trediedele erlægges i penge og en trediedel i øksne. 

10. Han skal selv lønne og klæde fogden, skriveren og andre slottets og 

ladegårdens og hans egne folk og Os intet deraf i nogen måde tilskrive. Ej heller tilstede 

dem at have nogen genant (indtægt) i lenet, undtagen fogden sine tiendepenge og 

skriveren sin skriverskæppe. Skal han ikke heller tilskrive Os nogen fortæring på hans 

folk og tjenere, hvor han dem her udi riget på Vore vegne fremskikker. 

11. Han er forpligtet til at (be)fordre vore brevdragere og andre, som har Vort 

fripas, igennem hans len og forsørge dem med nødtørftig underholdning til mad og øl 

og husleje på en nats tid. 

12. Lensmanden skulle føre tilsyn med kronens jord og ejendom, at intet heraf med 

urette kom i andres eje. I sådanne tilfælde skulle han ved lov og ret ”tale det ind igen, 

såfremt han ikke selv vil stå Os derfor til rette.” 

13. Han skal tjene ”Os og riget med 8 geruste heste inden for riget på hans egen 

og uden for riget på Vor bekostning.” 

14. Han måtte ikke i regnskabet fradrage udgifter til reparationer på slottet og intet 

byggeri lade foretage, ”uden Vi nådigst selv bevilger og bifalder.” 

15. Lensmanden skulle have den gejstlige jurisdiktion i lenet, have præsterne i 

befaling og forsvar. Han skulle oppebære stiftets indkomst (tienden), samt stedsmål og 

sagefald af præster og degne, der sammen med kronens anpart af tienderne var 

forbeholdt kongen og derfor krævede særligt regnskab. Han skulle have indseende med, 

at kirkerne fik deres tillagte indtægter, og at disse anvendtes på rette måde. Han skulle 

sammen med kirkeværgerne sørge for, at kirkernes tiendekorn solgtes til ”formuende 

borgere i købstæderne og til ingen anden.” 

16. Han skulle have tilsyn med skovene, at der ikke skete ulovlig hugst. 

17. Ligeledes have opsyn med vildtbanen ”og der aldeles intet jage eller lade jage 

og skyde, men kun hvor Vi og kronen er fælles med adelen”, altså på fællesjagten 

omkring vildtbanen måtte lensmanden jagte. 

18. ”Og skal han holde bønderne, til lenet liggende er, ved lov, skel og ret og dem 

aldeles intet uforrette (forurette) imod loven eller jordebogen eller nogen nye pålæg 

besvære i nogen måde.” 

 Lensbrevet slutter med bestemmelsen om, at Knud Gyldenstjernes regnskab skulle 

begynde Philippi Jacobi dag (1. maj) 1612 og gå til årsdagen derefter. Alle udgiftsbilag 

skulle Knud Gyldenstjerne personlig sætte sit navn under, hvis udgiften ellers skulle 

passere og blive godtgjort. Lensmandens underskrift findes dog ikke på mange af 

kvitteringerne, og savnes bl.a. på de mange bilag i forbindelse med byggeriet på Hald 

1622. 

 

22. juni 1612 

Jørgen Friis til Krastrup og Iver Juel til Villestrups overleveringforretning af Hald 

len fra Keld Krabbes enke Christence Juel til Stubbergård til Knud Gyldenstjerne til 

Tim. Man synede inventarium, herunder de opbevarede mængder af korn på lofterne, 

men desværre nævnes ikke hvilke lofter. Endvidere synedes opbevarede breve og 

bygningerne, mens man opgav at syne skovene, da disse lå spredt og langt fra hverandre. 

I stedet valgtes 12 uvildige, trofaste dannemænd til at foretage synet og afhjemle det ved 

herredstinget. RA, Hald lens regnskab, kvittantiariumsbilag 1596-1652. Fortegnelsen 

over brevene er efter ÆA V, Registratur over breve på Hald 1612.  

 Wy effterskreffne Jørgenn Friisz till Krastrup, kong. maiett.s befallingsmand paa 

Segelstrup, och Iffuer Jull till Willestrup giøre vitterligtt, att kong. maiett.s wor aller-

naadigste herris breff och befalling er osz thil hennde kommen indhollendis, efftersom 

hanns maiett. naadigst haffuer forlentt erlig och wellbiurdig mandt Knudt Gyldenn-
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stiernn thill Thim medt hanns maietz. och kronens slott Haldt, da bede hanns maiett., 

befale och fuldmagt giffue osz, att naar erlig och welbiurdige frue Christendtze Jull thill 

Stubbergaardt, sal. Kield Krabbis effterleffuersche, forne slott fraa sig leuerer, da att 

offuerwerendis thil stede werre och thill forne Knud Gyldennstiernn antuorder huis 

inuentarium, breffue, register, jordbøgger och altt anditt, som hosz forne slott findis och 

bør att ladis och offueranttuordis, diszligeste att besigte bygningen paa slottedt och 

ladegaardenn der samme stedtz, huorledis dett forfindis och er ved magt holdenn, saa 

och grandsche och forfare schoffuene, huorledis di ere fredde och wed magt holdenn, 

med miere, samme hans maietz. befalling om formelder och indholder. Saa haffuer vy 

effter hogsbemelte hanns maietz. befalling begiffuedt osz thill forne hans maietz. slott 

Haldt och vdi erlig och welbiurdige frue Øllegaardt Huittfeldt, forne Knudt 

Gyldenstiernns høstrug, och wellacht mandt Peder Munck i Stabye kiergaardt hanns 

fuldmectige deres neruerelsze er forne frue Christendtze Juls fuldmectige schriffuere 

Rasmus Findssenn møtt  thil stede och fremlagdt  for osz itt inuentarium paa, huis forne 

sal. Kield Krabbe effter erlig och welbiurdig mandt Christian Holck thill Søeboe 

offuerantuorditt er, wnder enlige och welbiurdige mendt forne Iffuer Jull thill Villestrup 

och Enuold Krusze thill Wingegaardt deris vnderschriffning och forsegling. 

Och derpaa igenn haffuer forne frue Christendtze Jull vedt forne hindis 

fuldmectige schriffuere Rasmus Findssen ladett fraa sig leuere  dette thill inuentarium 

som forne Knudt Gyldenstierns fuldmectige schriffuer Just Jørgenssenn thill sig 

annammedt haffuer, som effterfølger:  

 

 Inventarium 

Rog i Jorden Vaar Saaedt        28 tdr. 3 schip 

Rog paa Lofftedt          13 tdr 4½ skip 

Biug paa Loffted          18 tdr. 

Haffuer Som i Jordenn Vaar Saaedt      29 tdr 

Haffuer Paa Lofftedt         41 tdr. 

Boghuede paa Lofftedt        4 tdr.  

Gaass Kropper          4 

Baysaltt           4½ skippr 

Lønborg Saltt          1 fjk. 

Smør            3 tdr. 

Salthedt Siildt          2½ woll 

 Wdj Øllkielderenn 

Øll, enn fadt Paa          9½ tdr.  

Endenn enn fadt Paa          3 tdr. 

Enden threij fade huer paa Sex tdr. 

Er            18 tdr. 

Arbeidtz øll          4 

Summarum 

Sum øll           29½ 

Arbeidtz øll          4 

 Wdj fadborditt 

Hollandtz leritz Lagen medt 2½ breder wdj      1 par 

Halffslet hørgarns laggen med 2 breder wdj     6 par 

Gammel forslett Dreiels Duge medt dammaschis blommer  3 

Hollandtz leritz Dugge         2 

Halffslett Hørgarns Duge        2 

Puder medt pudisswor paa som slett Inthedt duer    2 

Bolster Diønner Som er halffslet och Kand werre brugelige  1 

Bolster Diønner Som er meget forsledt och medt  

nogenn huoller paa Kand werre nogit brugelige    8 

Bolster hoffuidt Diønner som er meget forslet och medt  

huoller paa, dog kand werre nogit brugelige     7 

Gammel Sarduigs Dorndiønner, Som er forslet och Inthed duer 1 

Lvnne Diønner Som och er megit forslett, dog nogit bruggelig  13 

Lvnne Diønner Som slet Rodden och forderffuit och 
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Aldelis wbruggelige och medt Suuarlig Ringe fyld wdj    16 

Wadmels Diønner som megitt er forsledt 

och medt huoller paa, dog nogitt bruggelige     4 

Gammell Wadmels hoffuit Diønner      1 

Wadmels Diønner Som er slet Rodden och Aldelis wdj Alle 

moder wbruggelige, med gandsche Ringe fyld wdj    11 

Lvnne Hoffuid Diønner, som ehr megitt for= 

sledt, dog nogitt bruggelige        8 

Lvnne Hoffuid Diønner, som ehr Aldelis Wbruggelige, Er  13 

Wlden Sengekleder, Som er megitt forsledt, dog nogit  

bruggelige           19 

Noch Wlden Sengekleder, Som er Roddeen 

och forderffuit, och Aldelis Vbruggelige     7 

Nye groffue …. Sengekleder, som er Vsyedt     5 

Gammell Nørnbergs Sengekleder, Altt forsledt  

och Inthedt duer          1 

Gammell flamsch Sengekleder, Altt forsledt och Inthedt duer  1 

Gammell flamsch hiønder        1 

Nye Schindteckenn         2 

Thin piibkandr          1 

Gammell tintallerkner         12 

Gammell tinfade          10 

Som Veijet thilhaabe         4 pd. 2 march  

Stor gammell Messing Moldinger       3 

Enden gammel Smaa Messing Moldinger     3 

Som Veijet thisammen        1 pd. 6 march  

Smaa Liussestager         1 par 

Weijett            4 mark 

Thuende bedekrandtze         1 

Thresur paa fruestoffuenn medt laass for     1 

forgyltt Kalch Aff Sølff        2 

forgyldt Sølff Disch         1 

 Wdj Steggersedtt 

Kiell schier med 2 Kroge        1 

Brand Iern, Vbruggelih        1 

Brand  forke          2 

Stor skab med Ingen laass for och slett Intet duer    1 

Gammell laaseløss  Liusse Kister som findes i Kielderen   2 

Skiffuer Onde och gode paa Kammer      13 

Staallstenger          2 

Gammell schorstien Brand Iern       6 

Gammell Vbrugelig Kaabergryder      7 

Som weiger          6½ pd. 

Stor gammell Kiolle som er Vbruggelig      1 

Bøst Kiele           1 

Weiger thilsammen         3½ pd. 

Liden gryde duker         1 

Gammell Smaa brandstenger       7 

Kobber Mortter          1 

Kobber Støder          1 

Gammell och Aldelis Vbruggelig Kiele som  

thilforn haffuer Veritt Wdj slagterhusitt      1 

Weijett            5½ pd. 

Smør schippundt Wegt        1 

Røster Vbruggelige         2 

Røster Bruggelige         1 

Gammell Vferdige boløxer        1 

Bradespiidt Vden Buk         1 
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Kaabber Pandr Vbruggelige        2 

Gammell Jernskoffuele        2 

 Wdi Brøggerssedtt 

Brøgpande paa 9 thønder        1 

Bye Øølkar          2 

Ørsser           2 

Thragter           1 

Hommelsir           1 

Deigenn troff          1 

Handquernstienn          2 

Gammell faarklerder         1 

Gamell Kornsecke         4 

dj er Vbruggelige Alle sammen och inthet duer 

Skierkniff Vbruggelige        1 

 Wdj Smedienn 

Hand Hammer          1 

Smediestedt          1 

forhammer           1 

fursthammer          1 

Siidhammer          1 

Negelthouff          1 

Stock Jern           1 

Gye Jernn           1 

Staalstenger          4 

Buglenker           1 

Brødder           5 

Sperhager           1 

fyrspidt           1 

Kollbørster           1 

Sandschir           1 

Halsslencker          1 

Belger Vbruggelig         1 par 

Axell thill Slibstienn         1 

 Vdj Melckhussett 

Kierner           1 

flødbøtter           1 

Lier Mielckekar och trækar        26 

Gammell Threspand         2 

Stripper           2 

Gl. Kobber gryder         1 

Weiger           15 march 

 

 Wdi Ladegaardenn 

Suin store och Smaa         10 

Giess            16 

Ploffue mz thilbehøring mz Jern och trær     2 

Arbedtz Vogne          2 

som er ingen Jern paa         1 

Harver           1 

 Wdi Thornedtt 

Jernnstenger          1 

Kobber Thridtzer         1 

Vbruggelig Kaabber i steden for en thridtze som forødtdis  1½ pd 

Liøngleer           1 

Kuorter Slanger Aff Jern Som er enn  

Kammer thill, Vferdige        1 

Falckonetter Aff Jernn, Vferdige och duer Inthed att brugge  3 

Kuorter Slanger Aff Jern Vden Kammer och Vferdige   1  
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Dobbeltt scherpentiner,Wferdige       1 

støbt 

Wfærdige Half Hage         2 s.  

Noch hiele och halffue hager, Wfærdige Paa 

stockerne, och forrøstedt        76 

Smaa Kobber piibe, aff en bøsse Som er Wfærdige    1 støcke 

Kobber former thill falckonetter       3 

Gammell schibs Lader Aff thræ, som er Aldelis  

forrodnet och Inthz duer        3 

Schibs stycker, Wfærdige        1 

Liden Blye           3½ skippd. 

Gammell Wfærdige Scherpentiner      9 

stenbøsser eth kammer 

Stienn bøsser Aff Jernn        2 

den enne støbt, den Anden Wstøbt, Och er 

en kammer thil, baade Wden stock och Vferdige 

Store groff skiøtt, kaldis Silckeborg, Aff Jern, 

med Kammer thill, och er Wferdige      1 

Gammell ledige bøsse kammre, som er Weferdig    7 

Thiere           1 td. 

Gammell Seyerurech som er Wbruggelig     1 

fiskebaade Som er Aldelis Wbruggelige      2 

Noch Nye Baade, ehr Bøgett och Leueritt thill  

Iuuentarium, Wdj stedenn for en Som var Slæett Aldelis  

Wbrugelig och forrodnett        1 

 Wdj Spiisskielderenn 

Iernn boltter Medt 7 feldninger       2 

Halss Jernn          1 

Bessmer           1 

Hand Kloffuer          2 par 

Brødkorffue, Wbruggelige        5 

Gammell brødkister         1 

Smør Søger          1 

Sennepsquern Aff thræ allsammen      1 

Salthoffner oc Vinballier        10 

Snarredt stoole Paa fruerstoffuen, Onnde och gode    12 

Sengestedt paa Kongens Sall       2 

Junger medt Jernn beslagenn       2 

Jernn lencker till Junger 3 Allenn lange, Aldelis Wbruggelige  1 

 

 

Fremdelis Haffuer forne Rassmus Findtzenn fraa Sig Leueritt Nogle gamble Jordbøgger 

och Adschillige Eigendoms breffue och Andre Breffue, huilche effter och medt denne 

fortegnelsse och Reuerssall, Som der paa bleff giortt Er forne Just Jørgenssenn offuer 

Andtuordit, och Wdj itt Skrinn Nederlagdt som effterfølger 

 

 [Breve] 

A.  Først” itt thingsvinde aff Fiendtz herridtz ting anlanngenlis siønn thill Vidhuo kier. 

 Dateritt 1526 thiszdagen nest for Pauli apostoli dag; paa pergamenntt. 

B.  Annders bunde i Ørum hanns panthebreff thill Schiøning i Huiding paa halffpartt 

 aff en gaardt i Ørum, som hans broder lille Anders bunde i boede, disligste och 

 ett støcke schouff paa Wolsz marek. Datteritt Wiborg 1534; paa pergamentt. 

C.  Her Jenns Thuressenns schiøde, sogneprest i Haszleff, paa Karlszdells schouff 

 liggendis i Liuszgaardt sogen, dett att verre soldt thill høyborne første sallighe 

 konning Frederich. Datteritt Liuszgaardtt herridtz ting 1587 31. julii; paa 

 pergament; och enn fuldtmagt derhosz. 

D.  Enn papirsdomb, som Otte Brahe thill Knudstrup, Palli Jull thill Strandilt med 

 fliere gode mendt dømptt aar 1567 denn løffuerdag, kyndermysszeafftenn 
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 paafaldt, en herridtztingsdom att verre macteløsz domptt ahnlangendis enn gaardt 

 i Rindtz herritt, kaldis Nørgaardt, Jep Anderssenn och hanns brødre er thildømptt. 

E.  Ett kong Frederichs breff datteritt Kiøpnehaffnn anno 1568 denn 5. martii, 

 pendingschatt anlangende aff bønder och thienistefolch. 

F.  Jep Kieldtzenn i Guldagger hanns beuisz paa thuende beseglede perga-

mendtzbreffue, som liuder paa 4 jordt liggendis i Giedsted marck i Rindtz  herritt. 

1571. 

G.  Enn landtztingsdomb, att enn laughefftd, som Jenns Madtzenn i Suanszfzøe haffde 

 giortt paa marck och hiede er vedt magtt domptt. Datteritt 1553. 

 Pergamendtzbreffue. 

1.  Enn pergamendtztingsvidne aff Fiendtz herridtz ting anno 1532 vdgiffuitt, 24 

mendt att haffue wunditt, att all dett jordegodtz, fellig och enmercke, schouff och 

fiskewandt, som biszcop Jørgenn Friisz hanns forfedre haffde haffdt, haffuer ligget 

thill Haldt paa thredie aar, sidenn bistop Jørgenn fløtte aff Wiiborgh. 

2.  Enn pergamendtzlaugheffdt, Niels Anderssenn i Halschoff haffde giortt och 

 induortt Dalszgaardtz enmercke. Datteritt 1514. 

3.  Ett pergamendtzthingsvinde paa godtz vdi Dommerbye. Datteridt 1462. 

4.  Sandmendtz breff paa enn engh, kaldis Guldborgholm, ligendis thill enn gaardt i 

 Dommerbye. Datteritt 1461. 

5.  Ett thingsvinde, att bischop Knudt i Viiborg haffuer haffdt diell i all Dommerbye 

 mark. Datteritt 1467. 

6.  24 mendtz vinde, huor rett markeschiell er emellom Ørndrup mark och Torp mark. 

 Datteritt 1510. 

7.  Mortenn Laurssens forplict i Nykiøbing, att hand schall giffue thill jordschyldt 

 aff itt styrke jordt i Nykiøbing och 2 agger paa marckenn der samme stedtz 1 daller. 

 Datteritt 1575. 

8.  Skiffue mendt deris forplict att giffue aarligenn thill chronen femb mark dansche 

 aff huis brug di haffuer paa Brorup marck. Datteritt 1545. 

9.  Enn pergamendtzgrandschning paa enn gaardstedt liggendis thill Viiborg 

 domkirche. Datteritt 1530. 

10.  Priors breff i sancte Hanns closter i Viiborg paa enn gaardt liggendis i Aars herritt 

 i Ejstrup bye. Datteritt aar 1520. 

11.  Broder priors i sancti Hanns closter och meenige conuendtzbrødris breff paa 50 

 mark, som di er frue Karrenn Stiensdatter plictige. Datteritt 1527. 

12.  Ett pergamendtz sandmendtzbreff paa Weedhuodt. 1501. Datterit anno 1501. 

13.  Lanndtztingsbreff om Halschouffs eng. Datteritt 1458. 

14.  Sandtmendtzbreff emellom Katballe mark och Liuszgaardt mark i Liuszgaardt 

 herridt. Datteritt 1556. 

15.  Laugheffd paa s. Hanns closters godtz vdi Nørliøng herritt. Datteritt anno 1486. 

16.  Ett latins pergamendtzbreff wnder sin datum 1362 medt ingenn segell. 

 

 Papirsbreffue. 

17.  Enn hermendtz domb, att Ballu ehr kong. may. friie ennemercke thill Haldt och 

 Silckeborgh. 

18.  Enn herridtztingsdom, att denn mølle vedt Jølbye ehr dømptt thill chronenn. 

 Datteritt 1579. 

19.  Marrenn Andersdatter i Smollerupgaardt hindis skiøde paa threi gaarde i Fiendtz 

 herritt. Datteritt aar 1555. 

20.  Her Mouridtzis breff i Thostrup paa enn kircheeng liggendis ved Schindersz-

 brouff, kaldis Kircheholm, som her Moridtz schall holde vin och affladt aff. 

 Datteritt 1551. 

21.  Ett sandmendtzbreff aff Nørliøng herridtz ting om marcheschiell emellom 

 Nørliung herridt och Rindtz herritt och mellom Houriisz och Skals marck. Datteritt 

 1545. 

22.  Herridtztingsdomb aff Fiendtz herrittz ting, att thiende aff Torup kirche ehr her 

 Otte Krumpenn paa kong. may. vegne thildømptt. Datteritt 1551. 

23.  Enn landtztingsdomb om marckeschiell emellom Huidberg marck och Rønneberg 

 marck. Datteritt 1576. 
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24.  Landtztingsdomb paa en fiskegaardt emellom her Jørgenn Løche och Byriall i 

 Ollestrup. Datteritt 1573.  

25.  Landtztingsdomb paa enn fischegaardt i Herszomb, er Jørgenn Schram thildømptt. 

 Datteritt 1576. 

26.  Sandmendtzbreff emellom Offuer Torp och Neder Torp vdgiffuitt thill Fiendtz 

 herridtz ting 1581. 

27.  Sandmendtzbreff emellom Huilszom och Tollestrup, vdgangitt thill Rindtz 

 herridtz tingh. 1579. 

28.  Enn landtztingsdom paa di ennge i Vidschum Ker att verre Haldt slott thildømptt. 

 Vdgangitt 1576. 

29.  Ett sandmendtzbreff paa Huam marck. Datterit 1574. 

30.  Thingsvinde aff Rindz herritz tinng Herop och nogle agre ahnlangendis. 1574. 

31.  Herritztingsdomb om breffue paa forbrutt godtz. Datteritt 1573. 

32.  Thingsvinde aff Rindtz herritz ting, att Erich Anderssen i Kleitrup kiendis vidt dett 

 boell i Herop, Peder Hanssen i boer. Datteritt 1574. 

33.  Sandmendtzbreff emellom Sønder Knudstrup och Grodschouff march vdi 

 Liuszgaardi [herritt]. Datteritt 1580. 

34.  Sandmendtzbreff emellom Alhiede, Søuszøe march och Søegaardt med flere, 

 derpaa støder. Aar 1580. 

35.  Domb aff Rindtz herritz ting paa Holm mark, er thilldømptt kongenn och 

 chronenn. Datteritt 1574. 

36.  Domb aff Rindtz herritz ting, dog vendelig, att  Scharup er Nielsz Jørgenssenn, 

 paa kong. maytz. vegne thildømptt.  

37.  Riidemendtzbreffue emellom Nab och Horszedall i Meilszem herritt och Offuer 

 Thestrup och Neder Thestrup. Datteritt 1577. 

38.  Landtztingsdom emellom Huilsom march och Thollestrup mark. Vdgiffuitt 1586. 

39.  Sandmendtzbreff aff Nør herritz ting emellom och omkring Lyebye mark vdi 

 Salling. Vdgiffuitt aar 1580.  

40.  Rebsbreff aff Nør herritz ting paa Øster Lybye mark i Salling. Vdgiffuidt 1581. 

41.  Reebszbreff aff Fiendtz herritz ting paa Vredstedt mark. Vdgiffuitt 7 1573. 

42.  Riidemendt att haffue funditt dett sandmendtztoug magteløsz, som sandmendt 

 giorde emellom Huam och R(e)strup. Vdgiffuidt aar 1575. 

43.  Domb aff Rindtz herridtz ting, att nogenn jordt paa Giedsted mark er kongenn 

 och kronenn thildømbtt. 1574. 

44.  Herridtztingsdomb aff Rindtz herridtz ting ahnlangendis enn kong. maytz. breff 

 paa nogitt arffuepartt vdi enn boendegaardt med vrang vnderuiszning att verre 

 forhuerffuitt. Vdgiffuitt 1574. 

45.  Enn landtztingshiemsettelsze y samme sag. Vdgiffuitt aar 1574. 

46.  Endnu enn landtztingsdomb i samme sag. 1575. 

47.  Ett 24 mendtz vinde aff Rindtz herridtz ting anlangendis herlighedt aff denn gaardt 

 i Laastrup. 1575. 

48.  Thingsvinde aff Rindtz herridtz ting, Peder Jenssen Høgh medt dannemendt att 

 verre beskichett, huem hand haffde sted den gaardt aff, handt i boede. 1575.  

49.  Landtztingsdomb ahnnlangendis Thostrup prestegaardt. Vdgiffuitt 1576. 

50.  Copie aff kong. maietz. breff, Christenn Nielssen glarmester i Nyekiøbing haffuer 

 paa denn gaardt der samme stedtz. 1578. 

51.  Riidemendtzbreff emellom Throelstrup mark och Thulstrup march. Datteritt 

 1580. 

52.  Sandmendtzbreff emellom Lhere  mark och Astrup mark thill Skierne. 1581. 

53.  Albrett Schiels breff paa nogitt kiercheschouff thill Ollum kirche. Datteritt 1547. 

54.  Herridtztingsdom, att dett støcke enng paa Skamriisz kier ehr dømptt vnder 

 chronenn. 1574. 

55.  Mester Peder Thøgerssenns superintendent offuer Viiborg stigt medt fleere deris 

 wiidisz effter itt latins breff om itt schouff, kaldis Wiitthoguedt, vdi Mønsted sogn 

 liggendis, her Erlandt Kalif riidder haffde giffuitt thill vor frue kirchis bygning i 

 Viiborg. 1579. 

56.  Landtztingsdomb paa thou fischegaarde i Skalsz, 1563, er thildømtt capittell i 

 Viiborg. 1563. 
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57.  Rebszbreff paa Øster Lybye mark i Sallingh. Aar 1581. 

58.  Domb aff Rindtz herridtz ting, denn eng paa  Biergraff er dømpt vnnder chronenn 

 som anditt forbrutt godtz. Aar 1560. 

59.  Ett thingsvinde aff Karlbye sogen annlangendis Westerhaffue och Siøekier och 

 denn marck søndenn ved Gammelt aae, ligger thill Thorp och Karlbye. 1505. 

60.  Ett 24 mendtz vinde Wedhuodt vdi Fiendtz herritt ahnlangende. Aar 1579. 

61.  Adschillige breffue, 38, som findis vdi enn knip indbunden, ahnnlangende 

 Wredsted mark. 

62.  Enndnu breffue vdi enn knip Rindtz herridt anlangende. 

63.  Enn landtztingsdomb Thorupgaardt i Morsz anlangende. 1559. 

64.  Enn landtztingsdomb, att Wedhuod schouff ehr thildømptt Peder Munck. 1579. 

65.  Her Otte Krumpenns forbudtzbreff ingenn att føre bøge paa Vedhuodt. 1550. 

66.  Landtztingsdom, ranszneffning aff Nør herritt i Morse ehr feldt, for di suor 

 Mogenns Sørenssen quitt for rann. 1559. 

67.  Landtztingsdomb offuer Graffuers Høgs vinder och domme i Oddens, dennem 

 iche att komme her Otte Krumpenis paa kong. maietz. vegne paa Viue mølle och 

 støffning thill hinder eller schade. 1559. 

68.  Landtztingsdomb, att denn herridtztingsdom paa dett høhe, schoffhug, 

 thiendkornn och ranszfeldt dømpt magtt. Aar 1558. 

69.  Landtztingsdomb, att enn herridtztingsdomb paa denn oxe, Vredstedt 

 kirchetiennde och Vistis och her Oluffs bondegodtz schylde, ehr vid magt dømptt. 

 1558. 

70.  Jacob Jennssenn prior i Dueholms closter medt flere deris breff ahnrørendis Mørch 

 Ebbessenn och frue Anne Spendtzs enn mageschiffte. 1550. 

71.  Forplictelszebreff om Sørenn Mortenssen och Michill Mortenssenn i Rindtz 

 herritt. 1540. 

72.  Landtzthingsdomb om huszmendt och schoffue i Melsom herrit. Aar 1551. 

73.  Klagevindes Vedhuod anrørende. Aar 1515. 

74.  Frue Anne Spendtzdatters breff dett mageschifft anrørendis. Anno 1550. 

75.  Landtztingsdomb formellendis om ett 24 mendtz vinde, som iche vaar i 

 thingbogenn, denn, som dett haffde forsegledt, att stande thill rette. 1559. 

76.  Herridtztingsdomb aff Fiendtz herridtz ting anlagendis om cannickernis thienner 

 vdi Viiborg. Anno 1550. 

77.  Hanns schriffuers klagebreff paa dennem, som haffuer brugt enng i Pierstrup kier. 

 1560. 

78.  Domb aff Rindtz herritz ting anlangendis boendeeye, dett att verre arffuingerne 

 thildømptt vndtagen chronens rettighedt. Anno 1571. 

79.  Winde aff Wiiborg landtzting prestegaarden i Laastrup ahnrørende. 1555. 

80.  Herridtztingsdom aff Sønderliung herritt Jørgen Schramb for høring att verre quitt 

 dømptt. 1560. 

81.  Bønderne i Fiendtz herritt er satt aff herremendt paa gesterii. Anno 1574. 

82.  Loduig Munchis breff thill Quistrup, Wedhuod anlangendis, hannem eller hans 

 arffuinger att stande kong. maietz. thill rette. 1579.  

83.  Thingsvinde aff Sønderliung herrittz tinge anlangendis ett støcke eng nedenn 

 Jegeriisz, som Christoffer Roszennkrandtz haffuer haffdt i haandt och heffdt 26 

 aar. 1558. 

84.  Thingsvinde aff Rindtz herridtz ting anlangendis enn pantebreff paa ett støcke eng 

 paa Fieldszøe kier. 1553. 

85.  Siunszvinde aff Sønderliung herritz ting Werum mark ahnlangende. 1564. 

86.  Forbudtzvinde aff Fiendtz herridtz ting Wedhuod anlangende, som her Otte 

 Krumpen paa sine och Viiborg capittels vegne haffde giortt. 1550. 

87.  Thingsvinde aff Fiendtz herridtz ting anlangende Jens Erichssenn i Vedhuod, stede 

 aff cannickerne och sidenn aff Mogens Munch. 1589. 

88.  Thingsvinde aff Sønder herritz ting i Morsze, att Vesterhaffue och Siøekier haffuer 

 liggett thill Thorp 50 aar. Vdgiffuitt 1505. 

89.  Thingsvinde aff Liuszgaard herritz ting, Jenns Pederssen i Liuszgaardt att haffue 

 forpligt sig iche att hugge eller befatte sig med dett støcke schouff Thestrup balle. 

 1572. 
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90.  Thingsvinde aff Nør herritz ting, her Otte Krumpenn haffuer ladilt giffue last och 

 klage offuer her Niels Mogenssenn, for hand haffde opborenn schyldt och 

 landgieldt aff thuende gaarde i Lybye. Anno 1558. 

91.  Enn forbudtzvinde aff Lonnøe biercketing, her Otte 1540. Krwmpenn haffuer 

 laditt forbiude ingenn att maa saltte sildt saa viitt, som Haldt leenn recker. 1540. 

92.  Laugheffdt aff Nør herritz ting paa Jeg(endø)e prestegaardt. Aar 1550. 

93.  Landtztingsdomb inddømpt vdi enn hæffdt emellom Flye och Suanszøes. 1553. 

94.  Thingsvinde aff Rindtz herridtz ting annlangendis itt stocke eng vdi Giedsted kier, 

 kaldis Løgholm. 1560. 

95.  Landtztingsdomb anlangendis kirchekornn aff Wredsted kirche att verre 

 opbørenn. 1559. 

96.  Landtztingsdomb ranszneffningseedt anlangende. Aar 1561. 

97.  Landtztingsdomb Christen Huaszis thiener dømpt aff rann. 1556. 

98.  Klagevinde aff Fiendtz herritz ting paa Høgildt mølle. Aar 1550. 

99.  Forbudtzvinde aff Rindtz herritz ting, di Skalsz mendt iche att maa brugge fischerii 

 enthenn med recker eller andre garnn vdi denn friihedt, som chronen haffuer. 

100.  Herritztingsdomb aff Nørliung herritz ting, Lauridtz Schramb och Jørgen Schramb 

 er thildømpt att lide thiltale for den jagt, di haffuer giortt i Pierstrup kier. Aar 1560. 

101.  Siunszvinde aff Liuszgaardt herridtz ting offuer Jenns Schouff i Vrandum. 1561. 

102.  Forbudtzvinde aff Rindtz herridtz ting, att ingenn maa holde giedder effter 

 sancti Michelsz dagh. 1548.  

103.  Nii klagevinder och andre vinder, att di aff Affuindtzbergh brugger for nær 

 Leffring; er indbundenn vdi enn knip.  

104.  Thingsvinde aff Fiendtz herritz ting ahnlangendis kongschatt i Ødtzleff closter 

 sogen. 1548. 

105.  Forbudtzvinnde aff Fiendtz herridtz ting, ingen att maa jage vdi Flye kier. 1564. 

106. Thingsvinde aff Sønder herridtz ting i Morsz anlangendis kongschatt aff 

 vgdagsbønder thill Damszgaardt. 1553. 

107.  Thingsvinde aff Sønderliung herridtz ting, att Pouill Nielssenn i Hammerszhøy 

 haffuer veritt di Vischum mendt deris hiemmell thill thorffgrøfft och brug i 

 Vischum hiede. Datteritt aar 1559. 

108. Thingsvinde aff Fiendtz herritz ting, att Vedhuod byggestedt medt marckenn 

 haffuer alttid veritt Viiborg domkirchis rette eiendomb. Aar 1530. 

109.  Thingsvinde aff Hinborg herritz ting ahnlangendis Haagens mølle.   

110.  Wiidissze effter kongh Hanszis breff och stadfestelsze, thou gaarde, en i Sønder 

 Knudstrup och en i Nør Knudstrup, att verre induartt thill bischops dom. 

111.  Siunsvinde aff Sønderliøng herritz tingh thill itt styeke engh neden Jegeriisz. 1558. 

112.  Landtztingsvinde, sex mendt wonditt haffuer, att en ved naffn Christenn Perssenn 

 i Reyszenn haffuer brugt Kielszuig och Naffnszuig for sin rette boendeeye, och 

 effter hanns affgangh brugt thill capittell gaarde i Høgiidt. 1546. 

113.  Klagebreff paa Wedhuodt. 1557.  

114. Winde om marcheschiell aff Nør herritz ting emellom Rødding, Klarriisz och 

 Jegstrup. 1534. 

115.  Klage aff Viiborg landtzting, ingenn att maa brugge pulszuoder. 1560. 

116.  Klage aff Viiborg landtzting offuer Lauritz Scramb och Jørgenn Schramb for jagt 

 vdi Pierstrup. Aar 1560. 

117.  Thingsvinde aff Rindtz herridtz ting, skurszneffning att haffue skurett i faldt aldt 

 dett bundegodtz, som er ytt schylde, leding och landgildt aff i thimelig thidt. 1567. 

118.  Forbudtzvinde aff Nør herridtz ting i Morsz anlangende schiøtterii. Anno 1552. 

 Pergamendtzbreffu  

Aa.  Kong Friderichis den første laaszebreff offuer Haldtz godtz och all hindis 

 thilleggelsze. Vdgiffuitt i Slagelsze sar 1532. 

Bh.  Samme kongh Frederichs andenn laaszebreff paa Haldt och Haldtz godtz. 1531. 

Cc.  Sandmendtzbreff anlangende Røgel hiede och gaardstedt. Aar 1469. 

Dd.  Skiøde paa godtz i Liuszgaardt herritt, Peder Erichssenn och Erich Erichssenn 

 haffuer skiødt her Niels Munck. 1447. 

Ee.  Peder Erichssenn och Erich Erichssenns schiøde thill Niels Munch paa enn gaardt 

 i Leffring medt godtz i Liuszgaardt herritt. 1447. 



 

378 

 

 

8Ff.  Laugheffdt aff Liuszgaardt herridtz ting paa adschillige godtz der samme stedtz, 

 som Suendt Ibissenn haffuer giortt. 1513. 

Gg.  Laugheffdt paa Hald och Hald søe med miere godtz. 1489. 

Hh.  Wiidisze aff Wiiborg landtzting 3effter ett gammell pergamendtzbreff om 

 marcheschell emellom Vrandum marck och Thollestrup marck. 1600. 

Ii.  Søttenn breffue vdi enn knipp, Vinckell enge anammende, alle papirsbreffue. 

Kk.  Sex och thiuffue breffue vdi enn knip, Vinckell enge ochsaa ahnlangende, alle 

 papirsbreffue. 

Ll.  Enn pergamendtzbreff vdi enn knip med 3 papirsbrdfue derhosz, ochsaa Vinchell 

 enge ahnlangendes. 

Mm.  Femb wiidiszer och breffue vdi enn knip indlagt, prestegaardtz eigendom och 

 rettighedt i Daubierg schouff anlangendis. 

 Kongebreffue. 

I.  Konning Christianns breff och domb, enn eentofft att verre dømt thill Haagennsz 

 mølle. 1542. 

II.  Konning Frederichs breff thill Niels Schramb herlighedenn aff nogenn 

 kirchegaarde i Fiendtz herritt er lagdt thill Haldt. 1585. 

III.  Konning Christians breff thill her Otte Krumpenn, Vedhuodt anlangendis. 1550. 

IV.  Endnu itt kong Christians breff om samme 1550. Wedhuodt. 1550. 

V.  Koning Frederichs breff om boelschab, som adelen holder. 1582. 

VI.  Koning Frederichs mandatt, att thingschriffueren schall indschriffue vdi 

 thingbogenn, huad thill thingi forhandlis, och iche paa løsze sedeller. 1578. 

VII.  Koning Christianns breff paa fiskerii vdi Røø. 1519. 

VIII.  Konning Christianes breff thill bischop och riddermendbmendt capittell i Wiiborg 

 annlangendis. 1530 [!] 

IX.  Koning Frederichs mandatt thill leenszmendt, dennem aarligen att lade forkynde 

 kongelige maandatter. Aar 1582. 

X.  Kong. maietz. befalling thill riidemendt att komme offuer Neder Thorp och 

 emellom Offuer Torp i Fiendtz herritt. Aar 1582. 

XI.  Kong. maietz. befalling thill gode mendt att komme paa Vilborg landtzting 

 annlangende Weedhuod. 1550. 

XII.  Konning Frederichs mandatt anlangendis om staldøxenn, ssom vddriffuis. 1583. 

XIII. Koning Frederichs breff, adellen iche att maa holde slegfredquinder. 1582. 

XIIII Koning Frederichs breff thill gode mendt Vedhuod anlangendis. 1530. 

XV.  Koning Frederichs breff och wiidissze aff her Jørgenn Løckis breff om enn 

 mageschiffte. 1578. 

XVI. Koning Frederichs breff om 40 mark och 3 mark. 1578. 

XVII Koning Christianns befalling thill gode mendt om herridtzskiell och marckeschiell 

 emellom Rindtz herritt och Nørliung herritt. Aar 1545. 

XVIII Konning Christians breff och stadfestelsze offuer enn viidisz effter her Erlandt 

 Kallfs breff Vedhuod anlangende. 1475. 

XIX Konning Christians stadfestelsze paa ett breff Lasz Mogenssen aff Thielle paa enn 

 fischegaardt emellom Norup och Pierstrup. Aar 1515. 

XX1. Koning Frederichs mandatt vdgangenn om huad ordt, som falder i rettergang och 

 icke kommer hoffuidsagenn vedt, schall iche ahnsiees. 1579. 

XX2. Konning Frederichs denn anden forordning paa thrøck vdgangenn, huorledis 

holdis schall eblandt adelenn om morgengaffue. Vdgiffuidt paa Andtuorschouff 

1577, indbunden i grøn pergamenntt. 

XX3 Konning Frederichs andenn recess, vdgiffuitt Kallundborgh 1576, ochsaa 

 indbundenn i grøntt pergamentt. 

A.  Thingsvinde aff Fiendtz herridtz ting, att siuff støcker enng, store och smaa, paa 

 Starup mark haffuer liggett thill den gaardt i Dommerbye, Christenn Michelssenn 

 i boer, vlast och vkierdt 34 aar. 1605. 

 Wdi lige maade haffuer forne Raszmus Findtzenn paa forne frue Christendtz Julls 

wegne fraa sig leueritt thill forne Just Jørgennssenn enn jordbogh paa forne Haldtz 

thilliggendis godtz och aarlige indkompst, medt forne frue Christendtz Juls eghenn 

haandt vnderschreffuenn. 
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 [Bygningerne] 

 

Dernest haffuer wijbesigted bøgningen paa forne Hald och først Ladegaarden da 

befindes denn  østerhus som ehr ett fæhus nesten nyligen posat paa 22 fagh Lanng 

muerret emellomb stolper thagt med straathag och well wed magt og somme steds 

indenn wdj med baasse og skiellerom igiennomb. 

Denn Sønderhus findis paa 22 Langh lanng med enn schorsteen wdj samme hus 

och paa begge sider wdj offuerwegge slagen med lier, dj Nederste wegge muret med 

steenn imellomb stolperne och er med straa thagd och fastthagenn  paa begge sieder och 

sønderlig paa denn sønder siede og inden wdj gaarden findes støt med threi sttøtter. 

Den westerhus som ehr Laden findes paa 30 fagh med hug wed begge enndernne 

weggene eer slagenn och findis samme lade med straathagh och paa thag och thømer 

fast bøgfeldig och stander paa Raff med mannge støtter thissat paa begge sider baade 

inden och wden saa samme lade behøffuis med Aller første baade paa thømmer thag och 

ald sin tilbehøring Att hielpis och oprettis huilchett Neppelig kannd sche wden dett 

nedertages och paa nye opsettis och ellers till koren och høe Att i legge fast wgaffnlig 

och ehr Att befrychte wden dett med første scher da samme ende thill større schade aff 

sig selff Att schall Nedfalde. 

Denn fierde och norderste hus wdj samme Ladegaard som ehr  Øxenhusenn med 

baasse wdj ehr 29 fagh Lanng och der forwden ehr portthus i wester ende paa thoe fag 

och thagt med straa thagh och er med steen muret emellomb stolperenn paa begge sieder 

och findis samme hus med lofft Rundenn igiennem, dog ehr the samme lofft meget 

bygfeldig saa och ehr samme hus bygfeldig paa thagh og sønderligenn paa dørrenne som 

alle will giørris aff nye, och er samme dørre alle hengt wdj thre boulle wden jernn och 

saa stander samme hus sammesteds noget paa Rauff och Nogen aff foedstychernne 

samme steds  paa  denn sønder siede foroedennet. 

Denn stald nest hoss Ladegaarden som kaldis Lanngstald findis  paa 22 fagh med 

gammell straathagh, som findis mannge steds nedsuncken och affblest och muerett 

emellomb stolper paa begge sider och thømmered paa denn sønder siede fast gammell 

och leidernne forraadennet och endernne aff  bielcherne wdenn til paa samme siede ehr 

alldellis affrodennet och med siuf støtter thilsat och paa denn wester ende findis enn 

schorstenn posat och dj 4 bindinger thilbøgt thill enn kammer och søndenn denn nørre 

side aff samme hus findis  enn wdschouff rundenrIigiemmel thilsat disligeste enn korn 

lofft runndtt igiennumb paa samme hus som dog sammesteds behøffuer Att hielpes. 

Smedien hos samme hus stald ehr paa femb fagh med gammell stien thagt och 

Murret emellomb stolperne och staar alldielles  paa Rauff saa denn behøffuer Att 

nedthagis och igienn opsettes aff nye omb denn schall brugis. 

Den stald nest nedenn for broenn kaldis Lensmandens stald ehr paa Attenn fagh 

och dj 12 fagh er med wdschouff thill østersiede och ehr samme hus med stien thagtt 

och Murrett mellomb stolper och ehr med lofft rundtt Igiennomb. 

Ett Lofft stie hus nest hoes samme stald paa femb thag [fag] er murrenn paa begge 

sieder emellomb stolperrenn och thagt med Røer thag 

Kornhuszet for slotted ehr thoe lofft høy och paa 28 fag och er dj 6 fag thagt med 

stienn thag med schorstien och kommer paa denn offuerloftt och dj Anndre 22 fag thagtt 

med straa thagh och hussett rundtt Igiennomb med stien muret emellomb stolperrenn 

och med dobbeltt loftt Rundt igiennomb lagtt aff nye saugdeller. 

Noch ett anditt halff thag huss paa øster ende aff samme kornhuss er sex fag thagtt 

med straa thagh murrett emellomb stolperenn. 

Dernest hos ett huss som kaldes Rannisshus paa 12 fag och med gammell dobbeltt 

Loft, Aldellis Wbrugelig thagtt med straa thagh, dog mannge steder affblest och 

weggenne Murett emellomb stenger och mange steds slett ude och nedfalden saa samme 

huss ehr ganndsche offuer allt forrodennet och forshaffuidt och leijderne rundtt omb 

aldielles bortte och med nogle gammelle støtter thilsatt paa denn Øster side wd till siøen 

saa denn thiener iche till Att staa menn will med første nedthages Att paa det den iche 

hellers schall giørris eller thil føijs større schade. 

Windbron for slottet findis nogett gammellagthig dog themmelig wed magt och 

findes ett lidett portthus derhoes paa 2 fagh muerred emellomb stolperenn och gammell 
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stien thagd huilchett hus ehr fast bygfeldig och paa thømmer och Allt Anndet behøffues 

att hielpes omb dett schall staa. 

Huellingen wdj portten  findes well ved magt och paa samme huelling ehr ett hus 

aff grund opmurret 2 loftt høy och threi schorstenne wdj som med schielleromb, thag, 

dørre, Laasse, winduer och loft ehr well ved magt wndertagenn thoe winduer som ehr 

wde menns huad windess Carmenne och posternne wdj samme huss erre omlangendes 

ehr noget bygfeldig och will giørris aff nye. Och begginder thindingenn aff samme hus 

noget att forelldis och Murrenn samme stedtz paa den østergauffl Reffnett. Paa den 

nørreside aff samme hus findes enn quist wdbygtt paa 3 faffne och ett lofft høyg murred 

emellomb stolper, med stien thagtt och enn schorstienn wdj huilchen findes med glar 

vinduffuer och slaar vinduffuer ftorre och well ved magtt. Thuert offuer paa denn 

sønndre siede igien aff samme hus findis thenn quist paa woldenn wdbygtt paa fierre 

bindinger och ett lofft høy med schorstien wdj murrett mellomb stolper thagt med stien 

thagh. 

Stoffuen offuer porten wdj denn wester ennde aff forne murrett hus somb kaldes 

Kongenns stoffue findes med røtt engelst omkring och enn slett furtresuer som gangenn 

gaar neder igiennomb thil kielderenn saa och enn andenn furschab wdj samme stoffue 

med sprinckellwerk forre. 

Wed denn nørresiede aff samme stoffue findes indgangnn till denn kammer paa 

denn nordre quist. Thuert offuer fra Kongens stoffue, wdj denn østerr ende findes enn 

kammer kaldes Dronningenns cammer som er med røt Engelst omkring weggenne och 

emellomb samme begge stoffuer findes thoe kammerer med schorstienne wdj huer, som 

kaldes kongens og dronningens sengekammere och findes aff denn samme kammer en 

ganng wd till denn kammer i denn sønder quist.  

Dernest findes i forne steenhus enn liden hualdtt kammer och enn badstoffue 

dernest hoes och er laassene och dørrenne paa samme kammer alle wel wed magt. 

Enn stoerre trinde thaaren som stander hoes och op meth voldenn findes ganndsche 

bygfeldig synderlig paa thagh och thømmer som er paa ald offuer diellenn desligiste och 

murrenn paa samme thaarn mannge steds rundtt om henschiellis och forødes. 

Brøggerset och schriffuerstuenn er offuen offuer findes på 8 fag thou lofft høyg 

med thoe schorstienne och er samme hus muered emellomb stolper och thagtt med stien 

thagh dog ehr samme thagh stien somme steds fast gammel och forhaffuett och fordj 

behøffuer Att hielpes saa och ehr sex bielcher paa den sønnder siede wdj brøggerset paa 

enndernne affroednit och dj thoe mitt mark sønnder, saa och lofftenn mannge stedtz 

forhaffuedtt.    

Denn hus nest derhos som borgestuen och stegerset er wdj findes paa 12 fag thoe 

lofft høyg murred emellomb stolper med enn schorsteen wdj och thagt med stien thag 

och kammerrenn offuenn offuer som med laasse och dørre findes well wed magt 

och findis wdj borge stuenn thre bielcker mitt wdj samme och med støtte thilsatt. 

Denn gammelle borgegaard Inndbygget med thre husse thoe lofft høy denn 

østerhus findis paa Atten fag med thoe schor stienn och Joord kiellder wnnder. 

Denn anden och sønderste hus som er med poertt igiennomb findis paa otte fag 

och med thou schor stienne. 

Denn thredie och Westerhus findes paa sexstenn fagh och er Alle 3 samme husse 

Murrett emellomb stolperrnn och thagtt med stien thag och baade paa thømmer, thag 

stienn Winduffuer (som dog Nogenn aff nye sammesteds findis indsatt och nogenn paa 

førtt) Item paa dørre loffter och Allt Anndett fast och ganndsche bygfeldig och 

Wgaffnnlig och behøffuer gannsche Alttsammen Att nedthagges och Igien paa nye 

opbyggisomb de schall verre brugelig.  

Slagterhusett ehr sex fag Lanng murrett emellomb stolper med stien thagt och enn 

schor stienn wdj och ehr housen wed magtt. 

Och ehr Wanndporttenn thill samme huss Noget forhaffuitt paa Murstien och will 

hielpes. 

Belanngennde Voldenn omkring slottet da befindes denn Paa Adschillige steder 

nederschreden Att were.  
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 [Skovene] 

Belangendis Skoffuen thill forne Hald Liggendis Effterdj dj befindis langt fraa 

Huar Andre, och paa Adschillige steder beliggendis, saa Wij dennom Sielff for 

Adsschillige forfald och dess Leijlighed schyldt nu iche Saa Snart haffuer Kundt 

besigtigedt, Da bleff fordj Wdtagen beuilgett och Samtøckit, samme schoffue 

wedwiildige, Trofaste Dannemenndt, Wdj forne Knud Gyldennstiernes och fru 

Christendtz Juls, beggj deris fuldmectiges Neruerlsse, Grandgiffueligenn med Eller 

første Leylighed Att offuersies och forfaris, Huad der Vdinden Kand Were huggen, Och 

Huorledis dj ehr fredde och wed magt Holden, Huilche Samme Wuildige Tholff 

Dannemendt, Wij Ochsaa nu her j dag haffuer haffdt for oss thilstede, Och dj da wed 

deris Edt medt Opracte fingre, Eller och huer Serdelis, haffuer thilstandenn och 

Bekienndt, Samme schoffue Att were Med fahrenn, forfundenn, fredde och wedt Magt 

holden, Liige som Samme Deris Siun och Vinde, som dj thill Nørliungheridtz ting, Denn 

20. Junij Sidst forledenn Derom Affhiemledt och giortt Haffuer derom formelder, 

Huilche Siunsswinde forne Knudt Gyldennstiernes fuldmectige Och saa Leueritt och 

Indtuorditt ehr, huor aff samme schoffuis Leyylighedt Nochsom Eractis och forfaris 

Kandt Adt Saaledis Skedt er, som forschreffuit staar, Dess thill Windisbiurdt Wnder 

woris Signeter och eghne Hender. Datum Wiiborg den 22. Junii Anno 1612. 

Jørgen Friisz      Iffuer Jull  

egenn handt.                egen hand.   

 

28. september 1612 

Var skikket velb Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand på 

Hald, hans visse bud Peder Munk, ridefoged der sst., med en opsættelse her af 

landstinget i dag seks uger, lydende ham da at have stævnet Maren Sørensdatter i Lille 

Torup og hendes børn Maren Andersdatter og Christen Andersen sst. for et vidne, de 16. 

juni sidst forleden til Fjends herreds ting vidnet har, anlangende salig Hans Lauridsen, 

som døde i Viborg, at kronens tjenere Laurids Christensen og Christen Lauridsen i 

Fusøre skulle have været i råd og gerning med ham at omkomme, hvilke vidne Peder 

Munk formente, de dem af had og avind skulle på vidnet, tilmed dem højligen at skulle 

benægte aldrig at have været i råd eller gerning, fulgt til skade eller fra, eller gjort nogen 

håndgerning på Hans Lauridsen, disligeste vidnet om nogen ord, Laurids Christensen 

og Christen Lauridsen skulle have haft, da bordagen skete, hvilke ord de højlig skulle 

benægte, dem ej at have haft, mente derfor samme vidne ikke så noksom og nøjagtig at 

være, at det kunne komme dem til nogen forhindring: så og efterdi fornævnte vidne, 

Maren Sørensdatter og hendes medfølgere vidnet har, formelder iblandt andet om 

hvorledes skulle være tilgået, da Laurids Christensen at have sagt, at var det tusind 

pokker hvo det var, der skulle handle så med en pokker, så at de andre skulle se ondt, 

hvilke ord Laurids Christensen for ting og dom, da vidnet vidnet er, ikke har ville 

benægtet, og som samme tingsvidne medfører, otte mænd derefter vidnet har, og loven 

formelder tingsvidne at være så stærk, at der ej må lov imod gives, disligeste efterdi 

Laurids Christensen selv her i dag har bekendt, at hans søn, Niels Lauridsen, der dræbte 

Hans Lauridsen, var hjemme hos ham på mad og mål, så og sig selv at have tilstået, der 

---- beråd råd ---- hans hest til Hans Lauridsen og hans fork, han havde i hånden, så deraf 

kan erfares, at Laurids Christensen skulle have vidst af samme gerning, og nævninger, 

efter slig lejlighed og Laurids Christensens egen ed og trussel efter fornævnte vidners 

lydelse, har ham åråd oversvoret, ved vi efter sådan lejlighed ikke nogen billig årsag 

eller tilfald dem for deres ed og tov at kunne fælde, men efterdi Christen Lauridsen ikke 

har ---- de ord, som fornævnte vidne på lyder, om ham at være vidnet, men det højligen 

nu benejer, og ikke bevises ham at have hos været, da Niels Lauridsen bort red, samme 

gerning at bedrive, eller med ord eller gerning samme drab at have tilskyndet, da kan vi 

ikke kende samme vidner, som om rygte og tidende vidnet er, ej heller fornævnte 

nævningers ed, derefter er svoret, magt at have ---- Christen Lauridsen til hinder eller 

skade at komme i nogen måde. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne 

Nørgaard-Pedersen.  
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17. marts 1613 

 Peder Munk til Stabygaard, foged på Hald, underskriver sammen med kirkeværge 

Jens Christensen regnskabet for Ulbjerg Kirke på lensmand Knud Gyldenstjernes vegne. 

Landsarkivet i Viborg, C-KRB-474, Ulbjerg kirkes regnskab 1571-1698.  

Anno 1613 Thend 23. Martij Wdj Proustens Och fliere Dannemendtz Neruerelsse 

giorde Anders Schriffuer I Wlstrup Och Gundj Ibssen ij Thorup Wldbierg Kircke 

Regenskab for Innd Auffling 1612 ther mod Indberegnit Thend Rest Kircken bleff 

thenom skyldig sist forgangen Regenskab, Tha Offuer Alltt Bleff Kircke Indenn Anders 

Scriffuer skyldig 93 slett daler 1 mark Wdj Ligemaadt Bleff Kirken Gundj Ibssen 

skyldig Aff forgangenn Aars Regenskab Och Rest 5 slett Dl. Och ther med Er samme 

Aarss Regenskab Klardt giordt thill denne dagh. Actum Thostrup Kircke Utt supra. 

Jens Christensen              Peder Munck 

egen hand                        egen hand 

 

2. april 1613 

 Missive til Knud Gyldenstjerne. Bønderne i Lenet blev i sidste Fejde takserede til 

at have og bruge Bøsser mod Rigets Fjender for dermed at afværge Landets Skade og 

Fordærv. Da Gud nu har givet Kongen Fred igen, skal Knud Gyldenstjerne, for at ikke 

nogen i Lenet skal understaa sig til at skyde eller ødelægge noget Vildt, stort eller lidet 

i Kongens Vildtbane, straks lade forkynde paa alle Herredsting i Lenet, at ingen efter 

denne Dag maa lade sig finde i Marken eller i Skovene med lange Rør eller Bøsser, men 

at Bønderne under den højeste Straf skulle afskaffe disse. Hvis han siden træffer nogen 

i Lenet, som rejser paa Marken eller i Skovene og har lange Rør eller Bøsser med sig, 

skal han tage Bøsserne fra dem og straks sende dem fængslede til Københavns Slot, 

hvor Kongen saa vil lade dem straffe tilbørligt. KancBrevb. 1609-15, s. 578. 

 

13. april 1613 

 Forleningsbrev, fra 1. Maj 1612 at regne, for Knud Gyldenstjerne Axelsen til Tim 

paa Hald Slot og Medelsom Herred (ligelydende med Forleningsbrevet af 4. April 1611 

for Keld Krabbe, naar undtages, at Knud Gyldenstjerne skal gøre Regnskab for alt Sund- 

og Brokorn i Lenet, der skal tilfalde Kongen alene). KancBrevb. 1609-15, s. 490. 

 

15 april 1613 

 Kvittansiarum til Fru Christentse Juel til Stubbergaard, Kield Krabbes Enke, der 

har gjort Regnskab for hendes afdøde Husbondes Indtægt og Udgift af Hald Slot og Len 

fra 1. Maj 1611 til 1. Maj 1612 og for den i Lenet til Mikkelsdag og Jul 1611 oppebaarne 

Pengeskat. Hun blev aldeles intet skyldig. KancBrevb. 1609-15, s. 580. 

 

18. april 1613 

 Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen om at lægge 1 Gaard i Holteborg i Refs 

Herred i Thye, som Kongen har faaet til Mageskifte af Fru Kiersten Juel til Kiersholm, 

Hendrik Sandbergs Enke, ind under Hald Slot, indskrive den i Jordebogen og aarlig gøre 

Regnskab for den visse og uvisse Indkomst af den. KancBrevb. 1609-15, s. 497. 

 

14. juni 1613 

 Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen om, at han der under Lenet [Hald] skal 

annamme 1 Td. Korn Landgilde, som Otte Skeel ved første Lejlighed skal udlægge til 

Kronen for den Tønde Korn, der af Borgemestre og Raad i Skive nu til denne 

almindelige Herredag blev fravunden Eggeriisgaard, som Kongen tidligere har faaet til 

Mageskifte af Otte Skeel. KancBrevb. 1609-15, s. 599. 

 

28. juli 1613 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Da Kongen har erfaret, at Arbek 

(Aarbæk, Mors Sdr. H.), Sindbierg, Lille Bering (Bjerring, Middelsom H.), Hørup, 

Hagebroe, Mønsted og Nond Møller i hans Len [Hald] ere meget brøstfældige paa Sten, 

Gangværk, Vandværk og andet Tilbehør, skal han med det første lade dem restavrere, 

skaffe en ny Sten til hver Mølle, hvor det gøres nødvendigt, og andet Tilbehør efter 

Tingsvidners Lydelse og føre Bekostningen derved til Udgift i sit Regnskab, dog skal 
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han paase, at alt sker med saa ringe Bekostning som muligt. Han skal lade det til 

Restavreringen nødvendige Tømmer hugge i Lenets Skove, hvor der sker mindst Skade 

paa Skoven. Til Møllehusenes Istandsættelse og Vedligeholdelse skal han skaffe 

Tømmer i Skovene, hvor der sker mindst skade; siden skulle Møllerne paa egen Bekost-

ning gøre Møllehusene i Stand og vedligeholde dem. KancBrevb. 1609-15, s. 631. 

 

12. februar 1614 (1) 

 Aabent Brev til Kronens Bønder under Hald Slot. Af Indberetning fra Knud 

Gyldenstjerne, Befalingsmand paa Hald, har Kongen erfaret, at Husene paa 

Ladegaarden ved Hald skulle være taglamme og meget brøstholdne, saa det er at 

formode, at de i Længden ville aldeles forfalde, hvis der ikke i Tide bliver betænkt 

Midler der imod. For at Ladegaarden en Gang for alle igen kan blive forsynet nødtørftigt 

med Tag og istandsat, paabydes det strengeligen Bønderne i Hald Len, at hver to af dem 

skulle give 1 Læs Langhalm eller Tag til Forbedring af Ladegaardens Tag, naar Knud 

Gyldenstjerne begærer det efter dette Brevs Forkyndelse. Hvis nogen viser sig ulydig og 

udebliver med Taget, vil han blive tiltalt og straffet. KancBrevb. 1609-15, s. 667. 

 

12. februar 1614 (2) 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Kongen har af hans Beretning erfaret, at 

Kornladen ved Hald Slot skal være ganske bygfældig, og at der paa Slottet findes et 

forfaldent Hus, kaldet Randershus, som ikke kan bruges til noget. Det befales ham at 

lade dette Hus nedtage og anvende det til Forbedring af Laden. Christen Holck, 

Embedsmand paa Silkeborg Slot, har faaet Ordre til at skaffe ham det Egetømmer, som 

behøves til Leider og Ben til Laden. Udgiften til Tømmermænd og Tækkere for at 

ophugge og tække Laden skal han indføre i sit Regnskab. KancBrevb. 1609-15, s. 667. 

 

12. februar 1614 (3) 

Missive til Christen Holck om, at han paa nærmere Begæring af Knud 

Gyldenstjerne, Embedsmand paa Hald Slot, skal skaffe denne saa mange Egetræer i 

Silkeborg Skove, som behøves til Leider og Ben til at opbygge Kornladen ved Hald Slot 

med, dog skal han paase, at det sker med den mindst mulige Skade for Skoven. 

KancBrevb. 1609-15, s. 667. 

 

8. juni 1614 

Kvittansiarum til Jørgen Friis til Krastrup, Embedsmand paa Segelstrup, paa hans 

Regnskab for Indtægt og Udgift af Hald Slot og Len og Medelsom Herred, af Stiftets 

Indkomst og af Øsløf Klosters Overløbsgods fra 1. Maj 1596 til 1. Maj 1601, for de i 

denne Tid oppebaarne Pengeskatter, for det paa Hald Slot modtagne og igen 

overleverede Inventarium og for Seber Klosters Overløbsgods fra 1. Maj 1582 til 1. Maj 

1601. Han blev aldeles intet skyldig. KancBrevb. 1609-15, s. 709. 

 

20. juni 1614 

Missive til Knud Gyldenstjerne om at lægge Kronens Part af Løfvel Sognetiende, 

som Tøste Andersen var forlenet med, ind under Hald. KancBrevb. 1609-15, s.713. 

 

1. juli 1614 

Kvittansiarum til Christian Holck til Siøeboe, Høvedsmand paa Silkeborg Slot, 

paa hans Regnskab for Afgift, Indtægt og Udgift af Hald Len fra 1. Maj 1601 til 1. Maj 

1611, for de i samme Tid oppebaarne Penge- og Madskatter og for det modtagne og igen 

overleverede Inventarium. Han blev aldeles intet skyldig. KancBrevb. 1609-15, s.718. 

 

17. november 1614 

Fortegnelse over 4.000 bønder, som i henhold til instruks af 17. november 1614 

om landeværn skulle udskrives. Af Hald len udskrives 30 jordegne bønder og 75 

krongårde. I oversigten over bøndernes deling i 18 faner blev 105 angivet i 1. taksering 

og 34 i 2. taksering, i alt 139 mand. Føreren var Mogens Kaas’ øverste kaptajnløjtnat 

Peder Brun, som samtidigt var fører for de udskrevne i Ørum, Vestervig og Skivehus 

len. V.A. Secher, Forordninger og Recesser 1596-1621, s. 733-35. 
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17. november 1614 

 Fortegnelse paa de jordegne Bønder, som ligge til hvert Len i Nørrejylland, og 

Designation paa et Antal Bønder, som ikke ere jordegne og skulle udtages i hvert Len: 

I Skanderborg Len 159 jordegne Gaarde; i Aakier Len 309 jordegne Gaarde; i Dronning-

borg Len 100 jordegne Gaarde: i Silkeborg Len 22 jordegne Gaarde, her skal tillige 

udtages 65 Krongaårde; i Aarhus Len er der 140 jordegne Gaarde; i Kolding Len 324 

jordegne Gaarde; i Skivehus Len 24 jordegne Gaarde; i Kalløe Len 148 jordegne 

Gaarde; i Bygholms Len 64 jordegne Gaarde; i Ørum Len 4 jordegne Gaarde; i Hald 

Len 30 jordegne Gaarde, her skal tillige udtages 75 Krongaarde; i Aastrup,. Len er der 

9 jordegne Gaarde; i Bølling Len med Hing og Uldborg Herreder 39 jordegne Gaarde, 

her skal tillige udtages 16 Krongaarde; i Lundenis Len er der 65 jordegne Gaarde; i 

Aalborghus Len 39 jordegne Gaarde, her skal tillige udtages 135 Krongaarde; i 

Vestervig Klosters Len skal der udtages 38 Krongaarde; i Segelstrup Len er der 2 

jordegne Gaarde, her skal tillige udtages 30 Krongaarde; i Børlum Klosters Len skal 

udtages 17 Krongaarde; i Riberhus Len 70 jordegne Gaarde, her skal tillige udtages 30 

Krongaarde; i Mariager Klosters Len og Gislum Herred er der 4 jordegne Gaarde, her 

skal tillige udtages 53 Krongaarde. Summarum 2.000 Mand. KancBrevb. 1609-15, 

s.746. 

 

14. februar 1615 

Missive til nedennævnte Lensmænd om i deres Len at købe saa mange Fjer og 

Dun, som de kunne skaffe, og med det allerførste sende dem til København. Pengene, 

som de give derfor, skulle de føre til Udgift i deres Regnskab. …..... Knud Gyldenstjerne 

(Hald Len). KancBrevb. 1609-15, s. 762. 

 

4. april 1615 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen om at lade Christen Thott, Embedsmand 

paa Skivehus, faa saa mange Tørv og saa megen Lyng, som han maatte behøve til 

Skivehus Slots Behov, paa de Steder i Hald Len, hvor det er ham mest belejligt. 

KancBrevb. 1609-15, s. 780. 

 

1. maj 1614 til 1. maj 1615 

Regnskab med udgifterne til opførelse af en ny kornlade i ladegården. RA, Hald 

lens regnskab 1614-15, Extract og forklaring til regnskabet samt regnskabet. 

Extract 1614-15 

Udgift fyrsparrer 

Forbrugt til den nye lade på slottes ladegård blev opbygget.  

9½ tylter. 

Regnskab 1614-15 

Bevis 29 

Givet Jacob Smed i Viborg for 300 store spegre og søm til s…søm og …lægter på laden, 

2 skilling pr styk overhoved.   

Er penge  (1 daler = 74 skilling)     8 daler 8 skilling   

Penge givet for savdeller (til laden) 

Bevis 21 

Givet Peder Christensen, borger i Viborg, for 6 tylter savdeller, hver tylt  9½ slet mark. 

Er penge          12 daler 24 skilling . 

Givet Jens Bjerring sammesteds for 2 tylter savdeller, 2 daler for hver tylt.  

Er penge (1 sletmark = 16 skilling)    4 daler.  

 Penge givet for fyrlægter 

Bevis 22 

Givet Jens Bjerring, borger i Viborg, for 1½ snes fyrlægter.  

Penge          4 daler 4 skilling. 

Penge givet for fyrbjælker 

Bevis 23 

Givet Maren Skovs i Randers for 5 store fyrbjælker, hver 12 alen lange, ? sletdaler pr 

styk. Er penge         4½ daler 27 skilling 
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 Penge givet for fyrsparrer 

Bevis 24 

Givet Maren Skovs i Randers for 5½ tylter fyrsparrer, hver 11 alen lange, pr styk 1 

sletmark.  

Er penge          14 daler 24 skilling 

 Bevis 22 

Givet Jens Bjerring, borger i Viborg, for 4 tylter 7 alens fyrsparrer, 6 sletdaler for hver 

tylt. Er penge         5 daler 14 skilling 

 Summa penge         19 daler 34 skilling 

for foranstående fyrsparrer       9½ tylter 

Penge brugt på den nye lade efter kongens brev.  

Penge givet savmænd 

Bevis 26 og 27  

Givet Rasmus Remmesnider og Niels Andersen savmand i Silkeborg for nogle ben og 

forde stykker, som de savede i Silkeborgs skove, hvilket beløb sig tilsammen til 6 ….. 

42 alen træer, 1 skilling for hver alen, på deres egen kost.  

Er penge          9½ daler 13 skilling. 

Givet Jens Madsen og Søren Nielsen i Mammen for 6 tylter 10 alen murremme og been 

de skar i Halds skove til forne lade, blev forbrugt 54 slette mark for hver tylt. Er penge 

          5 daler.  

Givet dem for 11 tylter 6 alen træer de i lige måde skar i slottets egen skov til løsholter, 

stibber og bund, 3 slette daler for hver tylt.  

Er penge          7 daler 10 skilling.  

Summarum på det der er givet savmænd beløber sig.  

Penge          22 daler 3 mark 4½ skilling 

Penge givet tømmermænd 

Bevis 28 

Givet Jens Andersen tømmermand i Viborg for en ny lade, som han ophuggede her i 

slottets ladegård, hvilket var 20 gulve, 3½ sletdaler for hvert gulv, på sin egen kost, efter 

hvad der blev aftalt med ham.  

Er penge          60½ daler 3 skilling. 

Leveret til ham til samme hus 

12 alen fyrbjælker       5 styk 

10 alen fyrsparrer       5½ tylter 

7 alen fyrsparrer        4 tylter 

Er leveret ham til begge gavle i samme hus at klæde og til vindskeder 

Savdeller         4 tylter 

Fyrlægter til at hegte spærværket samme med   2.000 

Søm og spigre        3.000     

Loftsøm         2.000 

Bevis 29 

Givet Christen Jensen i Nondbo for 4 porte og 4 døre han lavede til samme lade, efter 

hvad der med ham blev akkorderet. Penge    1½ daler.  

Leveret ham til samme arbejde  

Savdeller         4 tylter 

Loftesøm         2.000 

 Summarum på det der er givet tømmermænd og det som er medgået hertil 

Penge         62 daler 3 skilling 

Søm          7.000 

Savdeller          8 tylter 

Lægter         150 … 

12 alens bjælker        5 
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10 alens fyrsparrer       5½ tylter 

              9½ tylter 

7 alens fyrsparrer       4 tylter 

Penge givet stenpikker 

Bevis 30 

Givet Sandtrus Pedersen stenpikker i Viborg for samme hus (lade) han under alle 4 

forstykker at omstene, på egen kost efter hvad der var akkorderet med ham. Penge  

         2½ daler 7 skilling.  

Er udkommen til smed for hængsler, søm og kroge til porte og døre på den nye lade, 

som er opbygget i slottets ladegård.  

Stangstål         4 lispund 

Penge givet tækkemænd 

Bevis 31. 

Givet Peder Madsen og Jens Jensen tækkemænd i Viborg for samme lade at tække på 

deres egen kost. 1 slet daler for hvert gulv, efter aftale med dem. Er 

Penge         17 daler 22 skilling.  

Penge givet for halmsimer 

Bevis 32. 

Givet Christen Pedersen i Løvel for 100 og 20 knipper halmsimer, 4 skilling for hver 

sime som blev forbrugt til taget. Er (1 daler = 74 skilling) 

Penge         6 rigsdaler 36 skilling   

Blev forbrugt og medgået til taget på samme lade.  

Penge          6 rigsdaler 36 skilling 

Penge givet klejnsmede  

Bevis 33 

Givet Anders Klejnsmed, borger i Viborg for 3 store låse til porten og dørene for den 

nye lade, 1 sletdaler for hver. (1 sletdaler = 64 skilling) 

Er Penge         2½ daler 7 skilling   

 

9. maj 1615 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Da der i hans Len [Hald] endnu staar 

nogle Krongaarde øde og ubeboede, saa Kronen ikke kan faa tilbørlig Landgilde og 

Rettighed af dem, skal han gøre sig den største Flid for at faa disse Gaarde 

genopbyggede og besatte saa snart som muligt, og for at dette desto bekvemmere og 

snarere kan ske, maa han lade dem, der ville bebo disse øde Gaarde, være fri for 

Landgilde, Ægt og Arbejde i 1, 2 eller 3 Aar efter Lejligheden eller indtil videre afkorte 

saa meget i Landgilden, som han kan eragte billigt. Han maa ogsaa i Kronens Skove 

udvise de Bønder, der overtage Gaardene, Tømmer til de øde Gaardes Genopbyggelse, 

dog hvor det kan ske med mindst Skade for Skoven. KancBrevb. 1609-15, s.797. 

 

15. maj 1615 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Af hans Indberetning har Kongen erfaret, 

at der paa Hald Slot findes 3 Huse, som skulle være meget bygfældige, saa det er at 

formode, at de med Tiden ville falde ned, saafremt der ikke med det første raades Bod 

derpaa, og at der i Lenet findes 2 Kronens Møller, Hagebroe og Nund Møller, som ere 

meget forfaldne paa Vandværk og Huse og ikke ville kunne istandsættes under 70 Dlr. 

Det befales ham i den Anledning at lade de to bedste af de tre Huse istandsætte med 

Vinduer, Lofter og Tag og lade de to Møller gøre i Stand, dog maa der paa disse ikke 

kostes for mere end 70 Dlr., og alt Byggeriet skal ske med saa ringe Bekostning som 

muligt. KancBrevb. 1609-15, s.799 . 

 Istandsættelsen ses i Hald lens regnskab 1616-17, startende med internetopslag 61 

på nettet. Det drejer sig om 2 af de 3 gamle, meget forfaldne huse i den gamle borggård. 

Det midterste hus - porthuset - blev nedtaget, det østre hus stod kun i få år mere og blev 

erstattet af Knud Gyldenstjernes hus, se regnskabet 1621-22 nedenfor).  
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29. juni 1615 

 29. Juni (Kbhvn.). Missive til nogle af Lensmændene i Riget. Da Kongen har 

bevilget enhver Kaptejn og enhver Løjtnant, som skal kommandere de Bønderknægte, 

der ere udskrevne til Soldater her i Riget, at de foruden andet Traktement og 

Aarsbesolding maa nyde en god Bondegaard fri for Landgilde, Ægt, Arbejde, Skat og al 

anden Tyngsel, medens de ere i denne Tjeneste, skulle de i deres Len udse en god 

bekvem Gaard til Kaptejnen og en noget ringere til Løjtnanten og med det allerførste til 

Kancelliet indsende en Designation over, hvad Landgilde Gaardene svare og i hvilken 

By, Sogn og Herred de ligge. De skulle give de paa Gaardene boende Bønder Ordre til 

at fratræde Gaardene til Paaske, men siden uden Stedsmaal skaffe disse Bønder ligesaa 

gode Gaarde i Stedet, saa de ikke skulle, have noget at klage over. …... 

 Knud Gyldenstjerne Axelsen (Hald Len): 1 Kaptejn; KancBrevb. 1609-15, s. 817. 

 

1. maj 1615 - 1. maj 1616 

 Regnskab med diverse udgifter som Hald len afholdt til bisperesidensen i Viborg 

samt reparation af stråtaget over et 42 bindingers hus i Viborg, hvor kongens tiendekorn 

opbevaredes. RA, Hald lens regnskab 1615-16, Extract og forklaring til regnskabet samt 

regnskabet.  

Bekostet på en stald til bisperesidensen, hvoraf halvdelen var gået til i en brand og 

den anden del faldet sammen.  

Bekostet på taget over 2 kornlofter, hvor kongens tiendekorn opbevares. 

Jens Tamesen og Lars Lauridsen i Viborg for samme hus, som er 42 bindinger, som de 

med lensmandens tag(rør) og på hans kost tækkede og udbedrede, efter deres akkord, 9 

daler. 

 Givet forne Jens Tækkemand for 84 knipper simer, hver sime 4 skilling, er Penge 

4½ daler 3 skilling 

 Jens Tamesens kvittering for taget over kornlofterne  84 knipper simer. 

 

8. juni 1616 

Var skikket velb Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand på 

Hald, hans visse bud Niels Lauridsen, slotsskriver der sst., på den ene og havde stævnet 

Peder Bunde i Dollerup, Jens Ibsen sst. og deres medbrødre nævninger over Mette Hvid, 

barnfødt i Skræ, på den anden side for en deres ed og tov de 1. juni sidst forleden til 

Nørlyng herreds ting over Mette Hvid svoret og gjort har, i hvilke de har hende en fuld 

kætteri oversvoren, for hun efter sin egen bekendelse har avlet to børn, den ene, som er 

den første, ved Søren Nielsen i Skræ, og den sidste ved Søren Christensen i Agerskov, 

som er efter vidnesbyrds indhold to fuld kødelige søskendebørn, og har Mette Hvid for 

otte mænd til fornævnte ting bekendt sig noksom at have hørt sagt, såvel som og været 

hende selv bevidst, at Søren Nielsen og Søren Christensen var hinanden så nær, som 

forskrevet står, menende efter sådan lejlighed samme deres ed og tov burde ved sin 

fuldmagt at blive: så og efterdi Mette Hvid bekender og tilstår, sig først at have avlet 

barn med Søren Nielsen i Skræ, hun og vedgår sig siden at have haft legemlig 

omgængelse og avlet barn ved Søren Christensen i Agerskov, som skal være to 

søskendebørn, og Søren Christensen såvel som hun tilforn at have vidst dem så at være 

beslægtet, såvel som og hendes forrige bedrift med Søren Nielsen, førend Søren 

Christensen belå hende, nu og bevises med tingsvidne, Søren Nielsen og Søren 

Christensen at være to søstres børn, og nævninger efter sådan Mette Hvids egen 

bekendelse og fornævnte vidnesbyrd har hende kætteri sag oversvoret, ved vi ikke imod 

denne nævningers ed at sige. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne 

Nørgaard-Pedersen. 

 

16. juni 1616 

 Da tårnet på Hobro kirke er blæst ned, påbyder kongen alle kirker i Hald len at 

bidrage med 4 dlr. til genopbygningen. KancBrevb. 1616-20, s. 50.  
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22. juni 1616 

Var skikket Anders Knudsen Klejnsmed, borger i Viborg, på den ene og havde 

stævnet Niels Lauridsen, slotsskriver på Hald, på den anden side, for han nogen tid siden 

til Viborg byting skal have ladet ham fordele for nogen korn, han på Hald skulle have 

bekommet, endog Anders Knudsen benægter sig intet korn der at have købt, men hvis 

korn han har bekommet på Hald, det ham at være givet og leveret af salig Just Jørgensen, 

forrige slotsskriver, på regnskab i hvis arbejde, han har gjort til slottet: så og efterdi 

Anders Klejnsmed findes i restantsens bog på ---- at være indskrevet for pending for 

fornævnte kgl. majestæts korn at have udlovet, og ikke derfor at have rettet, så han 

derover er delt bleven, da ved vi ikke ham at samme dele at kvit dømme. Viborg 

landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

20. juli 1616 

Var skikket velb Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand på 

Hald, på den ene og havde stævnet Jelof Christensen i Fløjgård og Jens Christensen i 

Hellerup og deres medbrødre nævninger over Søren Christensen i Agerskov på den 

anden side for en ed og tov, de til Nørlyng herreds ting 15. juni  sidst forleden svoret 

har, i hvilken de har påsvoren Søren Christensen en fuld kætteriske nævn for en ond, 

forargelig og kættersk levned, han med Mette Hvids, som for samme sag heden rettet 

er, har i ligget, efter mange og adskillige ---- og beskyldninger, hun på ham med sig gjort 

har, ikke aleneste til Nørlyng herreds ting, men end også på landstinget, der nævningers 

ed over hende er ved magt dømt: da efterdi Mette Hvids har udlagt Søren Christensen, 

at han har brugt legemlig fællig med hende, siden Søren Nielsen i Skræ havde hende 

beligget, og at de var to søskendebørn, disligeste og at Søren Christensen selv skal have 

vidst, det Søren Nielsen tilforn skulle have haft legemskab med hende, og hun derpå er 

gangen ad døde og for samme gerning har standen sin ret, og Søren Christensen er rømt 

og bort veget og dermed gerningen vedgået, og nævninger fordi har ham kætteri 

oversvoret, hvilken deres ed to gange tilforn har været hid stævnet, og da ved to 

uendelige domme er ved magt fundet, og Søren Christensen har haft noksom lang respit, 

samme domme at kunne have ladet igen kalde, hvilke ikke sket er, men endnu stander 

ved deres fuldmagt, ikke heller Søren Christensen endnu er mødt eller nogen på hans 

vegne samme nævningers ed at beskylde, men sig endnu såvel som tilforn fra rettergang 

undholder, da finder vi efter sådan lejlighed og dommes lydelse samme nævningers ed 

ved sin fuldmagt at blive. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-

Pedersen 

 

18. september 1616 

 Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len) om at købe spædekalve og æg og straks 

sende dem til Skanderborg. Ligeledes skulle han holde får, lam, høns og gæs i forråd og 

sende dem til Skanderborg, når der blev sendt bud efter dem. Han skulle også  købe og 

sende alle de ferske fisk, han kunne få. Endelig skulle han købe 20 gode borgersenge 

med dundyner samt 30 bøndersenge og straks sende dem til Skanderborg. KancBrevb. 

1616-20, s. 77. 

 

10. januar 1617 

 Missive til Christen Holck [Silkeborg Len], Hr. Jørgen Skeel [Kalø Len] og Knud 

Gyldenstjerne [Hald Len]. Da der behøves en hel Hob Fetalje til Udspisningen paa 

Skanderborg Slot, skulle de straks, hver i sit Len, lade indkøbe 100 unge Faar, 100 Gæs, 

400 unge Høns og 30 ol Æg og straks skaffe dem hid. De skulle paase, at det, der bliver 

indkøbt, er godt, og lade lave Kister, hvori Hønsene og Gæssene kunne føres, saa de 

ikke fordærves. KancBrevb. 1616-20, s. 118. 

 

4. februar 1617 

 Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len). Da kongen har brug for murkarle, 

kalkslagere og pligtskarle til byggeriet på Frederiksnborg slot skal han sende 1 murkarl 

af 3 pligtkarle af Nykøbing på Mors, 1 murkarl og 3 pligtkarle fra Viborg, 2 pligtkarle 

fra Hobro og 8 pligtkarle fra lenet.  KancBrevb. 1616-20, s. 131. 
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10. februar 1617 

 Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len) om at købe 1 lispund dun og sende dem 

til København inden 1. maj.  KancBrevb. 1616-20, s. 133. 

 

16. februar 1617 

 Missive til Knud Gyldenstjerne paa Hald. Da Kongen har bragt i Erfaring, at 4 

Mænd have ovet for en Skriver paa Mors, der nu er rømmet, fordi han skal have 

forfalsket en Tingbog, at han skulde blive til Stede, skal han lade aftinge med disse 4 

Mænd, saa vidt deres Løfte angaar. Han skal sende de 2 Karle, der overfaldt Ridefogden 

paa Mors, til Frederiksborg Slot, hvor de skulle slaas i Jærn og arbejde. KancBrevb. 

1616-20, s. 136. 

 

16. februar 1617 

 Missive til Knud Gyldenstjerne paa Hald. Da Kongen har bragt i Erfaring, at det 

Hus, som staar over Porten, og det trinde Taarn paa Hald Slot skulle være noget 

bygfældige, skal han med det første lade Huset og Taarnet istandsætte, hvor det maatte 

være nødvendigt. Han maa endvidere bygge en ny Bro der ved Slottet, da Stolperne paa 

den anden skulle være helt i Stykker. Da Kongen ogsaa har bragt i Erfaring, at Langvel 

Bro skal være meget brøstfældig, og de Sogne, der svare Brokorn til Broen, besvære sig 

ved at udgive dette, medmindre Broen maa blive gjort i Stand, befales det ham at lade 

Broen flytte, da den ikke længere kan blive staaende, hvor den nu staar, og lade den 

holde saaledes i Stand, at ingen af de Sogne, der svare Brokorn til Broen, skal have 

Grund til at klage over dens Brøstfældighed. Han skal lade Sallingsunds Bro opbygge 

fra nyt af og ligesaa Færgerne, da den skal være saa gammel, at den ikke længere kan 

bruges. KancBrevb. 1616-20, s. 137. Regnskabet 1617-18 viser, hvad der blev kostet på 

broen på Hald Slot. 

 

17. februar 1617 

 Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len). Da kongen behøver skibstømrere, skal 

han forhandle med de tømrere, der var i Nykøbing Mors og Hobro om at  de hvert år i 

marts skulle rejse til København og arbejde i 2 måneder på Bremerholm. De ville få løn 

som kongens skibstømrere og fritagelse for skat og borgerlig tyngde, og kongen ville 

sørge for rejsepas. KancBrevb. 1616-20, s. 138. 

 

1. marts 1617 

Var skikket velb Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand på 

Hald, hans visse bud Peder Nielsen, ridefoged sst., på den ene og havde stævnet en kgl. 

majestæts tjener, ved navn Oluf Vistisen i Egebjerg, på den anden side for et vidne, hans 

far Visti Christensen til Fjends herreds ting skal have forhvervet af Visti Andersen i 

Skalmstrup, Søren Pedersen i Sparkær og deres medbrødre 24 mænd, hvilken 24 mænds 

vidne Oluf Vistisen skal ville holde sig fri med for ægt og arbejde til Hald slot, uanseet 

fornævnte 24 mænds vidne skal være imod kgl. majestæts jordebog, hans majestæts 

herlighed, ægt og arbejde til skade, ikke heller de skal være given lovlig varsel for 

samme vidne, formenende samme vidne ikke så nøjagtig at være, som det sig bør, men 

magtesløs at være: da for nogen lejlighed sig heri begiver, blev samme sag opsat til i dag 

måned, og da dem her at møde og gå derom så meget som lov og ret kan findes. Viborg 

landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

26. april 1617 

Knud Gyldenstjerne til Tiim lensmand på Hald havde hidkaldt sandemænd af 

Lysgaard herred hærværk at sværge over Anders Nielsen i Almind, for han er inddraget 

i hans stedfars Anders Skrædders gård i Vranum og slået hans vinduer ind, og fremlagde 

et tingsvidne af Lysgaard herreds ting 14. april dette år, hvor Anders Nielsen mødte og 

ikke kunne benægte, at han indslog samme vinduer. dernæst gjorde sandemændene 

deres ed og svor Anders Nielsen hærværk over. Viborg landstings dombøger B 1616-

64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 
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1. maj 1616 - 1. maj 1617 

 Regnskab med istandsættelse af to af de tre huse i den gamle borggård, som 

nævnes i synsforretningerne 1601 og 1612, det østre og det vestre hus samt port-

bygningen. Skriveren kalder det nybyggeri, men det er store istandsættelser. Kongen 

gav 15. maj 1615 lensmanden ordre om at lade de to huse istandsætte og dermed 

indirekte, at porthuset skulle nedrives. Endvidere 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. Sydmuren 

blev nedbrudt og genopført efter, at huset var ”skuret til rette. Tagsten og lægter blev 

fjernet, nye lægter opsat og taget efterfølgende hængt med sten og strå og skellet. Stråene 

var til indvendig tætning, udvendigt blev der skellet. Der blev lavet to nye trapper med 

svaler til hhv. kongens sal og kongens sovekammer. RA, Hald lens regnskab 1616-17.  

Penge anvendt på 2 huse, som er opbygget af nyt på Hald.  

Er givet savmænd 

 I margin: 

På efterskrevne huse findes kgl. majt. missive til lensmanden tilskrevet, at han skal lade 

to huse der på slottet forbedre med vinduer, tag og loft, hvilket missive er dateret 15. 

maj 1615, ligeledes findes synsmænds vidne herom, at de to huse var brøstfældige.   

Bevis 13 

Givet Mads Christensen og Søren Nielsen savmænd i Mammen for 2 træer, hver 10 alen 

lange, som de på lensmandens kost skar til stolper, tylten 5 slette mark. Er penge  

          2 daler 14 skilling.  

Bevis 14 

Givet Jens Madsen i Mammen og Niels Tøgersen i Vranum, savmænd, for 21 tylter 3 

alen tømmer, som de på egen kost skar og blev forbrugt til løsholter, stiber, stikbond og 

andet fornødent, for hver tylt 24 skilling.  

Er penge          6 daler, 1½ mark, 2 sk. 

Bevis 14 

Givet bemeldte mænd for 5½ tylter og 1 træ, 10 alen lange, som de ligeledes på egen 

kost skar til lejder, stolper, bjælker i gavlen, svale, hemmeligheder, og andet på samme 

hus, for tylten 2 slette daler. Er penge     9½ daler, 19½ sk. ½ album. 

Bevis 15 

Givet Hans Nielsen og Søren Lassen, savmænd, for 6 bjælker, som de på lensmandens 

kost skar til samme huse.  Penge      4 mark 4 skilling. 

Sum på penge        18 daler 1 skilling 

Penge givet tømmermænd 

Bevis 16 

Givet Peder Hansen, tømmermand i Møldrup Mølle og Christen Jensen i Nondbo for 

samme huse, som de på velbyrdige Knud Gyldenstjernes kost huggede og forfærdigede, 

efter akkord med lensmanden. Penge     32 daler 1 mark.  

 Bevis 17 

Givet lensmanden, velbyrdige Knud Gyldenstjerne for bemeldte tømmermænd, som han 

holdt på sin egen kost fra den 27. april til 31. juli, en person om dagen 1 sletdaler. Er 

penge          42½ daler 1½ mark 6 sk.  

Summa på penge       75 daler ½ mark 6 skilling 

Penge givet for savdeller og lægter 

 Bevis 18 

Givet Niels Nielsen i Aalborg for 7 tylter eller, tylten 7 sletdaler.  

Er penge          8½ daler 1 mark 4 sk. 

 Bevis 19 

Givet Christen Værkmester ibid. for 11 tylter deller, tylten 7½ sletmark.  

Er penge          16½ daler. 
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Bevis 20 

Givet Just Nielsen ibid. for 10 tylter deller, tylten 2 sletdaler.  

Er penge          16 daler.  

Bevis 21 

Givet Mogens Jespersen ibid. for 10 tylter deller, tylten 8½ sletmark.  

Er penge          17 daler. 

Bevis 22 

Givet Søren Bjerring i Viborg for 3½ tylter og 3 deller, hver tylt 10 sletmark.  

Er penge          7½ daler.  

Bevis 23 

Givet Christen kedelsvend i Viborg for 1 tylt og 3 deller, som blev brugt til døre i samme 

hus. Tylten 12 slette mark. Er penge     3 daler.  

 Bevis 24 

Giver Kirsten Bjerrings i Viborg for 9½ tylt deller, tylten 9 sletmark.  

Er penge          17 daler 8 skilling.  

Bevis 25 

Givet Jens Andersen Hals i Aalborg for 18 tylter lægter, tylten 22 skilling.  

Er penge          4½ daler 1½ mark 6 sk. 

Bevis 26 

Givet Hans Gudmandsen i Marstrand for 12 tylter sternlægter, tylten 20 skilling. Er 

penge (1 daler = 80 skilling)      3 daler.  

Bevis 27 

Givet bemelte Kirsten Bjerrings for 86 lægter, hver 2 skilling.  

Er penge          2 daler 9½ mark 2 sk. 

 Summa 

Penge         99½ daler 

Deller        53½ tylter 3 fjæl 

Lægter        37 tylter og 2 lægter 

Penge givet for mursten og tagsten til forne huse  

Bevis 28 

Givet Enevold Seefeld til Visborggård for 2.000 mursten.  

Penge          11daler 16 skilling. 

Bevis 29 

Givet Gunde Skriver, borgmester og landstingsskriver i Viborg for 1.660 mursten. 

Penge          13 daler 1 mark 1 skilling. 

Bevis 30 

Givet lensmanden, Knud Gyldenstjerne for 940 mursten, som han lod tage fra hans gård 

i Viborg, da der fattedes sten til bemelte huse, penge  5 daler 18 skilling.  

Bevis 31 

Givet Søren Jensen i Randers for 5.000  tagsten, hver tusinde 11 daler. Er 

Penge           55 daler 

Bevis 32 

Givet en pram for at fremføre forne tagsten til Bjerring Mølle.  

Penge          3 daler 16 skilling. 

Summarum 

Penge         87½ daler 1½ mark 1 sk. 

Mursten         4.590 

Tagsten         5.000  

…. spigre til opsætning af 

skillerum 

Penge givet for kalk 

Bevis 33 

Givet Christen Pedersen i Mønsted for 14½ læster kalk, tønden 14 skilling.  

Penge          30 daler 1½ mark 6 sk.  
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Givet bemeldte Christen Pedersen for 10½ tønde kalk, tønden 15 skilling.  

Er penge          23½ daler ½ mark 

 Summarum 

Penge         54 daler 6 skilling 

Kalk          25 læster 

Penge givet for spigre, loftesøm, dørsøm, vinduessøm og lægtesøm. 

Bevis 34 

Givet Peder klejnsmed i Viborg for 12 store spigre forbrugt til at slå skillerum op med, 

for hver 2 skilling. Er penge      24 skilling. 

For 200 spigre forbrugt til at hægte lægter med og til skillerum, stykket 1 skilling. Er 

penge (1 daler = 80 skilling)       2½ daler. 

For 60 søm at hæfte knægtene med under ”saarn”, stykket ½ skilling.  

Er penge (1 mark = 20 skilling)     1½ mark  

For 40 søm med hvilke nogle gam.. er dør t… blev slået på.  

Penge          8 skilling. 

For 1.150 lægtesøm, for hver 100 3 slette mark.  

Er penge          6½ daler 1½ mark 2 sk. 

Bevis 35 

Givet Peder Ostenfeld for 3.500 loftesøm, 1.000 styk 15 sletmark.  

Er penge          11½ daler 

Bevis 36 

Givet Jesper Jespersen i Viborg for 450 loftesøm.  

Penge           1 daler. 

Bevis 37 

Givet Peder Knut i Viborg for 1.000 vinduessøm.  

Penge          ½ daler 12 skilling. 

Bevis 38 

Givet Søren Vinter i Aarhus 2.000 vinduessøm.  

Penge          ½ daler 8 skilling 

Summarum 

Penge  22½ daler 1½ mark 4 skilling 

for forne søm 

Søm          7.912  

Penge givet klejnsmede for forskellige arbejder på forne huse og er dertil forbrugt 

Bevis 34 

Givet Peder klejnsmed i Viborg for 40 ”vinduesboer”, som han beslog med jern, for hver 

24 skilling. For 232 vinduesstænger, for hver 4 skilling, og det af hans eget jern og 

omkostning efter akkord med lensmanden.  

Tilsammen penge        21 daler 8 skilling.   

Givet ham for 3 par store dørhængsler, parret 2 mark, 4 par hængsler til 

hemmelighederne og luger, parret 1 mark. Item for 2 par hængsler til nogle … vinduer 

3½ mark 4 skilling.  

Er tilsammen beregnet penge      4½ daler 1 mark.  

Bevis 39 

Givet ham for 8 dørkroge til nogle gamle ”henger”. Item for klinker og skåder, som 

fornøden gøres til døre (udbedres?) i forne huse.  

Penge          2 mark 6 skilling.  

Givet ham for 3 nye låse til dørene på de øverste stuer, for hver 2½  sletmark.  

Er penge (1 daler = 5 sletmark)     1½ daler.  

Endvidere for nogle gamle låse, som han reparerede og lavede nye nøgler til  

Givet Jacob Smed i Viborg for 10 ”Reigse” pige.  

Penge         1 daler 
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 Summarum på forne arbejder 

Penge         29 daler 1 mark 6 skilling 

Penge givet snedkere 

Bevis 40 

Givet Ludvig billedsnider i Viborg for 18 vinduesrammer med ”slaboer” som han gjorde 

på sin kost efter akkord med lensmanden, for hver 37 skilling.  

Er penge          8 daler 1 mark 6 skilling 

Givet bemeldte Ludvig billedsnider for 3 nye vindueskarme, for hver 24 skilling, 

yderligere 2 vindueskarme med 4 vinduer i, stykket 8 skilling, og det på lensmandens 

kost. Er penge         1½ daler.  

Givet ham for 7 gamle vindueskarme han indsatte og fik til at fungere.  

Er penge          13 skilling. 

Givet ham for 39 tylter savdeller, som han på lensmandens kost indlagde i lofterne på 

forne huse, tylten 24 skilling, efter hans akkord med lensmanden.  

Er penge          19½ daler 16 skilling. 

For 13 nye døre  med karme til, som han gjorde på lensmandens kost, stykket 10 skilling. 

Er penge          1½ daler ½ mark.  

For 2 gamle døre som han forbedrede og fik til at fungere med nye karme, hver 5 skilling. 

Er penge          ½ mark. 

Givet ham 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.  

Bevis 41 

Givet lensmanden, velbyrdige Knud Gyldenstjerne, for bemeldte snedkere, som han 

holdt på kost fra 22.  juli til 11. september, som er 7 uger og 2 dage, 1 person om ugen 

1 sletdaler. Er penge 23 daler 1 mark 4 skilling.  

Summa 

Penge         48 daler 1 mark 7 skilling 

Penge givet murmænd 

 Bevis 42 

Givet Christen Nielsen og Peder Skipper Murmand i Viborg efter deres bevis’ lydelse, 

for et gammelt hus, som de på lensmandens kost nedtog på tagsten og mursten på hvilket 

arbejde de var i 7½ dag, hver om dagen 8 skilling.  

Er Penge          1½ daler 

Bevis 43 

Givet Oluf Andersen murmand af Lynnerup for de samme 2 huse han på lensmandens 

kost murede med vægge, skillerum og 2 skorstene.  

Ligeledes de lægtede og hængte med sten, skellede og andet fornødent efter aftale med 

lensmanden. Penge        41 daler 8 skilling.  

Bevis 44 

Givet lensmanden velbyrdige Knud Gyldenstjerne for bemelte murmand selvtredje, som 

han holdt på kost fra 30. juni til 9. oktober, 1 person om dagen en sletdaler. Er penge 

          34½ daler 9 mark 3 sk. 

Summa 

Penge         77 daler 17 skilling 3 pd. 

Penge givet for hår og spande 

Bevis 45 

Givet Anders Høg i Viborg for 2 tønder hår, som blev forbrugt til kalken.  

Penge          18 skilling. 

Bevis 46 

Givet Christen Bødker i Vinkel for 2 spande, som murerne brugte til kalk og vand. Penge 

          16 skilling 

Summa  

Penge         1½ mark 4 skilling 
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Penge givet glarmestre 

Bevis 47 

Givet Ditlev Villadsen i Viborg for 90 nye vinduer han lavede i forne huse, for hver 33 

skilling. Er penge        37 daler ½ mark.  

Penge givet for fragt og vognleje 

Bevis 48 

Givet Niels Pedersen og Knud Hansen, vognmænd i Aalborg, for 38 tylter deller, tylten 

1½ skilling, 30 tylter lægter, 4 tylter, 3 ….  …. fra stederne, hvor jeg købte dem og til  

stranden.  Er penge        1 daler. 

 Bevis 49 

Givet Peder Jørgensen prammand i Aalborg for forne deller, tylten 13 skilling, at føre 

fra Aalborg til Hjarbæk. Er penge      8½ daler 15½ skilling 

 Bevis 50 

Givet Tøger Nielsen i Hjarbæk for samme deller og lægter at føre i land fra skuden på 

sin båd. Er penge        2½ mark 6 skilling 

Summarum 

Penge         10 daler 1½ mark 2 sk. 

 Medgået til forne arbejde og huse 

Savdeller         83½ tylter 3 fjæl 

Lægter         37 tylter og 2 

Mursten         3.660 

Tagsten         5.000 

Kalk          25 læster 

Loftesøm og spigre       5.762 

Vinduessøm        2.500 

Hår          2 tønder 

Spande          2 

Penge bekostet på bisperesidensen i Viborg 

(ikke afskrevet) 

 Summa 9 daler 13 skilling 

Penge givet tømrermænd 

Bevis 53.  

Givet Jens Lauridsen i Møldrup Mølle for 2 trapper med 4 svaler på, den ene til kongens 

sal, den anden til hans sovekammer, som han på egen kost huggede af ny og udfærdigede 

efter aftale med lensmanden.  

Penge          9½ daler 8 skilling. 

Bevis 54 

Givet Søren Olufsen tømmermand af Randers for 60 alen leder at indlægge under 

kongens sal og ”husen”, som var nedsunken, at ”opskrue og fly til rette” (gulvet sunket 

og rette op med bjælker i husets længderetning?) og det på egen kost efter akkord med 

lensmanden.  Penge        20 rigsdaler. 

Summa 

Penge         29½ daler 8 skilling. 

Penge givet for savdeller, fyrsparrer og lægter 

 Bevis 55.   

Givet Kirsten Bjerrings i Viborg for 12 savdeller som blev lagt i lofterne i kongens sal, 

hvor det var nødvendigt.  

Penge          1½ daler 24 skilling.  

For savdeller som blev slået på lederne som ligger på en mur, til beskyttelse, at muren 

formedlest vand ikke skulle forrådnes.  

Penge          ½ daler 1½ mark 2 sk.   
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Bevis 56.  

Givet Jens Bjerring for 12 fyrspær, hver 10 alen, som blev sønderskåret og sat til støtter 

under kongens sal, indtil den var opskuret, og indtil lederne blev indlagt. Penge   

          2 daler 1 mark. 

For 8 lægter, som blev lagt på bemeldte hus hvor det var nødvendigt. Penge 16 skilling.  

 Summa 

Penge         5 daler 

Savdeller         1½ tylt 

Sparrer         12 ….  

Lægter         8  

Penge givet for kalk og tagsten 

Bevis 57 

Givet Christen Pedersen i Mønsted for 4½ læster kalk, tønden 15 skilling.  

Penge (1 daler = 80 skilling)      10 daler 10 skilling.  

Bevis 58 

Givet Jens Bjerring for 450 tagsten. Penge    6 daler 1½ mark.  

Summa 

Penge         16½ daler for forne kalk. 

Kalk          4½ læster og 

Tagsten         450. 

 Penge givet snedkere 

Bevis 59 

Givet Ludvig Billedsnider i Viborg for 1 tylt fjæl 4 (styk) på sin egen kost at indlægge i 

loftet i kongens sal. Penge       32 skilling.   

 Penge givet for lægtesøm, loftssøm, vinduessøm og jern 

Bevis 60 

Givet Peder Klejnsmed i Viborg for 2.500 lægtesøm til bemelte to huse.  

Penge          2½ daler 2½ skilling. 

For 4 nye vinduesstænger. Penge      16 skilling 

Givet Villads Kræmmer ibid. for 70 vinduessøm.  

Penge          1 mark 4 skilling.  

Summa  

Penge  4 daler 1 mark 2½ sk. for 

forne  

lægtesøm         5.542 

vindues søm         70 og 

vinduesjern        4   

Bevis 62.  

Givet Christen Dialde i Viborg for kongens sovekammer, som han på egen kost brød 

alle tagsten af, lægtede, hængte med strå og skellede af ny efter akkord med lensmanden.  

Penge          16 daler. 

Givet ham for kongens sal, som han opmurede vægge på, som ganske på den søndre 

side blev nedtaget, da ”husen”  blev ”skuret til rette”. Ligeledes taget over alt han brød 

ned, lægtede på ny,  hængte med strå og skellede, og det på egen kost efter akkord med 

lensmanden. Penge     19 daler 1 mark.  

For 5 læs sand han dertil lod age. Er penge   20 skilling 

 Summa 

Penge          35½ daler 

Penge givet glarmestre 

Bevis 63. 

Givet Jens Mortensen glarmester i Viborg for 8 nye vinduer i kongens sal, hver 32 

skilling, de halve 16 skilling, de andre at flikke og bøde 68 skilling  

For alle vinduer i kongens sovekammer og i gangen for (foran, dvs. til) kongens sal og 

hans sovekammer, som han udførte. Penge 2 sletdaler.  
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Er tilsammen penge        5 daler 1½ mark 6 sk.  

Summa summarum penge, som er anvendt på førnævnte huse. Er 

Penge          1.006 daler 4 skilling. 

Er medgået  til samme huse og arbejde 

Savdeller         1½ tylter 

Sparrer         12 

Lægter          8 

Kalk          4½ læster 

Tagsten         4.500 

Lægtesøm         5.542 

Loftssøm         36 

Vinduessøm        70 og 

Vinduesjern        4. 

 

31. maj 1617 

 Aabent Brev, hvorved Kongen, i Anledning af en Indberetning fra Knud 

Gyldenstjerne til Tim, Embedsmand paa Hald Slot, om, at Hald Slot har saa faa Bønder 

i Meelsom og Nørliung Herreder, at der ikke deraf bekvemt kan sættes Herredsfogder, 

Herredsskrivere og Sandemænd, bevilger, at der dertil maa bruges Kronbønder i 

Herrederne, som høre under andre Len, dog skulle Herredsfogderne nyde de Gaarde, 

som de sædvanligen fra Arilds Tid af have haft. KancBrevb. 1616-20, s. 204. 

 

31. maj 1617 

 Missive til Hr. Albret Skeel og Hr. Jørgen Skeel. Knud Gyldenstjerne paa Hald, 

har berettet, at der til flere Broer i Lenet, som han skal holde i Stand, ikke ligger nogen 

synderlig Skov, da denne er skiftet bort ved div. Mageskifter. Det befales dem i den 

Anledning, at de skulle begive sig til Aastederne og nøje undersøge al Lejligheden, paa 

hvilke Steder og af hvilke Kronens Skove i de nærmest liggende Len der bekvemmest 

kan skaffes Tømmer til Broernes Istandsættelse, ligesaa hvor meget og hvilke Slags 

Tømmer der ikke uden den højeste Skovskade kan skaffes i Halds Len. Hvis kronens 

Bønder i Halds Len ikke kunne fremføre Tømmeret, skulle andre af Kronens Bønder i 

de nærmest liggende Len hjælpe dem dermed. KancBrevb. 1616-20, s. 204. 

 

19. juli 1617 

Var skikket velb Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand på 

Hald, hans visse bud Peder Nielsen, ridefoged der sst., på den ene og havde stævnet en, 

ved navn Oluf Vistisen, i Egebjerg på den anden side for et vidne, hans far Visti 

Christensen til Fjends herreds ting skal have forhvervet 1576 af efterskrevne 24 mænd, 

hvilke 24 mænds vidne Oluf Vistisen skal ville sig med fri holde for ægt og arbejde til 

Hald slot, kgl. majestæts højhed og herlighed til skade, uanseet fornævnte 24 mænds 

vidne ikke så lovligen skal være dreven og forhvervet, som det sig bør af den årsag, at 

der ikke skal være given varsel for samme vidne, siden den reces er udgiven, 

formeldende om varsel: så og efterdi recessen formår, at for alle tingsvidner skal gives 

lovlig varsel, og det vidne findes at være vidnet og udganget, siden recessen givet er, og 

ikke for det er givet varsel, da finder vi efter sådan lejlighed samme vidne magtesløs at 

være, og efterdi samme herredstings dom findes på fornævnte vidne, som nu er 

undersagt, at være senteret, da bør fornævnte dom efter sådan tilgang ingen magt at have. 

Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

27. september 1617 (1) 

Knud Gyldenstjerne til Tiim kgl. majestæts befalingsmand på Hald havde hidkaldt 

sandemænd af Rinds herred hærværk at sværge over Niels Tordsen i Troelstrup, for han 

har nedbrudt en væg i Peder Nielsens hus sst. og fremlagde et tingsvidne af Rinds 

herreds ting 18. august dette år, hvori synsmænd afhjemlede deres syn, hvortil Niels 

Tordsen svarede, at han ikke havde nedbrudt videre, end han havde sted og fæst. dernæst 

gjorde sandemænd deres ed og svor Niels Tordsen hærværk over. Viborg landstings 

dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 
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27. september 1617 (2) 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, på den ene og havde stævnet Jacob Nielsen i Smollerupgård, herredsfoged i 

Fjends herred, på den anden side for en dom, han til Fjends herreds ting 19. august sidst 

forleden dømt har, hvori han har tildømt Oluf Vistisen i Egebjerg til at gøre ægt og 

arbejde til Hald slot, som andre kgl. majestæts tjenere i Fjends herred og hans egne 

grander og gårdmænd, i gårde med ham boende er, gør, formenende samme dom lovlig 

og retfærdeligen at være dreven og forhvervet og burde derfor ved sin fuldmagt at blive: 

så og efterdi der befindes tilforn to uendelige domme til fornævnte herredsting i samme 

sag udgangen, og Oluf Vistisen dem ikke har igen kaldt, men fornævnte tredje og 

endelige dom indeholder ham tit og ofte at være påråbt og ikke er mødt, eller nogen på 

hans vegne ham at undskylde, fornævnte 24 mænds vidne og gamle herredstings dom 

om samme arbejde, han sig har på beråbt og findes her til landsting at være underdømt, 

og herredsfogden fordi har tildømt Oluf Vistisen pligtig at være at gøre ægt og arbejde 

til Hald slot, som andre kgl. majestæts tjenere, med hvad slags arbejde, han bliver tilsagt 

om, såvel som hans egen gårdmand gør, da ved vi efter sådan lejlighed ikke imod samme 

hans dom at sige eller magtesløs dømme. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. 

Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

27. september 1617 (3) 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, på den ene og havde stævnet Jacob Nielsen i Smollerupgård, herredsfoged i 

Fjends herred, på den anden side for en dom, han 19. august sidst forleden til Fjends 

herreds ting dømt har, hvori han har dømt Oluf Vistisen i Egebjerg hans fæstebrev på 

Vridsted kirkens tiende ikke længere at må nyde, formenende samme dom lovlig og ret 

at være dreven og forhvervet og burde derfor ved sin fuldmagt at blive: så og efterdi det 

befindes to uendelige herredstings domme i samme sag at være forhvervet, og fornævnte 

---- og endelig dom medfører, Oluf Vistisen tit og ofte at være påråbt og ikke er mødt, 

eller nogen på hans vegne ham at undskylde, han og selv vedgår fornævnte afgift ikke 

til sin rette tid at have ydet, ---- heller beviser sig af lensmanden eller hans fuldmægtig 

at være forevist og befalet hvis bygning, han på kirken gjort har efter hans fæstebrevs 

indhold, og herredsfogden fordi, og efter de lejligheder hans dom medfører, har tildømt 

ham sin fæste ikke at nyde, ved vi ikke imod hans dom at sige eller magtesløs dømme. 

Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

3. januar 1618 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen (Hald len). Da kongen har brug for 

murkarle, kalkslagere og pligtskarle tilbyggeriet på Frederiksnborg slot skal han sende 

1 murmester og 4 pligtfolk.  KancBrevb. 1616-20, s. 304. 

 

26. marts 1618 

    Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald). Da kongen vil lave en forordning om 

tjenestefolks løn, men har konstateret, at disse ikke overalt aflønnes ens, skal han 

indsende oplysninger for aflønning rundt omkring i sit len.  KancBrevb. 1616-20, s.348. 

 

16. april 1618 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen (Hald). Kongen befaler ham at uddele  ½ 

skippund 6½ lispund hamp og 1½ lispund 3 lispund hør, som lenets bønder under opsyn 

skulle spinde, og han skulle herefter sende det til København.  KancBrevb. 1616-20, s. 

378. 

 

1. maj 1617 - 1. maj 1618 

 Regnskab på fornyelse af slottets vindebro samt nedtagning og genopførelse af 

slagtehuset. RA, Hald lens regnskab 1617-18. 

Er anvendt og bekostet på broer for slottet som af ny ganske blev bygget og opsat 

 I margin: 

Findes kopi af kongens brev dateret Skanderborg 16. februar 1617 den bro at skulle 

færdiges (udbedres). 
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Penge givet savmænd 

Bevis 4 og 5 

Givet Søren Lassen og Hans Nielsen i Vinkel for 3 træer, hver 7 alen og 2 træer, hver 

10 alen, som de på deres egen kost skar 

Penge          2½ mark 2 skilling 

Bevis 6 

Givet Jens Fiel og Mogens Bagger i Lund for 4 tylter og 7 træer 8.g. og 5 alen lange, de 

på egen kost skar, som blev anvendt til leder, rækværk, bjælker og pæle, tylten 2 

sletdaler. Er penge       7 daler 26½ skilling 

For 6 tylter stolper og løsholter, tylten 24 skilling. Er 

Penge          1½ daler 24 skilling 

For 10½ tylter bul til samme bro, tylten 1 slet daler. Er 

Penge         6 daler 24 skilling  

Summa 

Penge         16 daler 6½ skilling 

 Penge givet tømmermænd 

Bevis 7  

Givet Jens tømmermand i Navndrup mølle for samme bro han ganske med vinder, pæle 

og slå og andet af ny på egen kost huggede og udførte efter akkord med lensmanden. 

Penge         25½ daler 8 skilling 

 Penge givet smede 

Bevis 8 

Givet Peder Klejnsmed i Viborg for en tap til vindebroen han forbedrede 16 skilling. 1 

ring til gavlen 2 sletmark, 20 store spigre til vindebroen 3 sletmark, 5 pander til smerken 

og bro at løbe i, samt et halsjern til porten, 5 sletmark. 2 lange jern til vindebroens kiste 

at hæfte fjælene derpå 8 sletmark. 5 svare søm at slå fjælene på vindebroen med 4 

sletmark. 2 hager til porten og lågen som klinkerne kunne falde i. 3 kramper til porten 

og lågen, 2 kramper at hænge lågen i 2 sletmark 6 skilling. 12 søm at slå de gamle 

hængsler på med 3 skilling. Er tilsammen penge      

 4½ daler 1½ mark 2 sk. 

Penge givet stenpikker 

Bevis 9 

Givet Villads Sørensen stenpikker i Viborg for en stenbro at pikke på førnævnte træbro. 

Penge         24 skilling.  

Summa summarum på forne bros bekostning 

Penge         46½ daler 1½ mark 1½ sk.  

 Er bekostet og anvendt på slottets slagtehus 

 Penge givet savmænd 

Bevis 24 

Givet Søren Lassen og Hans Nielsen i Vinkel for 2 lejder og 2 ….mmer, hver 12 alen, 

samt 12 løsholter, som de på egen kost skar.  

Penge          1 daler 14 skilling 

Penge givet for lægter og deller  

 Bevis 25 

Givet Kirsten Bjerrings i Viborg for 1½ tylter og 3 deller, tylten 2 daler.  

Er penge          3½ daler  

For 38 lægter, hver 2½ skilling.  

Penge          1 daler 15 skilling.  

Summa 

Penge          4½ daler 29 skilling 

 Penge givet for kalk 

Bevis 26 

Givet Christen Pedersen i Mønsted for 1 læst kalk, tønden 14 skilling. 

Penge          2 daler 8 skilling. 
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Penge givet for loftssøm 

 Bevis 27 

Givet Villads Kræmmer i Viborg 

Penge          10 skilling. 

Penge givet tømmermænd 

 Bevis 28 

Givet Christen Nondbo og Tames Svendsen i Vranum for lejderne at indlægge under 

samme hus, det at drive til rette, samt remme og løsholter.  

Penge          2 daler. 

Penge givet smede 

Bevis 29 

Givet Peder Klejnsmed i Viborg for 350 lægtestykker.   

Penge          2 daler 1½ mark 2 sk.  

Penge givet muremænd 

Bevis 30 

Givet Jens Sørensen og Peder Nielsen muremænd i Løvel for bemelte hus de nedtog 

væggene og tagstenene, dem på ny murede, lægtede og lagde tagstenene og skellede 

dem. Penge 5 daler 24 skilling.  

Summa summarum på forne hus er anvendt 

Penge         17½ daler 1 mark 3 sk. 

 

20. juni 1618 

Var skikket Peder Lauridsen i Dollerup, Knud Poulsen, Jens Ibsen og Laurids 

Pedersen sst. på den ene og havde stævnet Peder Christensen i Finderup, Oluf 

Christensen sst. med flere for et vidne, de 6. juni til Nørlyng herreds ting med Jep 

Christensen, Anders Madsen og Christen Andersen i Stanghede vidnet har, om noget 

jord, som fornævnte mænd i Stanghede nu i år har sat med boghvede, hvilke deres vidne 

Peder Lauridsen, Knud Poulsen, Jens Ibsen og Laurids Pedersen formener et vildigt 

vidne, og alle fornævnte mænd i Stanghede deres slægt og børn, og ville med samme 

deres vidne dem jord og ejendom til, endog fornævnte jord skal findes i Hald og 

Dollerup fri fælles fædrift, som er med tingsvidne at bevise, at det ikke skal være brugt 

med noget kornsæd i 44 år: så og efterdi fornævnte vidnesmænd ikke har vidnet på 

nogen visse år eller dag men langsommelig tid efter, sådant skulle være sket, der ikke 

heller findes lovlig varsel for samme vidne at være givet, da finder vi efter sådan 

lejlighed samme vidne ingen magt at have, og efterdi fornævnte vedkendelse ikke er 

fremlagt, bør den ingen magt at have, indtil hvem der har i at sige stævnet på ny, kommer 

her med samme vedkendelse og vil være i rette. Viborg landstings dombøger A 1608 - 

1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

11. juli 1618 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Da denne Brevviser Oluf Vistissen 

Ingeberg i hans Len [Hald] har klaget over, at han er bleven fordelt af en af hans Fogder 

og ikke maa komme af Delen igen, befales det Knud Gyldenstjerne at sørge for, at Oluf 

Vistissen bliver fri for samme Dele. KancBrevb. 1616-20, s. 430. 

 

14. september 1618 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen om at lægge Gaarden Gammel Hald ved 

Hald Slot ind under Slottets ladegaard, mod aarlig at svare Kronen hvad der fra Arilds 

er svaret deraf og at udrede tilbørlig Skat af Gaarden, naar paabydes Landeskat. 

KancBrevb. 1616-20, s. 462. Se regnskabet 1. maj 1618 - 1. maj 1619. opslag 411. 

 

21. september 1618 

Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen om at lade Knud ldenstjerne til Aagaard, 

Embedsmand paa Skivehus, faa nødtørftig Ildebrændsel af Tørv og Lyng i Halds Len, 

som hans Formænd i Skivehus Len have faaet. KancBrevb. 1616-20, s. 469. 
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26. september 1618 

Var skikket Hans Pedersen, barnefødt i Kjellerup, på den ene og havde stævnet 

Peder Nielsen, ridefoged på Hald, på den anden side for en lovsed, han 25. august sidst 

forleden på ham til Fjends herreds ting ---- har på 5 daler for en grå gilding, han skal 

have røvet ham fra, endog samme gilding ikke skulle have været Peder Nielsens. så 

mødte to mænd, som vidnede, at Peder Nielsen er så lovlig i sin husbonds forfald og 

bestilling forhindret, så han ikke nu her kunne møde og fordi begæret sagen sig nogen 

tid at måtte bero: da efter sådan skudsmål blev samme sag opsat til i dag måned, og gå 

derom så meget som lov og ret kan findes. (sag overstreget). Viborg landstings 

dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

8. november 1618 

Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len) om at sælge kronens rug, mel og byg 

fra lenet. KancBrevb. 1616-20, s. 482 . 

 

25. november 1618 

Missive til Knud Gyldenstjerne  (Hald len). Da kongen ønsker at fremme den 

ostindiske fart, men gerne for fremmede penge, skal han give de fornemste og mest 

formuende i de ham underlagte købstæder tilhold om at gøre indskud i kompagniet, 

enhver efter sin formue.  KancBrevb. 1616-20, s. 493. 

 

1619 (1) 

Knud Gyldenstjerne fik ordre til at lade slå nogle dyr i Hald skov og sælge dem til 

Niels Krag for rimelig betaling til hans søsters bryllup. Siden fik lensmanden pålæg om, 

at han måtte lade kongens dørvogtere i lenet skyde dyr og overlade dem mod betaling 

til adelige, når de begærede det til bryllupper og begravelser. Denne udnyttelse af 

vildtbanen synes at have indvarslet en ny situation. Fra at være skueplads for den 

kongelige sportslige adspredelse, var vildtbanen ved at blive genstand for kommerciel 

udnyttelse. De adelige, som kongen før havde lovet vildt, formodentlig gratis, til deres 

bryllupper og begravelser, skulle nu betale. Valdemar Andersen, s. 119. 

 

1619 (2) 

Erik Pedersen i Hindberg, herredsskriver i Lysgaard herred, havde indstævnet Knud 

Gyldenstjerne, fordi han i 7 år havde ”skrevet for Hald slot” uden at få betaling, som 

den tidligere herredsskriver. Denne, Peder Brød, havde efter vidneudsagn årlig fået 1 

ørtug så-rug og 1 td. byg eller malt og nogle år desuden 2 sider flæsk i stedet for byg og 

malt, når han ønskede det. Herredsfogden i Lysgaard herred, Anders Pedersen i Levring, 

skønnede, at da Lysgaard herred lå i Silkeborg len og ikke i Hald len, burde skriveren 

betales af Hald. Knud Gyldenstjerne hævdede, at da begge len var kongens, kunne Erik 

Pedersen intet tilkomme. Dommen fastslog, at når den tidligere skriver havde fået 

betaling, burde Erik Pedersen have betaling for de 7 år. Valdemar Andersen, s. 144. 

 

1619 (3) 

Fra 1619-20 findes en liste med 55 navne fra Rinds herred. De havde ”aftinget 

formedelst de ikke fremkom at slå lyng til slottet” og måtte hver i bøde betale ½-1 dlr., 

6 mand i Mors Nørre herred havde gravet tørv i deres eng og måtte betale 3-5 dlr. Engen 

var kongens, og forseelsen kunne sidestilles med ulovlig hugst i skoven. Valdemar 

Andersen, s. 137. 

 

2.  januar 1619 

Missive til Niels Krag og Gunde Lange. Knud Gyldenstjerne til Tiem, Embeds-

mand paa Hald Slot, har berettet, at der i Kapellet i Viborg Domkirke staar en Kiste, 

som kaldes Stiftskisten, hvori han formener, at der findes Breve, der vedkomme Hald 

Slot og dets underliggende Gods. Det befales dem ved første Lejlighed at aabne Kisten, 

med Flid gennemse og registrere Brevene deri og, hvis der deriblandt ,findes Breve, som 

kunne bruges til at forsvare Hald Slot og dets underliggende Gods med, levere Knud 

Gyldenstjerne dem mod hans Reversal, der skal indlægges i Kisten, hvorefter denne igen 

skal forsegles. KancBrevb. 1616-20, s. 518. 
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2.  januar 1619 

Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len). Da kongen har brug for murkarle, 

kalkslagere og pligtskarle tilbyggeriet på Frederiksborg slot skal han senest 1. marts  

sende 6 stærke pligtkarle og en liste med deres navne. KancBrevb. 1616-20, s. 537. 

  

13. april 1619 

Pas for Kongens Jæger Osvald, der nu skal begive, sig over til Nørrejylland for i 

Skanderborg, Silkeborg og Hald Len at fange 50 Hjorte, der skulle føres levende 

herover. Det befales Lensmændene at hjælpe ham paa det bedste, skaffe ham de 

nødvendige Folk til at jage efter og fange Hjortene samt Deler og andet, som behøves 

til Kister. Det befales ogsaa alle Fogeder, Embedsmænd og andre at befordre ham paa 

det bedste paa Rejsen frem og tilbage og skaffe ham god Befordring med Heste og to 

Vogne samt fri Færger over Færgestederne, saa han uden Forsømmelse kan komme af-

sted. KancBrevb. 1616-20, s. 584. 

 

23.  april 1619 

Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at sende 300 tdr. havre, som han 

tidligere i høsten havde fået ordre om. KancBrevb. 1616-20, s. 606. 

 

1. maj 1618 - 1. maj 1619 

Regnskab med en omfattende reparation af tårnet, påbygning af en kvist på tårnet, 

to hemmeligheder ved tårnet samt trappe fra borggården op til tårnet og trapper videre 

op på volden, både mod nord og syd. Der blev lavet to nye hvælvinger og to nye 

skorstene i tårnet. RA, Hald lens regnskab 1618-19. 

Penge bekostet og anvendt på det trinde tårn 

I margin henvisning til kongens brev af 16. februar 1617. 

Penge givet for bly 

Bevis 6 

Givet lensmanden, velbyrdige Knud Gyldenstjerne for 2 lispund bly til tårnet, med 

hvilke det i det øverste blev tilledt.  

Penge          32 sletdaler 

Penge givet for egefjæl, fyrsparrer, savdeller og lægter 

Bevis 7 

Givet Peder Klejnsmed i Viborg for 8 fjæl, hver 4 alen og 6 fjæl hver 3 alen til 6 døre 

på tårnet. Penge         5 daler 28 skilling.  

Bevis 8 

Givet Søren Keldsen i Randers for 10 tylter savdeller, tylten 6½ sletmark.  

Penge          12 daler 1 mark 11 sk. 

For 130 lægter, hver 100 13 sletmark!  

Er penge          3 daler 19 skilling. 

Bevis 9 

Givet Peder Ankersen ibid. for 380 lægter, hver 100 13 sletmark.  

Er penge          10 daler 35 skilling. 

Bevis 10 

Givet Kirsten Bjerrings i Viborg for 4 tylter deller, hver af de 3 tylter 8 sletmark, den 

ene tylt 9 sletmark. Er penge      6 daler 24 skilling. 

Bevis 10 

Givet siden for 4 bjælker, hver 12 alen. Penge  1½ daler 2 skilling 

for 8 sparrer.  Penge        2 daler 14 skilling 

Bevis 11 

Givet borgmester Niels Jacobsen i Randers for 14 styk 16 alen fyrbjælker, kom til 

sparrer på tårnet, hver 1½ sletdaler. Penge    16 daler. 

Bevis 12 

Givet Peder Ostenfeld, borger i Viborg for 2 fyrsparrer, hver 8 alen lange.  

Penge          16 sletdaler. 
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For 10 fyrtræer, hver 10 alen, blev brugt til sparrer og bjælker i en kvist, som blev muret 

til tårnet.           1 daler 12 skilling 

Givet ham for 3½ tylter savdeller, tylten 6 sletmark.  

Er penge          6 daler.  

Summa 

Penge         62 daler 1 mark 1 skilling 

Penge givet for stangjern  

Bevis 13 

Givet Iver Iversen, borger i Viborg, for 4½ skippund 9 lispund stangjern, for de 3½ 

skippund 9 lispund 15 sletdaler, for det ene skippund 18 sletdaler.  

Er penge          55½ daler 26 skilling. 

 Bevis 14 

Givet Peder Sørensen sst. for et halvt skippund stangjern.  

Penge          6½ sletdaler.  

Penge givet grovsmede 

Bevis 15 

Givet Jørgen Rasmussen, tjenende på Hald for 5 skippund 9 lispund stangjern, som han 

forarbejdede som følger: 21 murankre blev indlagt i en kvist, der blev opmuret ved 

tårnet, 11 murankre indlagt i to hemmeligheder, 18 ankre med hvilke remmen oven på 

muren blev hæftet og samlet, hægtede i 17 murankre med hvilke den nye mur, som i 

stedet, hvor den gamle var faldet ud, blev hæftet og forankret i fugen til … med kroge 

og kramper, som dertil blev indmuret, samt adskilligt mere jernarbejde på samme tårn, 

som var nødvendigt.  

Penge          12 daler 16 skilling.  

Penge givet snedkere 

 Bevis 16 

Penge givet Peder Snedker i Viborg for 6 vindueskarme, som han på egen kost  

og af sit eget stangjern, i hvilket der var 18 slagbuer.  

Penge          12½ sletdaler 

For 3 vindueskarme på kvisten, de 2 hver 3 sletmark, den ene 1 mark.  

Er penge          1½ sletdaler 1 mark. 

For 2 små vindueskarme i det næstnederste rum.   1 sletdaler. 

For 4 store døre til tårnet og kvisten.     4 sletdaler 

2 små døre til hemmeligheder       1 sletdaler 

For fjæl over hemmelighederne      16 skilling 

For 2 karme til samme døre       1 sletdaler 

For 1 tylt fjæl at lægge i et loft over kvisten. Penge   24 skilling. 

 

Givet Jensen i Nondbo for et rækværk han opsatte  

på volden ved tårnet       1 mark 

 Bevis 17 

Givet Laurs Villadsen i Viborg for 2 skiver (borde) til tårnet, som han på egen kost 

snedkererede af ny. Penge       3 sletdaler. 

 Penge givet for loftssøm og vinduessøm 

 Bevis 18 

Givet Iver Iversen i Viborg for 1.300 loftssøm forbrugt til at sammenhæfte buer under 

hvælvingerne, at der med gøres færdig, 20 skilling for hver 100  

Er penge          3 daler 8 skilling. 

Bevis 19 

Givet Søren Vinter i Aarhus for 500 spigre, hver 100 3 sletdaler.  

Er penge          3½ daler 16 skilling. 

Givet lensmanden, velbyrdige Knud Gyldenstjerne, for 2.200 søm, som han af sin egen 

bygnings behov havde købt, hver 100 20 skilling.  

Er penge         5 daler 20 skilling. 
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Bevis 20 

Givet Villads Kræmmer i Viborg for 1.000 vinduessøm.  

Penge          3 sletmark 3 skilling. 

Summa  

Penge          11½ daler 26 skilling  

Penge givet gravere 

Bevis 21 

Givet Jens Jensen af Haverslev for en trappe han fra jorden lagde ind gennem volden til 

tårnet, med 2 opgange derfra og øverst på volden på begge sider af tårnet, og satte dem 

med nye tørv i begge sider, og det på egen kost  efter akkord med lensmanden.  

Penge          12 daler.  

Penge givet for tagsten 

Bevis 22 

Givet Anne Splids i Randers for 4.450 tagsten, hver 1.000 10 daler. 

Penge          44½ daler 25 skilling. 

Penge givet for kalk 

Bevis 23 

Givet Christen Pedersen i Mønsted for 53½ læster kalk, tønden af 32 læster 14 skilling, 

af de 20 læster 15 skilling og af de 1½ læster 16 skilling.  

Penge (er 115½ daler 24 skilling)     110 daler 24 skilling.   

 Penge givet for hår 

Bevis 24 

Givet Jacob Møller i Viborg for 2 tønder hår til kalken at ”tile” samme huse med. Penge 

          24 skilling. 

Bevis 25 

Givet Jacob Wognsen, remmesnider i Viborg for 3 tønder ..ige hår, som blev brugt til 

kalken og til at dønnike med under hvælvingen. Penge  1 sletdaler. 

 Summa 

Penge          1 daler 4 skilling 

Penge givet savmænd 

Bevis 26 

Givet Hans Nielsen og Søren Larsen, savmænd i Vinkel, for 2 remme, hver 15 

alen lange.  Penge        1½ sletmark.  

For remme, hver 5 alen      2 sletmark 

Bevis 27 

Givet Lars Michelsen og hans staldbroder, savmænd i Mammen, for 4 træer, hver 10 

alen lange, blev siden sønderskåret til hanebjælker  

Penge          3½ sletmark 

For 9 skærs…        1½ sletmark 

For 2 tylter 5 alen remme. Penge      2 sletmark 

For 2 træer, hver 20 alen lange til bjælker tværs over tårnet 

Penge          1 sletmark 

For 1½ tylt fjæl 2½ alen lange og 3½ kvarter dybe til trapper,  

1½ sletdaler.  

For 8 fjæl, hver 5 alen lange      3 sletmark 

For 4 remme, hver 8 alen lange. Penge    2½ sletmark 

Bevis 28 

Givet Mogens Sørensen og Jens Fiel savmænd i Lee for 14 fjæl, hver 3 alen lange og 3 

kvarter dybe. Penge        1 sletdaler.  

1 tylt fjæl, 6 alen lange       1 sletdaler 

For 10 træer, hver 6 alen lange, til bånd og skærstage, forbrugt.  

Penge          2½ sletmark. 
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Penge givet glarmestre 

Bevis 29 

Givet Jens Glarmester i Viborg for 32 vinduer, som han af sit eget glas og på sin egen 

kost gjorde af ny, hver 24 skilling.  

Er penge          9 daler 12 skilling. 

Bevis 30 

Givet Jørgen Glarmester i Viborg for 6 vinduer på kvisten til tårnet at gøre.  

Penge          2 sletdaler 8 skilling. 

Summa 

Penge         10½ daler 22 skilling.  

Penge givet klejnsmede 

 Bevis 31 

Givet Peder Klejnsmed i Viborg for 20 vinduesbuer til tårnet og kvisten at beslå, hver 

24 skilling. Er penge        7½ sletdaler 

For 74 vinduesstænger, hver 4 skilling.  

Er penge          4½ sletdaler 8 skilling. 

For 1 lukkelås til kvisten på den nørre side.  

Penge          2 sletdaler. 

For 3 andre dørlåse, de 2 til tårnet, den tredje til sønder side på kvisten, hver 1 sletdaler. 

Er penge          3 sletdaler. 

For 2 håndgreb med klinker til hemmelighederne.  

Penge          2½ sletmark.  

For 126 søm til 6 døre at samle, hver 1 skilling.  

Er penge          1½ daler 30 skilling 

For 230 søm at hæfte 2 skippund bly med øverst på tårnet samt fjælene under samme 

bly at tilslå. Penge        3½ sletdaler 4 skilling.  

For 170 søm med hvilke hængslerne blev slået på dørene.  

Penge          1 sletdaler 4 skilling. 

For 700, hver 100 3 sletmark, lægtest… 

Penge         5 sletdaler 1 mark 

Summa 

Penge         20½ daler 4 skilling 

Penge givet for andet adskilligt, som blev brugt til tårnets bygning.  

 Bevis 32 

Givet for 3 tønder til baljer, sønderskårne til at have kalk i.  

Penge          3 sletmark. 

Givet Christen Bødker i Vinkel for samme tønder at sønderskære og bånde.  

Penge          6 skilling. 

Givet ham for 4 spande. Penge      2 sletmark.  

Bevis 33 

Givet Søren Keldsen i Randers for 20 favn hampekabel til samme arbejde at bruge. 

Penge          4 sletdaler.  

Givet Christen Hjulmand i Tostrup for 4 hjulborer til slotsfolkene.  

Penge         2 sletmark 

Bevis 34 

Givet Jacob Smed i Viborg for samme hjulborer at beslå.  

Penge          4 sletdaler 

Bevis 35 

Givet Laurids Sandhem snedker i Vinkel for 12 stole, som han på sin egen kost snarfede 

og på forne tårn at bruge, indsatte, hver 14 skilling.  

Er penge          2 daler.  
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Bevis 36 

Givet Per Andersen skomager i Viborg for et stykke barket læder at slå over en loftslås, 

at den ikke af vand skulle blive fordærvet. Penge   8 skilling.  

Bevis 37 

Givet Villads Kræmmer ibid. for en hængelås, som blev hængt på det nederste kammer 

i samme tårn.          22 skilling  

Summa 

Penge         7 daler 38 skilling. 

Penge giver murmænd 

Bevis 3 

Givet Rasmus Eskesen og Peder Jensen, murmænd af Aarhus, for samme tårn de helt af 

ny uden til renoverede muren, hvor den var nedfalden, igen murede og forankrede. Inden 

i med to nye hvælvinger og to skorstene af ny forfærdigede med hullet til vinduesbuen 

igennem muren og nye døre. To nye hemmeligheder fra jorden og op med vandens 

indgang, igennem en hulning fra graven i …mmers tid over på et lod h… En kvist til 

samme to med vindeltrappe, igennem hvilken indgangen er gjort. Samme kvist og med 

tømmer hen over ladet gøre og den lægtet og hængt med sten og skellet  Og disse forne 

arbejder alt sammen på deres egen kost efter deres akkord med lensmanden.  

Penge          167½ daler 10 skilling.  

Til tårnets bygning er blandt andet medgået 

Mursten          3.600 

 Summa summarum på penge brugt på tårnet 

565½ daler 36 sk. 19 pd.  

 

6. juni 1619 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Denne Brevviserske Karen Søfrensdatter har 

blandt andet berettet, at da hendes Moder blev brændt ved Viborg og Byfogden skulde 

tage hendes Boslod, har han blandt andet ogsaa taget en hel Hob af Karen Søfrensdatters 

Gods, som var i Huset hos hendes Moder. Knud Gyldenstjerne skal flittigt undersøge 

den Sag, hjælpe Karen Søfrensdatter til Rette, hvis hun er kommen til kort, og sørge for, 

at hun faar det tilbage, der med Urette maatte være frataget hende. KancBrevb. 1616-

20, s. 641. 

 

20.  juni 1619 

Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at sende al den rug, de har i forråd, til 

København. KancBrevb. 1616-20, s. 655. 

 

7.  oktober 1619 

Missive til Knud Gyldenstjerne, at han dette år og i fremtiden til foråret skal sende 

300 tdr. af lenets indtægt af havre til København. Hvis lenets indkomst ikke er nok skal 

han købe KancBrevb. 1616-20, s. 691. 

 

6.  november 1619 

Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len) om at fremdrive 300 svin til Horsens, 

hvor de skulle slagtes. KancBrevb. 1616-20, s. 707. 

 

16.  december 1619 

Missive til Knud Gyldenstjerne at han i Aalborg skal lade lenets bønder afhente 1 

skippund 7 lispund  hamp og 1½ skippund 3 lispund hør, som lenets bønder skulle spinde 

og aflevere igen i Aalborg. Missivet kunne vises til lensmænd og fogeder på vejen. 

KancBrevb. 1616-20, s.745. 

 

1620 (1) 

1620 kvitterede skovridderne på Hald, Peder Elkjær og Knud Pedersen for 96 dlr., 

de havde modtaget til kostpenge. Desuden fik de hver 16 dlr. i årsløn, til en klædning 10 

dlr. og til en hest 10 dlr., hvortil kom 104 tdr. havre til hestene. Valdemar Andersen, s. 

119. 



 

406 

 

 

1620 (2)  

En ældre forordning til bønderne om at anlægge humlekuler og plante var o. 1620 

på ny blevet aktuel, og der blev optaget tingsvidner til oplysning om tilstanden 

desangående. Fra Mors Nørre herred blev oplyst, ”at her ikke er lejlighed, at humlekuler 

kan i nogen måde forfremmes eller fange fuldkommen fremdrift. Ikke heller abild eller 

andre ymper ville gro, hvor de er sat, uden sammesteds vil gro nogle pile og sommesteds 

vil de ikke gro.” Fra Rinds herred meddeltes det samme, og ligeledes fra Mors Sønder 

herred. Middelsom herred havde noget bedre resultater. Fra Fjends herred hedder det, 

at humlekuler og plantning ikke ville lykkes på grund af jordens skarphed og magerhed. 

”Hvad gærdsel er anlangendes, da lukker de med dige og jord for eng og korn, så de 

ingen ris dertil havde behov.” Valdemar Andersen, s. 136. 

 

1620 (3) 

1620 leveredes et quindfolk ved navn Kirsten Madsdatter fra Hald Len til Kgl. 

Majst.s børnehus i København. Samme år kvitterede Knud Worm, Bremerholm, for 

modtagelsen af fire fanger, fremskikket fra Hald. Peder Sørensen, borgmester og 

kleinsmed i Viborg, kvitterede for 11 slette mark, betaling for 5 pund stangjern, ”han 

satte til nogle bolter på fangerne, som blev ført til København fra Hald slot.” Tre fanger, 

deriblandt en, der var løbet af Kgl. Majst.s tjeneste, havde siddet fængslet på slottet fra 

3. til 16. april; for kosten til disse beregnedes 8 dlr. Valdemar Andersen, s. 141. 

 

20.  maj 1620 

Missive til Knud Gyldenstjerne, at han skulle opsøge og optage alle drenge og 

piger 12, 13 eller 14 år, som løber omkring og betler. Børnene skal sendes til Aarhus og 

herfra videre til København. KancBrevb. 1616-20, s. 858. 

 

27.  juni 1620 

Oprejsningsbrev for Knud Gyldenstjerne Axelsen, Embedsmand paa Hald, til, 

som om Gerningen nylig var sket, at forfølge Sagen angaaende Drabet paa Mikkel 

Nielsen Skomager i Tistrup By og Sogn, der for omtrent et Aar siden er bleven slaaet 

ihjel af Niels Andersen i Lieedt (Lee) i Sogn og By i Medelsom Herred, der nu sidder 

fængslet paa Hald Slot. Sagen er dog ikke bleven forfulgt paa fersk Fod straks efter 

Gerningen paa Grund af Eftermaalsmandens Forsømmelse. KancBrevb. 1616-20, s. 

874. 

 

15. juli 1620. 

Var skikket velb. KancBrevb. (Knud Gyldenstjerne) hans visse bud Anders 

Hegelund på den ene og havde stævnet Oluf Jensen Thybo i Nykøbing på den anden 

side for en uendelig landstings dom, han lod sig af berømme at skal have bekommet 

over nogen vidner, hans hustru anlangende, formenendes samme dom med vrang 

undervisning at være forhvervet, og at samme dom ikke endelig at skulle lyde og bør 

fordi magtesløs at være: så og efterdi samme landstings dom ikke lyder ydermere, indtil 

sagen bliver stævnet på ny, og det nu sket er, bør den ikke længere magt at have, og 

efterdi nu gives til kende, Oluf Thybos hustru allerede kirkenævn at være tillyst, så 

nævninger derom skal tove, ved vi ikke på samme vidne at dømme, førend nævninger 

svoret har, og hvem siden på skader, da gåes derom hvis ret er. Viborg landstings 

dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

19.  juli 1620 

Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len) om at sælge alt det rug, mel og byg som 

kan undværes af lenets indkomst. Hvis der var korn ved regnskabsårets udløb 1. maj 

skulle han selv betale det. KancBrevb. 1616-20, s. 880. 

 

12.  september 1620 

Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald Len). Da Kongen til Bedste for den 

vejfarende Mand og af synderlige Aarsager har anmodet Adelen i Jylland om, at dens 

Bønder maa holde og bruge vide Vogne, hvilket Adelen ogsaa har bevilget, skulle de 

med det allerførste lade Vejene, Broerne og Leddene i deres Len gøre vide og sætte 
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saaledes i Stand, som de ville forsvare. De skulle endvidere give Borgerskabet, 

Vognmændene og alle Kronens, Kapitlets og andre gejstlige Personen; Tjenere i deres 

Len Tilhold om at forandre deres Vogne i Vidden og lade dem gøre 2 sjællandske Alen 

vide mellem Inderkanterne af Fjælene og alvorligt paabyde dem og Adelens Tjenere at 

have deres Vogne saaledes forandrede inden 2 Maaneder efter Forkyndelsen af denne 

Forordning, hvilken skal forkyndes paa Herredsting, Birketing og andensteds i Lenet, 

hvor det gøres behov, saa alle, ingen undtagne, kunne vide at rette sig derefter. De skulle 

flittigt paase, at ingen i deres Len, hverken i Købstæderne eller andensteds, hvor de paa 

Kongens Vegne have at kommandere, faa Lov til at holde andre Vogn nd de ovenfor 

paabudte. De skulle ogsaa lade deres egne Poste vogne og de Arbejdsvogne, der bruges 

i Lenet, forandre paa Vidden. Kronens Bønder maa faa Tømmer til Akslerne. Hvis 

nogen ikke vil rette sig herefter, skulle de uden al Forhaling lade dem tiltale og straffe. 

KancBrevb. 1616-20, s. 901. 

 

10. marts 1621 

Fortegnelse over den rostjeneste som lensmændene skulle lade møde i Kolding 1. 

maj. Knud Gyldenstjerne af Hald len 3 kyrassere og 2 arquebusserer. KancBrevb. 1621-

23, s. 53. 

 

17. marts 1621 

Var skikket Søren Mikkelsen i Høgild på den ene og havde stævnet velbyrdige 

Knud Gyldenstjerne til Tiimgård, kgl. majestæts befalingsmand på Hald, på den anden 

side for to syn, han har ladet tage over hans gård, og efter samme syn har forhvervet 

dom på hans gårds fæste: så og efterdi fornævnte synsmænd udtrykkeligen har hjemlet 

om fornævnte gårds bygfældighed, hvorledes den nu befindes, og den ene syn med den 

anden derom befæstes, og intet Søren Mikkelsen derimod fremlægger, hvormed han kan 

bevise, ikke så at være, som om hjemlet er, og fogden fordi efter samme synsvidner og 

efter recessen har tildømt ham sin fæste at have forbrudt, da ved vi efter sådan lejlighed 

ikke imod samme synsvidner, ej heller fornævnte herredstings dom, derefter dømt er, at 

sige eller magtesløs dømme. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne 

Nørgaard-Pedersen. 

 

11. april 1621 

Missive til Knud Gyldenstjerne om med det allerførste at lade det gamle Hus paa 

Hald Slot istandsætte med saa ringe Bekostning som muligt og føre denne til Udgift for 

Kongen. KancBrevb. 1621-23, s. 77. 

 

9. maj 1621 

Missive til lensmændene om at sende hør og hamp til købstæderne at det kunne 

blive spundet til garn. Knud Gyldenstjerne i Hald len skulle sende 10 lispund og 1 

skippund og 2 lispund hør.   KancBrevb. 1621-23, s.108 . 

 

15. maj 1621 (1) 

Missive til Eske Brock om at lægge noget Gods, som Kongen har faaet til 

Mageskifte af Knud Gyldenstjerne til Thiem, Embedsmand paa Hald Slot, nemlig 6 

Gaarde paa Øe i Viskum Sogn i Sønderlyng Herred med Skov til 24 Svins Olden og 

Fiskeri i den omkringløbende Aa og i 2 Søer, 3 Gaarde i Huolbeki i Ørum Sogn, der 

have Fællesfiskeri i den til Byen hørende Sø, 1 Stykke Eng sammesteds og 1 Gaard i 

Reistrup i Sønderberg Sogn, ind under Slottet [Dronningborg], indskrive dem i Slottets 

Jordebog og aarlig gøre Regnskab for den visse og uvisse Indkomst deraf. KancBrevb. 

1621-23, s.112 . 

 

15. maj 1621 (2) 

Missive til Knud Gyldenstjerne om at lægge noget Gods, som Kongen har faaet 

til Mageskifte af ham, nemlig 1 Gaard i Hyrup (Hærup) i Klejtrup Sogn i Rinds Herred, 

der har Fællesfiskeri i den til Byen hørende Sø, ind under Slottet [Hald], indskrive det i 

Slottets Jordebog og aarlig gøre Regnskab for den visse og uvisse Indkomst deraf. 

KancBrevb. 1621-23, s.112 . 
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15. maj 1621 

Missive til Hr. Jørgen Skeel om at lægge noget Gods, som Kongen har faaet til 

Mageskifte af Knud Gyldenstjerne til Thim, Embedsmand paa Hald Slot, nemlig 2 

Gaarde i Nøragger By og Sogn, 1 Gaard i Tostrups og i Gaard i Stoubrandt i Sønderhald 

Herred, ind under Slottet [Kalø], ind skrive dem i Slottets Jordebog og aarlig gøre 

Regnskab for de visse og uvisse Indkomst deraf. KancBrevb. 1621-23, s. 112 . 

 

4. august 1621 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim. kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, hans visse bud Niels Lauridsen, slotsskriver sst., med en opsættelse her af 

landstinget i dag 14 dage, lydende ham da efter anden opsættelse at have stævnet Jacob 

Nielsen i Smollerupgård, herredsfoged til Fjends herreds ting, for en dom han 8. 

september 1618 på Fjends herreds ting, imellem velbyrdige Jacob Lykke til Estvadgård 

på den ene og Knud Gyldenstjerne på den anden side, anlangende nogen enge, som de 

om trætter, og iblandt andet skal Jacob Nielsen have sluttet hans dom efter nogen vidner, 

som Jacob Lykke og Knud Gyldenstjerne samtligen her for landstinget 24. oktober 1618 

der næst efter har afstanden på både sider, tilmed skal hans dom ikke lyde endelig: så og 

efterdi samme herredstings dom ikke er endelig, bør den at være som den udømt var, og 

sagen til herredsting igen at komme, og fogden, når det for ham lovlig indstævnes, dem 

endelig imellem at dømme og adskille, som det sig bør. Viborg landstings dombøger A 

1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

10. september 1621 

 Missive til Knud Gyldenstjerne [Hald Len] om at sende 3 smedesvende til arbejde 

i kongens smedjer i København. KancBrevb. 1621-23, s.170 . 

 

24. september 1621 (1) 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Da Kongen har bragt i Erfaring, at adskillige 

Møller i hans Len [Hald] ere bygfældige, og at en Del tillige mangle Møllestene, skal 

han slutte Akkord med Møllerne om, at de selv skulle reparere Møllerne mod at faa et 

halvt, et helt eller 2 Aars Afslag i Landgilde, eftersom Møllerne behøve Hjælp til, og 

siden paa deres egen Bekostning holde Møllerne i Stand mod et bestemt Afslag i 

Landgilden, saaledes som han kan blive enig med dem om. Han skal lade Bønderne paa 

Læsø og andre saadanne Steder, hvor der idelig udskrives Baadsmænd til Kongens 

Tjeneste, være fri for den sidste Soldaterudskrivning. Han skal lade en Kælder lave 

under det Hus paa Hald, som nu opbygges, og igen lade Volden opsætte paa de Steder 

med Tørv, som Bønderne kunne føre til. Han skal med den mindst mulige Bekostning 

lade en ny Færge bygge ved Vilsund. KancBrevb. 1621-23, s. 177.  

 

24. september 1621 (2) 

Missive til Otte Skeel, Knud Gyldenstjerne og Bispen. Da Sagen mod den Præst 

paa Mors, som har givet Kommunikanterne Mjød i Stedet for Vin, er meget tvivlsom, 

skulle de optegne denne Sag, men ellers dømme endeligt i de andre Sager, hvori 

Lensmanden paa Kongens Vegne har Tiltale til Præsten. KancBrevb. 1621-23, s.177. 

  

25. september 1621 (1) 

 Missive til Manderup Parsberg om at lade Knud Gyldenstjerne til Thym faa 1.500 

Mursten til Halds Bygnings Behov og sende dem med Skuder til Hierbech. KancBrevb. 

1621-23, s.179 . 

 

25. september 1621 (2) 

Missive til Christen Holck om at lade Knud Gyldenstjerne 48 Egestolper, hver 10 

Al. lang, 13 Tylter Stivere og Løsholter og 130 alenlange Remmer (bjælker) til 

Opførelsen af et Hus Hald.  KancBrevb. 1621-23, s. 179. 

 

 November 1621 

Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald Slot) om straks til Foraaret at sende 300 tdr. 

Rug. KancBrevb. 1621-23, s. 215. 
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23. december 1621 

Missive til Knud Gyldenstjerne paa Hald. Han har indberettet, at nogle Møller i 

hans Len mangle Sten og andet og at Møllerne ikke ville kunne svare deres Landgilde 

og Rettighed efter Jordebogen, saafremt de ikke blive istandsatte og forsynede med det 

manglende. Det befales ham den Anledning at lade lægge Sten i Møllerne og iøvrigt 

lade disse istandsætte, saavidt som det plejer at ske med Kronens Møller. Ligeledes skal 

han istandsætte de Broer i Lenet, som ere brøstfældige, saafremt det da tilkommer 

Kronen at istandsætte dem. Endvidere skal han istandsætte Sunds Færge, hvis den plejer 

at istandsættes af Kronens Indkomst. Bekostningen ved disse Arbejder skal han føre til 

Udgift i sit Regnskab. KancBrevb. 1621-23, s. 224 . 

 

1622 (1) 

1622 blev Oluf Thybos kone i Nykøbing Mors brændt for trolddom, og han selv 

flygtede. Hans bo var dermed tilfaldet kongen, nemlig ejendom for 500 dlr. og løsøre 

for 80 dlr. samt et par øksne til 27½ dlr. Heraf blev med Kgl. Majst.s bevilling udlagt til 

børnene, som værgen havde taget til sig, den halve part af løsørets værdi, 40 dlr. Tilbage 

var til kongen 568 dlr. Valdemar Andersen, s. 143. 

 

1622 (2) 

 1622 havde synsmænd konstateret, at det østre hus i den gamle borrgård var ”på 

leder, stolper, loft og anden bygning ganske forrådnet og utjenlige længere at stå og 

fornødent at nedtage, såfremt det ej selv skulle falde ned.” Valdemar Andersen, s. 152. 

 

1622 (3) 

Bryggerset havde en vigtig og omfattende funktion i slottets dagligliv. Her fandtes 

en kobberbrygpande, der rummede 9 tønder. I 1622 måtte brygpanden repareres med en 

ny bund, der vejede ca.  185 kg, samt en plade på siden. Udgift 58 dlr. 1½ mark. 

Valdemar Andersen, s. 151. 

 

23. april 1622 

Borgmester Hans Grønbæk i Aarhus, der var blandt leverandørerne af møllesten, 

skrev 23. april 1622 følgende brev til slotsskriver Niels Lassen, Hald: 

 ”Min ganske venlig hilsen nu og altid med Vorherre, kære Niels, sønderlig 

tilforladendes gode ven. Betakker jeg Eder ganske venligen for megen bevist gode, som 

I mig altid gjort og bevist haver. Hvilken igen vil forskylde, jeg altid findes villigen. 

Kære Niels, haver jeg bekommen de 44 curant dlr., som restede på de møllesten, så 

skulle der fattes efter vægten endnu 10 mark 3 skilling, dog det må så blive. Og takker 

jeg Eder for god betaling. Hvad en stillids belanger, skulle I heller end gerne have 

bekommen, om jeg ellers havde haft den. Men jeg har bud til Lübeck om fugle, dersom 

jeg kunne fange dem levende hjem, skulle I ikke blive forget. Og ellers i alle de måder, 

jeg nogen tid kunne Eder betjene, findes jeg tjenstvillig …” Valdemar Andersen, s. 106. 

 

30. april 1622 

 Nyt Forleningsbrev, fra 1. Maj 1622 at regne, for Knud Gyldenstjerne Axelsen til 

Tiim paa Hald Slot og Len og Medelsom Herred. Den aarlige Leverance fastsættes til: 

40 gode Slagteøksne, at købe og fremsende til Skanderborg til 8. August, 280 Tdr. Rug 

og 300 Tdr. Havre, at sende til København straks paa Foraaret. [Forleningsbrevet er 

iøvrigt enslydende med Forleningsbrev af 13. April 1612 med Tilføjelse af de nye 

Artikler A, B og C]. KancBrevb. 1621-23, s. 337. 

Lensbrevet er behandlet af Valdemar Andersen, s. 40 og 298. Lensbrevet er som 

lensbrevet af 13. april 1612, med supplerende bestemmelser. RA, Hald len, 

kvittansariumsbilag 1596-1652,  

19. ”Han skal og årligen købe og af lenets indkomst Os til bedste betale 40 

slagteøksne, hvilke den 8. august til Skanderborg skal fremdrives. Og skal han årlig 

straks på foråret forsende til København 280 tdr. rug og 30 tdr. havre. 

20. Hvad øvrig af lenets indkomster bliver, skal han sælge, som han sælger sit eget, 

såfremt han ikke nogen Vores særlige befaling inden Philippi Jacobi dag derom 

bekommer. I lige måde skal han være forpligtet til, hvad herudi findes befalet, af lenets 
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indkomst at fremskikkes, købes eller udi andre måder bestilles til sin rette tid at lade 

fremkomme, såfremt Vi ikke skulle forårsages at befale dem, som sligt skal forordne, at 

annamme dette straks for rede penge her sammesteds, så dyre som det her gælder at 

skulle købe, og forn. Knud Gyldenstjerne selv at betale og tilregne. Og ej bønderne der 

udi lenet, efterdi han på vore vegne over bønderne haver at byde og befale udi, hvad de 

er pligtige at gøre til Vores behov. Hvor efter han sig underdanigst kan have at rette og 

for skade at tage vare.” Knud Gyldenstjerne skulle fortsat underskrive kvitteringerne.  

 

30. april 1622 

 Kgl. brev, at der af Hald len skulle indkøbes 40 slagteøksne, som skulle sendes 

til Laurids Ebbesen (på Skanderborg).  KancBrevb. 1621-23, s. 339. 

 

24. juni 1622 

 Jens Andersen Hals, rådmand og borger i Aalborg kvitterer for, at han af Niels 

Lassen, skriver på Hald, har modtaget 75 sletdaler for omkostninger til Vilsund færge 

imellem Thy og Mors, som han havde udlagt. RA, Hald lens regnskab 1621-22, 

internettet, opslag 250.  

 

20. juli 1622 

Knud Gyldenstjerne til Tiim med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde 

stævnet Anders Skriver i Levring, herredsfoged i Lysgaard herred, for en dom, han 5. 

november sidst forleden til samme ting har dømt imellem ham og Jens Rasmussen i 

Bisballe, formedelst han har haft omgængelse med Niels Sael, da han var udbrudt af 

Hald slot, hvor han på sin livsstraf for en drabssag var indsat, og Jens Rasmussen intet 

derimod havde fremlagt. derefter blev afsagt, så efterdi Anders Skriver samme sin dom 

har sluttet efter sigtelse og gensigelse, endog samme hans dom i ingen måde 

omformelder, vederparten for ham var mødt eller nogen på hans vegne, som har haft 

nogen rettergang, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Anders Skriver har 

forseet sig og bør derfor at igengive Knud Gyldenstjerne hvis billig kost og tæring, han 

derpå har anvendt.Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

28. september 1622 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, hans visse bud Anders Hegelund, ridefoged der sst, på den ene og havde 

stævnet Jens Jepsen i Nørkær på den anden side for en uendelig dom, han lader sig af 

berømme --- her af landstinget skulle have forhvervet over nogen vidner, Knud 

Gyldenstjerne til Fjends herreds ting 24. juni sidst forleden skulle have ladet forhverve 

på nogen af velbyrdige Johan Rantzau til Estvadgård hans folk, som sig skal have til 

fordristet at indtrænge i kgl. majestæts vildtbane ved Hald slot og der på heste med 

hunde skal have jaget efter hans majestæts dyr, hvilke dom Anders Hegelund på Knud 

Gyldenstjernes vegne formener med vrang undervisning forhvervet at være: så og efterdi 

samme landstingsdom ikke lyder ydermere, indtil sagen bliver stævnet på ny, og det nu 

sket er, da bør den ikke længere magt at have, og efterdi fornævnte vidnesbyrd ikke 

udtrykkelig har vidnet, dem at have set fornævnte karle, deres vidne om bemelder, enten 

med hunde eller i andre måder gjort nogen skade eller --- dyr, liden eller store, men en 

del selv vidnet, at fornævnte --- red med adelvejen, tilmed og mesten del lagt deres 

vidner i tvivl --- ikke hvem, samme folk tilhørte, der ikke heller findes samme karle 

navnlig for fornævnte vidner at være givet varsel, da kunne vi efter sådan lejlighed ikke 

kende samme vidne så noksom lovlig, at den bør at komme Johan Rantzau eller hans 

tjenere til hinder eller skade. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne 

Nørgaard-Pedersen. 

 

25. november 1622 

Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at sende 10 lispund hamp og 1 

skippund og 2 lispund hør til København. KancBrevb. 1621-23, s. 479. 
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14. december 1622 

Missive til Knud Gyldenstjerne paa Hald om at lade en borger Henrich Narrius 

fra Hamburg samt hans varer arrestere, hvis det blev antruffet i lenet. KancBrevb. 1621-

23, s. 497. 

 

3. januar 1623 

 Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen om at møde i Kolding 5. Februar, 

medtage de geruste Heste, som han skal holde af sit Len [Hald], og være rede til at 

marchere, naar Kongen giver nærmere Ordre. KancBrevb. 1621-23, s. 503 . 

 

6. januar 1623 

 Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Som han af hosfølgende Supplikation 

nærmere kan se, har denne Brevviser Knud Pedersen, en af Kronens Bønder i hans Len 

[Hald], beklaget sig baade over dobbelte Fogedpenge og i andre Maader. Han skal med 

det første erklære sig herom og indsende sin Erklæring til Kancelliet. Hvis hans Fogder 

have forset sig, saaledes som der klages over, skal han lade dem alvorligtiltale og straffe. 

KancBrevb. 1621-23, s. 519. 

 

15. februar 1623 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, hans visse bud Anders Hegelund, ridefoged der sst., med en opsættelse her af 

landstinget 23. november sidst forleden, lydende ham da efter anden opsættelse at have 

stævnet Peder Bunde i Fusøre og Niels Christensen i Mønsted for en vidne, de til Fjends 

herreds ting 8. oktober næst forleden vidnet har, at det skulle være dem vitterligt, at 

Møgelbjerg fæ skulle have haft drøft i Kælling og med lyngslæt og brugelighed, og hvis 

fornævnte ejendom skulle være, vidste de ikke: så og efterdi fornævnte vidnesbyrd ikke 

har vidnet endelig men selv lagt deres vidner i tvivl, da kunne vi efter sådan lejlighed 

ikke kende samme vidne så noksom og nøjagtig, at den bør nogen magt at have men 

magtesløs at være. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-

Pedersen. 

 

15. marts 1623 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, hans visse bud Niels Lauridsen, slotsskriver sst., og havde hid kaldt sandemænd 

af Hassing herred, at udlægge Christen Boisen i Gunderup mølle hans bane, som er død 

funden 15. februar sidst forleden hos sin mølle i vester Hørdum, og først fremlagde Niels 

Lauridsen efterskrevne tingsvidne af Hassing herreds ting 27. februar sidst forleden, 

indeholdende Oluf Skrædder i øster Hørdum, Laurids Clemendsen og deres medbrødre 

9 synsmænd for 8 mænd at have afhjemlet deres syn, at de var hos Hørdum vejrmølle 

15. februar sidst forleden og der synede og beså Christen Boisens lig, som lå neden ved 

møllen død, og da var hans hoved sønder, og syntes dem, at Christen Boisen af våde og 

stor ulykke var nedfalden af hans egen vejrmølle, som hans lig og lå under døren derpå: 

dernæst gjorde sandemændene deres ed, efter at der var sat fylding på dem, og udlagde 

Christen Boisen af våde og vanlykke at være falden fra vejrmøllen og sin hals sønder 

stødt, og det at være ham til bane og livs lagt. Viborg landstings dombøger A 1608 - 

1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

29. marts 1623 

Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald havde hidkaldt sandemænd 

af Lysgaard herred til at udlede Rasmus Rasmussen, som tjente Christen Skrædder i 

Almind, hans bane, som af en gren skal være ihjelslået og fremlagde et tingsvidne af 

samme herredsting 9. april sidst forleden, hvor synsmænd hjemlede, at de havde været 

til syn i Christen Skrædders gård på Rasmus Rasmussen, som havde et stort åbent sår i 

hans hoved, som var gjort af en gren, som var faldet ned fra en rådden eg. derpå gjorde 

sandemændene deres ed og udlagde Rasmus Rasmussen at våde og vanlykke af samme 

egegren at være ihjelslået. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-

Pedersen. 
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19. april 1623 

 Missive til Lensmændene paa følgende Befæstninger: Kronborg, Helsingborg, 

Draxholm, Kallundborg, Korsør, Mahnøhus, Landskrone, Laugholm, Varberg, 

Hammershus, Visborg, Arnsborg paa Øsel, Aalborghus, Aggershus, Bergenhus, Bahus, 

Nyborg, Riberhus, Hald, Christianstad, Christianopel og Skanderborg. De skulle 

undersøge, hvilke Kobber- og Jærnstykker, enten det er engelske eller surlandske, der 

findes paa Befæstningerne i deres Len, og hvor mange, Pund de skyde, og snarest 

erklære sig derom til Kongen. KancBrevb. 1621-23, s. 580. 

 

1. maj 1622 - 1. maj 1623 

Regnskab med opførelsen at et nyt hus - senere kaldet Knud Gyldenstjernes hus 

efter lensmanden, som stod for opførelse - til erstatning af det østre hus i den gamle 

borggård. Huset blev 21 bindinger (20 fag) langt, 2 lofter højt, under 6 fag kælder, som 

blev 2 alen dybere end den gamle kælder. 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 sat en støttemur opført af granitkvadre, som efter kongelig bevilling var udtaget fra 

beklædningen af  volden ved porthuset. Der blev lavet 6 hemmeligheder (toiletter) ved 

huset. RA, Hald lens regnskab 1618-19. 

Bekostet på et nyt hus, som efter kgl. bevilling blev bygget på slottet. 

I margin: 

Kon. Ma. Missiue sig K. thilholder Lennsmanden att schall lade de hugne stenn wdtage 

af wolden och den igien med thørffue lade forfærdige. Och Graffuerens beuis  30.  

 Penge givet savmænd. 

Bevis 10 og 11 

Givet Niels Nielsen og Rasmus Jensen i Haarup i Silkeborg len for efterfølgende tømmer 

der efter kgl. bevilling blev hugget i Silkeborgs skove. Først 48 stolper, hver 10 alen, 

2½ kvarter i kanten bredde  (længde 6,27 m, bredde 0,39 m). 130 alen murremme 2½ 

kvarter i bredden og 1 kvarter i tykkelsen (81,6 meter, 0,39 x 0,157 m) (1 kvarter = 15,7 

cm).13 tylter ( 260 styk) løsholter i samme tykkelse og bredde og blev målt efter kongens 

alen, som der i landet bruges beløber sig (til) 2.188 alen, hver alen 1 skilling, på deres 

egen kost, beløber sig penge          

 22½ rdl 1 mark 4 skilling 

Givet savmanden som hjalp at ledde samme tømmer 7 rdl. 

Bevis 12 

Givet Søren Andersen savmand i Mammen og sin medbroder for 28 træer, hver 15 alen 

til leder, de skar på egen kost, tylten 9½ sletmark,  

er           10½ rdl 2½ skilling 

For 9 tylter bul til kælderstrøelse, tylten 1 sletdaler,  

er penge          9 sletdaler 

For 2 tylter løsholter, tylten 2 sletdaler, penge   4 sletdaler 

For 17 stolper, hver 6 alen at bruge i gavlen,   1 sletdaler 1½ mark 4 sk. 

For 16 træer, hver 3 alen, blev sønderskåret til knægte  

under ….,          1 sletdaler 

 Bevis 13 

Givet Otte Michelsen og hans broder i Mammen for 4 træer, hver 12 alen til bjælker i 

gavlen, og 9 træer hver 6 alen til stolper, er 5 sletdaler, for 19 tylter løsholter, tylten 2 

sletmark, tilsammen        10½ sletdaler 1 mark 

Summa 

Penge   54½ sletdaler 1 mark 10½ 

skilling. 

Penge til fragt af tømmer afsendt fra Norge samt af nogle …  

Bevis 14 

Givet Jens Christensen, borgmester i Lemvig for 42 bjælker, 16 alen lange, 80 spær 14 

alen lange og 50 tylter savlægter som han på sin skude hentede i Oslofjorden, som 

statholderen efter kongens brev ham lod levere,  

penge          96½ sletdaler   
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Bevis 15 

Givet Niels Madsen af Læsø af sin skude  …. 500 deller han hentede ved Aggershus og 

statholderen ham på kongens vegne fremskaffede,  

penge          60 sletdaler. 

Givet Tøger Villadsen og Christen Vorde i Hjarbæk for 12.000 mursten og 5.000 

tagsten, som de med deres både førte fra skuderne i land og var fra Aalborg forsendt, 

penge          3½ sletdaler 1 mark 

Summa penge         106½ daler 32 skilling 

Penge givet for kalk 

Bevis 16 

Givet Christen Pedersen i Mønsted for 42 læster 1 tønde kalk, for tønden af de 14 læster 

1 sletmark, af de 7 læster 15 skilling, af de 18 læster 14 skilling, er tilsammen i penge 

          79 rdl. 26 skilling 

Penge givet murmænd  

Bevis 17 

Givet Peder Nielsen murmand i Viborg for en skorsten i det gamle hus samt væggen 

sammesteds, der stod, tog ned, på egen kost   3 sletdaler. 

Bevis 18 

Givet Jens Christensen og Laurs Nielsen murmænd af Løvel for kælderen under huset 

de udførte og fordybede 2 alen og satte af ny samt indgangen til kælderen med trappen 

de gjorde af ny, på egen kost, penge     13 sletdaler 1 mark  

Bevis 19 

Givet Hans Sørensen murmand i Viborg for grunden under huset han satte af hugne sten 

på egen kost, efter akkord med lensmanden    24 daler 

Bevis 20 

Givet Knud Jacobsen ibm. 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.  

 Bevis 21 

Givet Niels Hjelm murmand af Ribe for samme hus 21 bindinger lang og to lofter høj, 

som han med vægge, skillerum og skorstene på egen kost murede samt skellede taget, 

penge          112½ sletdaler  

Summa penge       100 rdl 16 skilling 

Bevis 22 

Peder Sørensen borgmester i Viborg for 3.400 tagsten, tusinde 15 sletdaler, er penge  

          51 sletdaler  

 Bevis 23 

Michel Hegelund ibm. for 15.620 mursten til forskellige tider, hos ham, hver tusinde  11 

daler til 80 skilling, penge 143 daler 9½ skilling 

Niels Rasmussen af Ebeltoft for 6.000 mursten, penge 60 sletdaler.  

Summa Penge       217 rdl. 

Penge givet tømmermanden 

Bevis 24 

Givet Lave Nielsen tømmermand i Viborg for forne hus, som var 22 bindinger lang, 2 

lofter højt, som han med skillerum, svaletrapper, hemmeligheder og dens ganske 

tilbehør, så meget som arbejdet tilsiger, på egen kost ganske huggede og forfærdigede, 

penge          90 daler til 96 skilling. 

 Overstreget post 

 Penge givet snedker 

Bevis 25 

Givet Søren Rasmussen snedker i Lime for efterfølgende arbejde, som han på egen kost 

gjorde af sit eget tømmer, for 43 tylter savdeller, som han nedlagde i lofterne, tylten af 

de 18 af dem som nåede over 3 fag, 2 sletmark, og tylten af 25 som nåede i mere end 
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over 2 fag 1½ mark penge, 18 sletdaler 1½ mark. For 18 egedøre med karme, hvor til 

han leverede eget tømmer, han lavede,  hver 2 sletdaler, er  

penge          36 sletdaler  

For en dør til en kælder, penge      9 sletdaler 

Givet ham for 6 hemmeligheder at gøre,    3½ mark 

Bevis 26 

Givet Peder Michelsen i Viborg for 60 vindueskarme, som han på sin egen kost lavede, 

hver 6 sletdaler, er penge       90 sletdaler.  

 Summa penge        98 daler 32 skilling 

Penge givet smede 

Bevis 27 

Givet Henrik Klejnsmed i Viborg for 352 store spigre, som blev brugt til rejsningen af 

huset samt til knægte derunder og andet som tømmermanden fik dem til, hver 4 skilling, 

er  (1 sletdaler = 64 skilling)      22 sletdaler  

Bevis 28 

Givet Peder Klejnsmed for 2 murhager at hænge kælderdøren med, som han af sit eget 

jern og på egen kost lavede, penge     7 sletdaler. 

Givet ham for efterfølgende arbejde, som han af sit eget stål og på egen kost udførte, 

først for 4 store dørlåse med klinker  på, hver 2 sletdaler, for den andet ringere dørlåse, 

hver 3 sletmark, 8 par dørhængsler     4 sletdaler 

24 par andre dørlåse til kamre, sengekamre og hemmeligheder, pr par 24 skilling,  

4 par hængsler til 2 yderdøre, for husets indgang,   30 sletdaler,  

Et par hængsler til kælderdøren og en s…. lås dertil,  10 sletmark,  

4 klinker med håndgreb og kramper til døren for  

sengekamrene         6 sletmark,  

2 klinker med håndgreb til de 2 yderste døre    3½ sletmark.  

6 klinker med små kramper til hjemlighederne   18 skilling,  

120 vinduesbuer han beslå, hver      24 skilling,  

520 vinduesstænger, hver 4 skilling, 128 store spigre til at hæfte dørkarmene til 

stolperne, hver 1 skilling, for jern tråldværk til 3 vinduer i kælderen  

11 sletmark,  

for hængsel og beslag til en luge      3½ sletmark  

for 8 skorstensankre at gøre       10 sletmark. 

Er tilsammen  113½ daler 1½ mark 2 sk.  

 Penge givet glarmestre 

Bevis 29 

Givet Jørgen Glarmester i Viborg for 200 vinduer, som han på egen kost og med sit eget 

glas af bly gjorde, for hver 32 skilling for 60 noget mindre, hver 20 skilling, er penge  

          129 sletdaler 1 mark. 

Penge givet gravere 

Givet Niels N. Graver for volden ved porten han med tørv satte i stedet for nogle sten 

som efter kgl. bevilling, der blev udtaget og lagt til grund under  hovedvolden bag til det 

nybyggede hus, at den løse muld ej skulle udfalde, at fordærve husens grund leder og 

vægge,  samt 2 skår hen ind i volden som hemmelighederne fra huset skulle indgå, satte 

dem med tørv.   

  Penge givet for adskilleligt andet, som var nødvendigt til huset 

Givet Peder Sørensen borgmester i Viborg for 3 skippund 3 lispund bly i tavler støbt 

blev til render på husets tag forbrugt, skippundet 12 sletdaler,  

penge          37½ sletdaler,  

for 2.100 l…, stykket 100 3 sletmark, er penge  15½ sletdaler 1 mark. 

Bevis 23 

For 3.000 loftssøm, hver 100 24 skilling, er    11 sletdaler 1 mark 

 

 



 

415 

 

 

Bevis 24 

Givet Jens Bang i Aalborg for fyrbjælker, hver 16 alen lang, fordi de der kom fra Norge 

var for små og svage til bjælker. Penge    16 daler til 96 skilling 

Bevis 25 

Givet en mand Jens Lauridsen af Læsø for 9½ tylter savdeller, som blev forbrugt til at 

understøtte bjælkerne, da tagstenene blev båret op og huset hængt dermed, og siden til 

vindskeder, en part til sider under taget og andet, til hvilke de fra Norge tilsendte ikke 

til huset kunne forslå, tylten 7 sletdaler, penge  15½ sletdaler 1 mark.  

Bevis 26 

Givet Christen Bødker i Vinkel for 6 spande til at bære vand i til murmanden, penge  

          3½ sletdaler 3 skilling 

For baljer til at klargøre kalk, penge     8 skilling 

Bevis 25 

Givet forne Jens Lauridsen på Læsø 9½ tylter, 7 alen træer,  

penge          4½ sletdaler. 

Bevis 26 

Givet Niels Hermandsen skomager i Viborg for 3 tønder hår til kalken til skellingen, 

penge          36 skilling. 

Bevis 24 

 Givet Jens Bang i Aalborg for 2.500 gulvsten, for hver 100  8 sletmark,  

penge (1 sletdaler = 4 sletmark)     50 sletdaler.  

 Bevis 28 

 Givet Christoffer Friis til Astrup til fragt af samme sten,  

penge          5 sletdaler.  

 Bevis 23 

Givet Peder Sørensen borgmester i Viborg for 2 skippund 1 lispund stangjern til ankre 

på 8 skorstene, skippundet 16 sletdaler,  

er penge          32½ rdl 1 mark 8 skilling 

For 7.500 vinduessøm, penge      7½ sletdaler 

Ikke på noget bevis nr. 

Givet Søren Stenpikker i Viborg for en rende at pikke mellem volden og huset, penge 

          3½ sletdaler 

Summa Penge       138 daler 2 skilling 

 Summa summarum på forne hus     1.049½ daler 9½ skilling,  

hvortil er medgået foruden det der er antegnet for rede penge at være indkøbt, som er 

hentet i Aggershus len med skib 4 fyrbjælker,   52 mark 

Sparrer         80 

Lægter         50 tylter 

Deller         500 

Nok som der fra Aalborg Slot er hidsendt 

Mursten         12.000 

Tagsten         5.000 

 

24. maj 1623 

Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald havde stævnet Niels Nielsen 

i Fogstrup, herredsfoged i Vrads herred, for en dom, han 12. marts sidst forleden der til 

tinget har afsagt og dømt Peder Madsen i Skærbæk mølle ikke pligtig at være sin 

mølleskyld at frembringe til Hald slot. Derefter blev afsagt, så efterdi samme 

herredstingsdom ikke er endelig, fandt dommerne den at være som udømt, og sagen til 

herredsting igen at komme. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-

Pedersen. 
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21. juli 1623 

Missive til lensmændene, bl.a. Knud Gyldenstjerne på Hald om at forkynde en 

forordning af 11. juli om sygdommen i Bremen.  KancBrevb. 1621-23, s. 646. 

 

22. december 1623 (1) 

Missive til lensmændene, bl.a. Knud Gyldenstjerne på Hald, at de ikke skulle købe 

øksne, som de tidligere fik ordre om.  KancBrevb. 1621-23, s. 646. 

 

22. december 1623 (2) 

Fortegnelse over leverancer af stald- og slagteøksne og skattekøer som lenene 

skulle yde, bl.a. Knud Gyldenstjerne på Hald, med 40 slagteøksne.  KancBrevb. 1621-

23, s. 758. 

 

30. december 1623 (1) 

Fortegnelse over leverancer af stald- og slagteøksne og skattekøer som lenene 

skulle yde, bl.a. Knud Gyldenstjerne på Hald med 40 slagteøksne.  KancBrevb. 1621-

23, s. 758. 

 

30. december 1623 (2) 

Missive til Hr. Anders Bilde [Helsingborg Len] og Otte Marsvin [Kristianstad 

Len]. Knud Gyldenstjerne til Tim, Embedsmand paa Hald Slot, har berettet, at en 

Skytte, ved Navn Morten, for nogen Tid siden har begaaet et Mord i Halds Len og 

stoppet den aflivede ind i en Rævegrav. Da Kongen erfarer, at denne Misdæder opholder 

sig meget i deres Len hos Claus Bilde til Vanaas, skulle de gøre sig den yderste Flid for 

at faa fat paa ham, for at han ikke skal undgaa sin tilbørlige Straf, og sende ham fængslet 

til København. KancBrevb. 1621-23, s. 758. 

 

24. maj 1623 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, hans visse bud Niels --- , slotsskriver der sst., med en opsættelse her af 

landstinget i dag 14 dage, lydende han da efter anden opsættelse at have stævnet Jens 

Fredbjerg --- for han nogen tid forleden uden al given årsag på Holstebro marked at have 

løbet bag på en af kgl. majestæts tjenere, til Hald slot liggende, ved navn Poul Andersen, 

og der overfaldet ham og hugget i hans arm, og eftersom Jens Fredbjerg formedelst 

sådan hans begangne gerning til Knud Gyldenstjerne skulle have udgivet sin strenge 

forpligt at møde til Harre herreds ting i Salling under hans æres fortabelse, og da at give 

og gøre den gode mand sin forpligt, hvilke Jens Fredbjerg ikke har efterkommet, 

formener han bør derfor æresløs at være: så og efterdi den gode mand Knud 

Gyldenstjerne slig hans forseelse for godtfolks forbøns skyld har eftergiven, så bepligtet 

han sig ved æres fortabelse ikke at ville have noget at gøre med nogle af kgl. majestæts 

eller Knud Gyldenstjerne Axelsens tjenere, hvor de er, andet end hvis godt er, og efter 

sådan hans forpligt afstod Niels Lauridsen på Knud Gyldenstjernes vegne denne 

opsættelse og tiltale. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-

Pedersen. 

 

20. september 1623 

Tingsvidne af Nørlyng herred. 12 mænd bevidnede, at 8 mænd havde synet ”det 

nye hus på Hald, som stod østen i borggården, og som nu i år er opbygget. Og er samme 

hus 21 bindinger langt, 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. Tingsvidne i Hald lens regnskab 1622-23, regnskabsbilag.  

 Peder Christensen i Agerschouff domer til Nørløng hertiz thing, Jens Ollufssen i 

Wamen och Niels Roersen i Wiburig giør Witerligt at Aar effther guds byrd 1623 

løffuerdagen den 20 Septembris paa forne thing War schiched Erlig och Welbiurdige 
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Mand Knud gyldenstiern til Thimb Kng. maitz. befallingsmand paa Hald hands Wisse 

budd Niels Roersen i Wiburig eschet bediss och fig et fuld Things Winde aff Otte 

dannemend ehr forne Jens Olluffsen i Wamen, byrial Nielssen i S..nderup, Rasmus 

Nielssen ibid, Jens Michelsen i Iegstrup Anders Jenssen i farstrup, peder Kieldsen i 

Røding, peder Nielssen ibm och Anders Jenssen i finderup huilcke forne Otte 

dannemend der alle Wonde paa diris guode Throuf och Rete sandenm, at de saa och 

hørde same dag paa forne thing at Hans Lauridsen i Thestrup, Chresten Hansen, peder 

søffrensen ibm, Jep Andersen i Katballe, michell Andersen ibm. Clemed Jespersen i 

Liusgaard Sionsmend di stod her i dag for Thingsdomb hiembled och Kundgiorde med 

opragte finger Att di i dag som ehr denn 20 september war til sion paa Hald Slott, som 

denom bleff framuist til then nye huss som stod Østenn i borgegaarden som ther nu i 

Aar opbyget och ehr same hus xxj bindinger Lang som er af ny thømmer opført och 

thagt med nye Thagstien och Muredt Imellom stolperne. Och med iij schornstene, den 

Ehne schorstoring ehr dobbelt med fire piber, de Andre Thou huer med tho piber, 

disligist ehr Langs Egiemell thou nye lofftschromb ehnn quitst i borgegaarden och med 

loft udi, Och ther alt samen med quisten ij loffte høye. Nock saa di thaa Kielderen Wnder 

same huus byget og af ny wnder sex Bindinger med ny Kielder hals, och ther wnder 

same hus aff grund af hugne sten lagt saa Well som Wolden Weed den Østtre side och 

Norden Ehnde paa same hus gandske aff nye Opsaat, Och War dete forne mend fuld 

Witterligt at denne huss som til forn Wdi samme Lengde och bredelse stod War paa 

Leder Stolper, Loftt och Anden bygning gandsche for Raadenet och Wthienligen at staae 

Och fornøden att Nederthage Saa frampt den eij sielfuer schulle haffue faldit neder Dete 

hiemblit forne mend faa ehnn fuld sion Och stod di med huerandere i dag Wedermaals 

Thing daa dete sion Och Wiinde Wdgick at thaa i sandhed ehr som forschreffuit staar 

Winder Wi med Woris signetter. Dathumb Wt supra.  

 

Ca. 1624 

Et par år efter 23. april 1622 skrev kongen til lensmanden: ”Vid, at Vi nådigst 

forfarer, adskillige møller i dit len bygfældig at være, en part og møllesten at fattes. Thi 

bede Vi dig og ville, at du med møllerne akkorderer, at de for en halv, hel, eller to 

Aarslandgildes afslag, eftersom møllerne behøver, selv ville dem reparere og forfærdige. 

Så og samme møllere selv siden på deres egen bekostning for en vis afslag af landgilden, 

eftersom de derom med dem kunne forenes, ville årligen vedligeholde.”  Valdemar 

Andersen, s. 106. 

 

6. februar 1624 

 Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len). Da kongen behøver skibstømrere skal 

han snarest til 1. marts og fremdeles i de kommende år fremsende så mange som der 

findes i lenet til Bremerholm, dog ikke de, der er i det spanske kompagnis tjeneste.   

KancBrevb. 1624-26, s. 33. 

 

24. februar 1624 

Missive til lænsmændene Vordingborg, Ringsted, Dragsholm, Andvorskov, Men, 

Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Solte, Koldinghus, Skanderborg, Silkeborg, Hald, 

Aarhus, Horsens (Bygholm len) og Malmøhus læne om alle vegne at lade forkynde, at 

det herefter skal være bønderne frit for at udgrave ræve af jorden på vort og kronens 

gods. V.A. Secher, Forordninger og Recesser 1622- 38, s. 146. 

 

24. februar 1624 

 Missive til nedennævnte Lensmænd, bl.a. Knud Gyldenstjerne på Hald. De skulle 

straks udskrive N Baadsmænd i deres Len af de bedste og mest søfarende, der er at faa, 

til Brug paa Kongens Skibe og uden nogen Forhaling sende dem herover. Kongen vil 

lønne dem, som de kunne betjene til, og give dem god Underholdning. De skulle blive 

forløvede, naar Kongen ikke behøver dem længere og eftersom Lejligheden og Tiden 

kan begive sig. Hvis der i deres Len ikke kan faas saa mange Baadsmænd, maa de tage 

de resterende af Fiskere, gode, unge og stærke Karle, saa Tallet kan blive fuldt, dog 

fritages Personer, der have egne Skibe og Skibsparter, ere bosatte Borgere og drive 

borgerlig Næring eller Haandværk, samt de Personer, der allerede ere antagne paa det 
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spanske Kompagnis Skibe og efter Kongens forrige Forordning bør være fri, og 

Landboer og Bønder, der sidde for Gaarde og Bol og udrede Rettighed deraf til Kronen. 

Saavidt muligt skulle de ogsaa fritage Enkers Sønner, der holde Gaard og Hus for deres 

Moder. Fra et Skib maa der kun udskrives en Karl, saafremt der er andre at faa. Da det 

i tidligere Aaringer, naar Kongens Skibskaptejner have udtaget Baadsmænd til Kongens 

Skibe, er gaaet meget uskikkeligt til, idet en Del af de bedste Baadsfolk have forstukket 

sig paa Adelens Gods eller i andre Len, skulle de kalde alle og enhver, der saaledes, 

medens Udskrivningen staar paa, vil undvige enten det ene eller andet Sted hen, tilbage 

og sende dem herover. De skulle paase, at Borgemestre, Fogder og andre ikke forstikke 

de Folk, som de ville bruge til deres egen Seglation, men at der gaas upartisk frem og 

uden al Underfundighed. Knud Gyldenstjerne: 15. KancBrevb. 1624-26, s. 54. 

 

27. februar 1624 

 Missive til nedennævnte Lensmænd i Sjælland, Jylland og Skaane om paa Tinge 

og andensteds i deres Len, hvor det gøre behov, at lade forkynde, at det herefter skal 

være Bønder tilladt at udgrave Ræve af Jorden, hvor de kunne fine dem paa Kronens 

Gods i Lenene. Knud Gyldenstjerne (Hald) KancBrevb. 1624-26, s. 58 . 

 

2. april 1624 

  Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Poul Skinkel i Legismose har berettet, 

at han for nogen Tid siden har faaet dom i en Gældssag over Ifver Lykke Eriksen til 

Indsættelse, og har nu anmodet Kongen om at være ham behjælpelig at faa Dommen 

eksekveret, da han ellers ikke kan blive Ifver Dyre mægtig. Da Ifver Lykke ofte skal 

opholde sig i Len [Hald], skal han yde Poul Skinkel tilbørlig Assistance at blive Ifver 

Dyre mægtig, hvortil ogsaa Kongens tidligere udgaaede Forordninger forpligte ham. 

KancBrevb. 1624-26, s. 105. 

 

21. april 1624 

 Missive til en Lensmænd om, hvorledes der skal forholdes med Ægt og Arbejde 

af Kronens Bønder. Fortegnelse paa de Bønder, der skulle udtages til at drive Avlen med 

i hvert Len: Hald 120 bøndergårde og 24 gadehuse. KancBrevb. 1624-26, s. 123 . 

 

30. juli 1624 

 Missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen. Kongen har bragt i Erfaring, at der, naar 

der holdes Marked i Viborg ved St. Mauritii Dag [22. September], ikke findes noget 

bestemt Sted, hvor Heste, Kvæg og andet saadant sælges, hvilket medfører, at Kronens 

Told forties af en Del. For desto bedre at forekomme og afskaffe saadan Uorden, skal 

Knud Gyldenstjerne lade forkynde, at ingen indenlandske eller udenlandske herefter 

maa understaa sig til at holde Marked med Heste og Kvæg paa andre Steder end paa 

Bispegaardstoften ved Viborg, saafremt de, der forse sig herimod, ikke ville have 

forbrudt det, som de handle om. KancBrevb. 1624-26, s. 216. 

 

23. oktober 1624 

Knud Gyldenstjerne befalingsmand på Hald med en opsættelse af landstinget i dag 

14 dage havde stævnet Anders Pedersen i Levring foged til Lysgaard herreds ting og 

Peder Tomasen i Torning skriver til samme ting for 3 domme, som de ham forholder, 

som omhandler ulovlig skovhugst og fæstes fortabelse. derefter blev afsagt, så efterdi 

Knud Gyldenstjernes fuldmægtig har æsket samme domme, og dog ikke har kunnet 

bekomme dem, da vidste dommerne ikke andet derom at sige end Anders Skriver og 

Peder Tomasen dem dermed har forseet og bør at stå til rette. Viborg landstings 

dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

17. november 1624 

  Missive til Knud Gyldenstjerne (Hald len). Kongen mangler flæsk til udspisning, 

og han skal derfor købe så meget, at han sammen med kongens eget flæsk fra lenet  kan 

levere 20 skippund. KancBrevb. 1624-26, s. 269. 
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22. december 1624 

 Missive til lensmanden på Hald om at indkræve de 6½ tdr.  landgildehonning, som 

bønderne i lenet skulle yde og sende til provianthuset i København. Honningen ville 

siden blive afkortet i deres afgift for lenet efter rentekammerets beregning.  KancBrevb. 

1624-26, s. 289. 

 

24. december 1624 

Forordning om postbude. Takst for brev fra Kolding til Hald eller Viborg 6 skilling 

og fra Aalborg til Hald eller Viborg 6 skilling. V.A. Secher, Forordninger og Recesser 

1622- 38, s. 176.  

 

1625 

1625 førte Las Pedersen i Dollerup tre fanger til hovedstaden fra Hald. Han gjorde 

nøje rede for udgifterne: ”Gav jeg i Ans for øl og mad 6 skilling. I Borum for øl og mad, 

som fangerne bekom, 12 skilling. Nok gav jeg for øl og mad i Borum 6 skilling. I fragt 

fra Aars(Aarhus) til Samsø 11 skilling. Gav jeg skipperen i 2 dage jeg lå på vandet for 

ø1 og mad til fangerne 1½ mark. For 2 vogne fra Nordby til Brundby 3 mark, for øl og 

mad til fangerne 1½ mark og (til sig selv?) 12 skilling. I færgepenge fra Samsø til 

Rosnæs 12 skilling. Til 2 vogne fra Rosnæs til Kalundborg 2½ mark, og for øl og mad 

i Rosnæs 20 skilling. I Kalundborg for øl og mad 18 skilling. I Tudsø for øl og mad til 

fangerne i mark og til sig selv 7 skilling. I G. . . 28 skilling. I Roskilde kro 10 skilling 

og til fangerne 1 mark. I København 10 skilling.” De to af fangerne afleveredes på slottet 

i ”løsegangen, og kunne ingen bevis (kvittering) få på dem. Den tredie afleveredes på 

holmen.” Rejsen kostede 6 dlr. 1 mark 7 skilling, der førtes til udgift på regnskabet. 

Valdemar Andersen, s. 106. 

 

 3. marts og 31. juli 1625 

 Lenenes fjerdings Aarspengekontribution efter åbne brev af 3. marts og 31. juli 

1625. Af den samlede kontribution på 2.772 slet daler skulle Knud Gyldenstjerne på 

Hald yde 72 slet daler.  V.A. Secher, Forordninger og Recesser 1622- 38, s. 767. 

 

19. marts 1625 

 I anledning af Christian 4.s brev til lensmændene i Aalborg og Viborg Stifter om 

afløsning af hoveri og arbejde på kronens fæstere og selvejere med penge indsendte 

lensmændene to stort set enslydende breve til kansler Christen Friis med en besvarelse. 

Det ene er underskrevet af Knud Gyldenstjerne på Hald sammen med Niels Krag. Det 

andet er underskrevet af Hans Dyre, Knud Gyldenstjerne, Niels Krag, Jørgen Grubbe, 

Anders Friis, Otte Skeel, Tønne Friis, Thyge Brahe og Reinhardt Heidersdorf. I det 

andet brev refereres til kongens Missive af 30. august 1624 og underskriverne angiver, 

at de har begivet sig ud til alle lenene i Vendelbo og Viborg Stifter og givet besked til 

lensmændene på Aalborghus, Sejlstrup, Ørum, Vestervig, Lund på Mors, Dueholm 

Kloster, Skivehus og Hald  om lade forfatte en rigtig jordebog over hver enkelt gårds 

landgilde, som hver enkelt bonde havde bevidnet med højeste ed og opragte fingre. 

Lensmændene fraråder på det kraftigste at søge at få flere penge ud af bønderne da 

mange i forvejen er pålagt alle de byrder af landgilde m.v. de kan tåle, specielt nævnes 

Thy, Salling og Mors, nogle er forarmede, nogle undtaget efter landsretsdomme, andre 

er øde og nogle ramt af sandflugt. Danske Magazin 3,5, s. 10-16.  

 

2. april 1625 

Synsvidne af Nørlyng herred om tilstanden af Hald slot. Hvælvingen i det  grund-

murede hus var revnet såvel i det indre og i det nordøstre hjørne ved volden og skulle 

repareres, 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. 

På tårnet var en tredjedel af taget afblæst og stenene på resten for en stor dels vedkom-

mende brækket og sønderslået, så hele taget skulle have nye tagsten og skelles. 

Skorstenen, der stak ud øverst på tårnet, var blæst ned. På Knud Gyldenstjernes hus og 

på bryggershuset var et helt fag tagsten afblæst. De synede endvidere kornhusene. Det 

ene var bygfældig og krævede udbedring på tag og leder, det andet på tag, loft og leder. 
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Det tredje var på kornloft og tag helt bygfældig og ubrugeligt og skulle nedtages og 

genopsættes.  I uddrag: 

…..  Thill Syen paa Hald Slot som denom bleff forvist, da saa Di den store Murede hus 

Igienom huilken Indgangen till slottet er, da saa di At den … huelling saa Well som den 

Nordøstre hiørne Indt till Wolden er Reffnuet fra sin Enden, och Will med det første 

Leglighedtz flyes, saa formelte part der Aff Ey Aff sigh sielff schall falde paa jorden, 

Thrappen en partt saa Well som siden Aff Wolden, som War med huggne stien saatt, 

gandsche neder falden, och ere fornøden At settes och opmures Aff Nye. Dernest siunet 

di den trinde torren, da saa di At den tridie diell tecken War gandsche Aff blest och di 

Andere stien en stuor part brecket och sønder slagen, saa den gandsche tecke Will Af 

Nye omb hengis med stien och schielnnes, Effter den till foren er tegtted, saa och 

fornøden giøris, schorstienen saa megitt Offuen for Thornit War, er gandsche nederblest, 

den siste Nye bøgit hus och brøgershuset paa slotted er saa meget som en hiell fagh 

Thagstien Aff blest. Nock saa de kuoren husenn den ene paa tagh och leder, den Anden 

paa Thag och lofft samt paa Lederne bøgfeldig saa det er for Nøden Aff Nye At ferdige, 

den tridie paa Kurend loffted och tecke i gandsche bøgfeldig och Wtieneligt lenger At 

staa men er fornøden At neder tagge och Igien Aff Nye opsettis saa frembt den ey Aff 

Sig sielffer schall falde Neder. 

 

27. april 1625 

 Missive til Knud Gyldenstjerne. Kongen har faaet Beretning om den døve og 

stumme Kvinde i hans Len [Hald], som formenes at være besovet af sin Stedfader. Da 

det ikke er bevist og hun, da det gælder hendes Liv, burde svare, om der er vederfaret 

hende Vold, skal Knud Gyldenstjerne lade hende forvise fra Egnen. KancBrevb. 1624-

26, s. 388. 

 

30. april 1625 

 Missive til lensmanden på Hald ommageskifte om en gård i Hærup i Klejtrup 

Sogn, Rinds Herred. Mageskiftebrevet af 22. april 1625.  KancBrevb. 1624-26, s. 398. 

 

1. juni 1625 

  Missive til Knud Gyldenstjerne. Da han har indberettet, at Nybro i hans Len 

[Hald] er meget forfalden og ikke kan opbygges igen, medmindre han maa faa Ordre til 

at akkordere med Herredsmændene om at udgive noget Brokorn dertil, sendes der ham 

hermed Kopi af den Underretning, som findes i Kancelliet angaaende denne Bro, hvoraf 

han kan faa nærmere Underetning. Han skal, saa vidt det kan ske, forfare herom ved 

Lov og Ret og siden erklære sig til Kancelliet. KancBrevb. 1624-26, s. 439.  

 

17. september 1625 

 Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald. Da der er givet ordre til at sende proviant 

på Weseren til kongens krigsfolks underhold og vinterlejr skal han   sende 1.059 tdr. 

byg og 6 tdr. smør til Eske Brock til udskibning i Randers.  KancBrevb. 1624-26, s. 503.  

 

27. september 1625 

 Jesper Bendtsen, ridefoged på Hald, takseringsvidne til de skove og skovparter 

som ligger til Hald Slot. RA, Hald lens regnskab 1623-28, internetopslag 200.  

 

9.  oktober 1625 

  Aabent Brev, at Niels Lassen, naar han nedsætter sig i Viborg, og ingen anden 

maa forhandle Søm, Glas, Bly, Staal, Tagsten, Lægter og andet Fyrretømmer til 

Kirkernes Fornødenhed i Fiendts, Rindts, Nørleng og Medelsom Herreder under Hald 

Slot; dog skal han være forpligtet til at sælge det til rimelig Pris, saafremt han ikke vil 

have denne Benaadning forbrudt. KancBrevb. 1624-26, s. 517.  

 

12. oktober 1625 

  Missive til Regenholt Heidenstrup og Jørgen Grubbe om i deres Len [Ørum og 

Vestervig] med det allerførste hver at lade fange 100 Agerhøns og siden skaffe Kurve, 

saa de velforvarede kunne frembæres til Hald Slot. KancBrevb. 1624-26, s. 519.  
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19. november 1625 

 Missive til lensmanden på Hald, at lenet skulle betaleil soldaternes underhold på 

grænsebefæstningerne, nemlig i 3. og 4. kvartal 216 dlr. KancBrevb. 1624-26, s. 539.  

 

1626 

Biskop Hans Poulsen Resen modtog 51½ rdl. af Knud Gyldenstjerne, indsamlet i 

Hald len ”til de danske og norske fanger i Barbariet.” Valdemar Andersen, s. 136. 

 

5. marts 1626 

 Missive til Knud Gyldenstjerne i Hald len om snarest mulig til Provianthuset i 

København at fremsende den proviant, som han burde have fremsendt  før vinter, og 

den proviant, som han efter sit lensbrev skulle yde til foråret. Han skulle endvidere 

straks til foråret fremsende flæsk, småmad og anden tilbehør af de skovsvin, som han 

forrige år havde fået kongens befaling om at slagte.  KancBrevb. 1624-26, s. 601.  

 

1. maj 1625 - 1. maj 1626 

 Regnskab med forskellige byggearbejder på Hald samt tilstanden af slottets 

bygninger. RA, Hald lens regnskab 1625-26. 

 Extract 

 Givet Jørgen Skeels teglbrænder 4 sletdaler for 500 mursten til genopførelse af en 

skorsten på tårnet på slottet, som blæste ned i stormen i december 1624.  

 Regnskabsbilag 24. Synsvidne af Nørlyng herredsting om tilstanden af bygninger 

på Hald slot 2. april 1625. Se ovenfor. 

  

1. maj 1626 

 Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at fremsende 8 heste med dygtige folk 

til Kolding, forsynede med gode geværer, med forstykke og bagstykke, gode pistoler, 

bandolerer og blå kapper efter den udsendte ordinans. Fra Kolding ville de blive sendt 

til det sted, hvor kongen opholdt sig.  KancBrevb. 1624-26, s. 663 .  

 

27. august 1626 

 Missive til nogle Lensmænd om at give Kaptejnerne i deres Len Tilhold om at 

holde deres Kompagnier i al Beredskab, saa de, hvis noget fjendtligt skulde komme paa, 

kunne være færdige til i en Il at rykke op. Jacob Ulfeldt [Nyborg Len], Knud 

Gyldenstjerne [Hald Len], Laurits Ebbesen [Skanderborg ben], Gunde Lange [Kolding 

Len], Hr. Albrit Skeel [Riberhus Len], Tønne Friis [Aalborg Len] og Oluf Parsberg 

[Dronningborg Len]. KancBrevb. 1624-26, s. 793.  

 

8. oktober 1626 

  Missive til Knud Gyldenstjerne. Da Prinsen har bragt i Erfaring, at en Del Tiender 

i hans Len [Hald] ere bortfæstede for en Afgift, der er for ringe, skal han lade opkræve 

uvildige Mænd til at sætte disse Tiender for en Afgift, saa Kirkerne ikke komme til kort 

og de, der have Tienderne, komme til at give, hvad der er rimeligt. Han skal forordne 

en god og velforfaren Apotheker i Viborg, som siden kan anholde om kongelig 

Bevilling derpaa. KancBrevb. 1624-26, s. 838.  

 

8. oktober 1626 (1) 

  Missive til Knud Gyldenstjerne. Da der mangler Tag paa Kornhusene paa Hald, 

skal han paalægge Bønderne i Lenet at svare hver et halvt Læs Langhalm, eftersom de 

ere formuende til, til Tækningen. Han skal i Aar lade Kongens Korn levere i Aalborg. 

KancBrevb. 1624-26, s. 839.  

 

8. oktober 1626 (2) 

Missive til Knud Gyldenstierne og Borgemestre og Raad i Viborg. Da der holdes 

4 Markeder aarlig i Halds Len i vild Mark paa et Sted, kaldet Dalle, (Dal, Østerbølle 

sogn, Rinds herred) hvor der sker megen Guds Fortørnelse med Slagsmaal og andet, 

skal han erklære sig om, paa hvilke Tider disse Markeder bekvemmest kunne holdes i 

Viborg, og indsende Erklæringen til Kancelliet. KancBrevb. 1624-26, s. 839.  
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6. februar 1627 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Han maa lade Kongens Dyrevogter i Lenet [Hald] 

skyde Dyr og overlade dem mod Betaling til Adelige, naar de, begærer saadanne til deres 

Bryllupper eller Begravelser. Pengene skal han lade føre til Regnskab. KancBrevb. 

1627-29, s. 19 

 

3. marts 1627 

Christen Pedersen i Rødding med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde 

stævnet Christen Nielsen i Tolstrup for en dom, han 19. juni til Rinds herreds ting over 

ham har forhvervet anlangende 6 rigsdaler stedsmål af det boel i Skals som han iboede, 

samt for restants til Hald slot, hvilken gæld er betalt. derefter blev afsagt, da samme sag 

har været opsat 6 uger og ingen er mødt med samme breve nogen gensigelse herimod at 

gøre, da fandt dommerne samme herredstingsdom vurdering og vidner magtesløs at 

være. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

27. marts 1627 

Christian 4. skriver til kansler Hr. Christian Friis angående den afdøde Knud 

Gyldenstjernes restancer på regnskabet af Hald len. Christian 4.s egenhændige Breve 

udgivet af C. Molbech. s. 253-255. Regesta I, nr. 6675. 

 

12. april 1627 

Missive til Knud Gyldenstjerne, Christoffer Gersdorff, Niels Brag og Erik Juel. 

Knud Gyldenstjerne til Timb, Embedsmand paa Hald Slot, har berettet, at en Bro i Lenet, 

Løfvel Bro, er meget bygfældig og maa istandsættes, hvorfor han har begæret, at 

Kronens Tjenere i de tilstødende Herreder maa føre Sand, Gruds og Sten dertil, da 

Kronen tager Brokorn deraf og derfor skal vedligeholde den. De skal snarest besigtige 

Løfvel Bro og anordne, fra hvilke Herreder Kronens Tjenere skal istandsætte Broen. 

KancBrevb. 1627-29, s. 55. 

 

26. maj 1627 

Verner Parsberg til Lynderupgård med en opsættelse af landstinget 28. april sidst 

forleden havde stævnet Knud Gyldenstjerne befalingsmand på Hald for et klagevidne, 

han imod Verner Parsberg har ladet forhverve på Rinds herreds ting 8. januar sidst 

forleden, for en bom eller lænke, han har ladet slå for Lillevejlebro, som er bygget over 

Låstrup å, som er Verner Parsbergs fri endel, og han formener at han ikke er pligtig 

samme bro at ved lige holde for alle og enhver, som vil køre derover, men alene for dem, 

som vil have det i hans minde og en lille ting til hjælp samme bro at holde ved lige. 

derefter blev afsagt, så efterdi Verner Parsberg med vidner beviser, at hans formand salig 

Niels Skram, som da havde Lynderupgård, for mere end 30 år skal have ladet lægge 

samme bro, som er holdt ved lige af dem, som boede på Lynderupgård, og på de åsteder 

ingen adelvej at være, da fandt dommerne samme klagevidne magtesløs at være og ikke 

komme Verner Parsberg på samme bro og dens rettighed til nogen forhindring. Viborg 

landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

29. maj 1627 

Missive til Knud Gyldenstjerne til Timb og Dr. Hans Vandel [Biskop over Viborg 

Stift]. Det berettes, at der er Strid imellem Sognemændene i Ørum, Borits og Gamelstrup 

Sogne i Hald Len om Kaldelsen af en Sognepræst til det ledige Kald, hvilken Sag skal 

for den første Herredag, men da det er ubilligt, at disse Sogne i Mellemtiden skal være 

uden Præst, gives der dem Fuldmagt til at forsyne samme Sogne med en dygtig 

Sognepræst. Sagen kan siden gaa videre til den tilbørlige Dommer, hvis nogen 

yderligere paaanker den. KancBrevb. 1627-29, s. 55. 

 

Omkring 29. september 1627 

Ved mikkelsdagstid gjorde kejserens folk indfald i Jylland, og som ingen fjende 

tilforn i mange hundrede år var set i Jylland, Det forårsagede en usædvanlig frygt hos 

både høj og lav. Rinds herreds knaber mente da at ville værge sig og tilbageholde 

kejserens folk, og til den ende havde afkastet Stenild bro, Simested bro, Skinders bro og 
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Lillevejle bro. Og lå da nogle af kejserens folk, nemlig et parti i nogle dage for hver bro 

og bønderne på den anden side for at formene dem overfarten. Men fjenderne kom 

alligevel over åen, og blev da mange af bønderne ihjelslagne. Det er den lokale traditions 

beretning om Wallensteins indfald i Jylland, efter at Christian 4. havde blandet sig i 

trediveårskrigen, men blev svigtet af krigslykken. Valdemar Andersen, s. 88. 

 

29. september 1627 

Et tingsvidne af Nørlyng herred 14. maj 1631. Om mikkelsdag 1627, da fjenderne 

udi landet kom, lå der på Hald slots lofter en stor antal korn, rug, malt, og havre af Kgl. 

Majst.s skattekorn, som ikke kunne fås skib til, hvilket med lensmandens eget korn samt 

alt landgildesmør, kongens og lensmandens tiendelam, som gik ved slottet, med 

inventarium og alt andet, der fandtes Kgl. Majst. og lensmanden tilhørende, blev fjenden 

ganske mægtige, der de slottet indtog. Sengeklæder og meget mere, som var på slottet, 

er ganske bortplyndret, imidlertid fjenderne var slottet mægtige. Skriveren på Hald, 

Jesper Bendtsen, ville, da fjenden var i anmarch, rejse til København med 50 dlr., der 

var en del af pengene for adelens rostjeneste, som Knud Gyldenstjerne forestod. Han 

kom om bord i en Helsingørskude. Ud for Løgstør blev han overfaldet af fjenderne og 

udplyndret, så han havde ”hverken hat eller handsker, støvler eller sko kun en gammel 

trøje og bukser og udi langsommelig tid udi jern og stærk vagt anholden udi Løgstør”. 

Valdemar Andersen, s. 89. RA, Hald lens regnskab 1626-27. Internettet, opslag 351-52. 

 

1. maj  1627 - 4. oktober 1627 

Regnskab indtægt og udgift fra Philippi Jacobi 1627 og til 4. oktober kejserens 

officerer og krigsfolk indtog slottet. RA, Hald lens regnskab 1626-27.  

 

13. oktober 1629 (1) 

  (Frederiksborg). Aabent Brev om, at Hr. Hans Andersen, som har været Præst til 

Hald hos Knud Gyldenstjerne til Timb, Embedsmand paa Hald, efter lovligt Kald maa 

befordres til Bierregrauf, Aalum og Tanum Sogne. KancBrevb. 1627-29, s. 796.  

 

13. oktober 1629 (2) 

 Missive til nogle af Lensmændene i Jylland. Da Kommissarierne, som skal besigte 

Kongens Slotte og Huse i Nørrejylland, har berettet, at disse er ilde medfarne, saa det er 

nødvendigt at istandsætte dem, maa han [Laurits Lindenov] paa [Havreballegaard] lade 

forfærdige en Stue med 3 eller 4 Kamre til sig og sin Husholdnings Behov, med Tag, 

Loft, Vinduer, Døre og Vægge. Ligeledes skal han lade Køkkenet, Bryggerset, 

Borgestuen og Ladegaarden istandsætte med Straatag og Lervægge, hvor det er 

fornødent; thi Tiden og Lejligheden tillader det ikke anderledes nu. Med de gamle Huse, 

som helt nedtages, skal de andre repareres. Tømmeret, som skal bruges dertil, maa tages 

i Kronens Skove. Han skal nøje paase, at alt dette sker med saa ringe Bekostning som 

muligt. Udgiften skal han føre til Regnskab. (Tilsvarende)  Laurits Lindenov 

(Havreballegaard), Christen Thommisen (Kalø), Christen Holck (Silkeborg), Tønne 

Friis (Stiernholm), Knud Gyldenstjerne (Hald), Mogens Kaas (Mariager), Reinholt 

Heidenstrup (Sejlstrup), Mogens Kaae (Dueholms Kloster), Mogens Høg (Lundegaard 

paa Mors), Hr. Jurgen Skeel (Vestervig), Tagge Thott (Ørum), Otto Skeel (Bøvling), Hr. 

Uldrik Sandberg (Lundenæs), Christoffer Gersdorff (Lønborg Bispegaard) og Tygge 

Brahe (Skivehus). KancBrevb. 1627-29, s. 807.  

 

1630 

Skovridderne Knud Pedersen og Niels Mouritsen kvitterede hver for 70 dlr. løn, 

kostpenge og klædning samt for 52 tdr. havre til hestene. Valdemar Andersen, s. 119. 

 

2. januar 1630 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Da Kongen har bevilget, at Dr. Hans Vandal, 

Superintendent over Viborg Stift, maa faa de første to Tiender, som bliver ledige i Knud 

Gyldenstjernes Len [Hald], skal denne mod den sædvanlige Afgift lade Dr. Hans Vandal 

faa de første to Tiender, som bliver ledige, og som er ham belejlige, dog skal der haves 

Agt paa, at saadant sker Bønderne uden stor Besværing. KancBrevb. 1630-32, s. 3.  
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16. februar 1630 

Missive til lensmændene i Jylland, bl.a. Knud Gyldenstjerne på Hald.  Kongen har 

erfaret om den store nød, som en del af bønderne i Nørrejylland  som følge af 

indkvarteringen af de kejserlige, lider på brød og sædekorn, så det frygtes at mange af 

dem vil omkomme af sult og der ikke vil blive sået til foråret. Han befaler derfor 

lensmændene i egen person at undersøge hvor meget korn, der er  deres len og købe det. 

De skal i egen person undersøge hvad enhver har brug for af brød- og sædekorn og føre 

tilsyn med sædekorn som udlevere. De skal indberette til kongen om dette.   KancBrevb. 

1630-32, s. 57.  

 

23. februar 1630 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Denne Brevviser Peder Oelsen i Kirkesiuf har 

berettet, at han tiltales og forfølges for en Person, som for nogen Tid siden kom til ham 

og bad om Husly for en Nats Tid. Peder Oelsen lod ham ligge 2 Nætter i sin Lade, men 

Morgenen derefter var nævnte Person gaaet bort og havde paa Stedet, hvor han havde 

ligget, efterladt sig nogle gamle Pjalter og Klæder. Peder Oelsen er nu i Forfølgning, 

indtil han skaffer denne Person til Stede. Da han mener, at Personen opholder sig i Knud 

Gyldenstjernes Len [Hald], skal denne, hvis Personen findes, tilholde ham straks at 

begive sig til Sjælland sammen med Peder Oelsen, dog paa dennes Bekostning, for at 

Sandheden kan komme for Dagen. KancBrevb. 1630-32, s. 68.  

 

11. marts 1630 (1) 

Missive til statholder Frandts Rantzau om at sende 500 tdr. sædekornsbyg til 

Hald len til hjælp til bønderne.  KancBrevb. 1630-32, s. 88.  

 

11. marts 1630 

Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at uddele 500 tdr. sædekornsbyg i 

Hald len til hjælp til bønderne, hvilket korn statholder Frandts Rantzau har sendt efter 

kongens ordre.  KancBrevb. 1630-32, s. 88.  

 

17. marts 1630  

Missive til Knud Gyldenstjerne om at forordne denne Niels Mouridtsen til 

Skovrider i hans Len [Hald] i Stedet for Peder Elkier, som er afgaaet ved Døden. 

KancBrevb. 1630-32, s. 99.  

 

27. marts 1630 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Mogens Kaas til Støfringgaard, Befalingsmand i 

Mariager Kloster, og han har efter Kongens Befaling takseret, hvor meget Bønderne der 

i Halds Len skal yde i Landgilde, indtil de igen kan komme paa Fode, som Kongen har 

erfaret af deres Indberetning til Kancelliet, hvoraf der findes en Kopi paa Skriverstuen 

paa Hald. Kongen er tilfreds med, at det forbliver derved undtagen med Hensyn til 

Jordebogens Forringelse, som Kongen nærmere vil overveje. KancBrevb. 1630-32, s. 

116. 

 

29. marts 1630 

Bestalling for Niels Mouridtsen som Skovrider i Halds Len. Det er ham under 

højeste Straf forment selv at skyde noget Dyr. Han skal nøje paase, at der ikke holdes 

Geder, som kan løbe ind i Kronens Skove og gøre Skade paa Underskoven. Dersom han 

finder Geder paa Skovene, efter at det tilforn er forbudt, maa han enten skyde dem eller 

drive dem til Hald Slot. Dersom han finder Hunde i Kronens Skove, skal han skyde dem, 

hvem de end tilhører. Han skal have nøje Tilsyn med, at der aldeles ikke hugges noget i 

Kronens Skove i nævnte Len uden Lensmandens Tilladelse, og uden at det, som skal 

hugges, udvises af Skovfogderne eller andre Fuldmægtige for Lensmanden. Han skal 

holde sig efter den Ed og Forpligt, med hvilken han er Kongen forpligtet, forholde sig 

trolig og flittig heri og ingen Forsømmelse tage. [Iøvrigt med Artikl. 1, 2 og 6]. 

KancBrevb. 1630-32, s. 119.  
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24. april 1630 (1) 

Var skikket Jørgen Skrædder, borger i Viborg, med en opsættelse her af 

landstinget i dag 14 dage, lydende ham da at have stævnet Jens Nielsen i Vranum og 

Jens Mortensen, som tjente Frederik Ibsen i Tostrup for en hyrdedreng, for en vidne de 

til Nørlyng herreds ting 23. januar sidst forleden vidnet har, anlangende dem at have 

vidnet, at Jørgen Andersen skal have bedt dem hente 3 øksne på Hald, som han havde 

købt, førend kejserens folk indtog landet, hvilke vidne Jørgen Andersen Skrædder 

højligen benægter, det han ikke har ladet dem hente nogen øksne på Hald, men dem at 

have vidnet i deres egen sag, og skal samme vidne være vildig, idet at Jens Nielsen er 

Frederik Ibsens kones bror: så og efterdi det befindes, den ene varselsmand Jacob Jensen 

Hjulmand, som for de to første vidner har givet varsel, den tid at have været delt og 

lovforvunden, og i så måde umyndig, tilmed og Kirsten Nielsdatter, som tilforn og om 

samme ---- har båret kundskab, ikke for den tredje vidne er given nogen varsel, da kunne 

vi efter sådan lejlighed ikke kende samme tre vidner så lovlig forhvervet, at de eller den 

dom, på en del af dem funderet er, bør nogen magt at have, sammeledes efterdi Erik 

Hansen og hans medfølgere udførlig har vidnet om samme 3 øksne, som skulle være 

gennet til Jørgen Skrædders, og hvorledes med samme køb skulle være tilganget, og der 

de nu her for retten, efterdi at de er indstævnet, mesten part er mødt og især overhørt og 

eksamineret, befindes de i adskillige måder, som for er rørt, ikke med hverandre at 

stemme overens, men om tiden ---- og andre ---- ganske imod hverandre, så deraf 

forfares dem ikke at have haft nogen vitterlighed eller kundskab om hvis, de om vidnet 

har, Peder Murmester og Kirsten Nielsdatter ikke heller med deres forhørte vidner 

overens kommer, da kunne vi efter sådan lejlighed ikke kende samme forhørte personer, 

Søren Nielsen i Skanderup undtagen, deres vidner så sandfærdig og noksom, at de bør 

ved magt at blive men magtesløs at være, i lige måder efterdi Kirsten Andersdatter alene 

har vidnet efter Jens Nielsens ord, som han ikke er bestendig, da bør den hendes enige 

vidne i lige måde ingen magt at have, og efterdi byfogdens dom befindes på nogle af 

fornævnte vidner, som nu er vedersagt, at være forhvervet, kunne vi ikke kende den så 

nøjagtig, at den bør at komme Frederik Ibsen til nogen forhindring. Viborg landstings 

dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

24. april 1630 (2) 

Så mødte Jesper Bendsen, slotsfoged på Hald, med fornævnte regnskab, se 

ovenstående. Dertil svarede Anders Hegelund og begærede, at sagen nogen tid måtte 

bero, efterdi han formente sig videre underretning at ville føre: da efter sådan lejlighed 

måned. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

1. maj 1629 - 1. maj 1630 

 Regnskab med varer og arbejder, som efter en kommissions besigtigelse var 

nødvendige, efter at slottet havde været besat af de kejserlige tropper og stærkt ødelagt.  

 Jens Tougaard fik bl.a. betaling for en ny port ”for” slottet, nye fjæl på køllen i 

bryggerset, to store nye trapper, og oprejsning af bryggershusgavlen, som var faldet ned.  

 Christen Lassen tømmermand af Viborg lagde nye fodstykker under hele det nørre 

hus i slottets ladegård, indlagde nye bjælker, sparrer, løsholter, bånd m.v. og drev det til 

rette, da det stod på hæld, og en del var nedfaldet. 

 Søren Murmester af Randers fik betaling for murerarbejde med vægge, gavle, 

skorstene på slottet (stenhuset) samt på stalden, som var meget forfalden. Endvidere for 

et gulv med gulvsten at lægge og andre gulve at forbedre i slotsherrens stue, kammer og 

gemakker i det nordøstre hus i borggården (Knud Gyldenstjernes hus)  

 Christen Murmester af Demstrup lagde nye lægter og tagsten på den søndre side 

af bryggershuset, hvor taget var helt borte. Desuden udbedrede han taget over de to huse 

i nordenden af borggården, taget over det store stenhus samt stalden med lægter, tagsten 

og forskelning.  

 Jep Murmester af Viborg fik betaling for at kalke slotsherrens stue, kammer, 

gemakker samt en del andre kamre samt  forskellige reparationer ved vinduer.  
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 Jens Snedker af Haderup udbedrede loftet over slotsherrens stue og kammer, loftet 

over skriverstuen, bryggerset, kornloftet på den store stenhus og staldloftet med nye 

savdeller. 

 Jørgen Pedersen glarmester isatte 32 nye vinduer (ruder) i slottets stuer og kamre 

samt 24 nye vinduer til to stuer på tårnet. Villads Glarmester reparerede vinduer som i 

årets løb var sønderslået eller blæst ud med sit eget glas, bly og tin. Desuden betaltes 

han for 224 vinduesstænger at lodde på ny og gamle vinduer med sit eget tin og de nye 

vinduer at forslå og de gamle med søm at tilhæfte.   

 Der blev betalt for et omfattende antal smedearbejder, dørlåse, hængelåse, 

hængsler, jernkroge, hasper, klinker, murankre, overalt på slottet., spigre, et stort antal 

vinduesstænger, bl.a. til slotsherrens store kammer og gemakker i den nordøstre hus i 

borggården, skriverstuen i det nordvestre hus, fangetårnet, den indre og den ydre port i 

vandporten samt til en trappe op til bryggersloftet.   

 Søren Rasmussen stenpikker i Viborg reparerede pikningen under hvælvingen, i 

porten og i borggården samt piggede på alle fire sider om det nordligste hus i ladegården.  

 Christen Blytækker i Viborg udførte to skotrender på taget over trappen til 

slotsherrens stue, som var i en kvist, samt en blyrende gennem volden ind i bryggerset, 

som fjenden havde ødelagt og medtaget størstedelen af, da de drog bort. 

 Peder Pottemager i Viborg leverede og opsatte 70 kakkelovns potter  til en 

kakkelovn i skriverstuen . 

 Peder Snedker af Viborg fik betaling for 3 nye fyrskiver (borde) med fod under til 

slotsherrens stue og 5 andre fyrskiver med fod under, 4 fyr sengesteder med fjæl over 

(alkove?), flere halve sengesteder, nye døre vindueskarme og buer mv. 

 I bryggerset blev der installeret tre store ølkar på hhv. 25, 30 og 4 tønder, i 

slotsherrens kælder 4 store vinfade.   

 RA, Hald lens regnskab 1629-30. 

 Penge givet for adskillige varer og til slottets bygfældighed, som efter kongelige 

kommisariers afsigt var nødvendige. 

 Penge givet for stangjern og søm, 

 Bevis 2 

Givet Søren Michelsen i Viborg for 3½ skippund 6 lispund stangjern, skippundet 18 

daler, er penge        68 daler 1½ mark 1½ skilling 

          1/5 pending. 

(1 skippund = 20 lispund = ca. 140 kg)  

(1 daler = 4 mark a 16 skilling a 12 pendinge) 

 Givet ham for 1.050 loftssøm, 24 skilling pr 100.  

Er  Penge        3½ daler 1 mark 12 sk. i slet 

 Givet ham for 1.500 vinduessøm, 6 skilling pr 100.  

Er penge         5 mark 10 skilling slet 

 Summarum 

Penge         49 daler rigs 15½ skilling  

          1 1/5 pendinge. 

 for foranstående        stangjern 3½ skippund 6  

          lispund 

          Loftssøm 1.050 

          Vinduessøm 1.500  

 Penge givet for tagsten, mursten og gulvsten og kalk 

 Bevis 3 

Givet Peder Sørensen borgmester i Viborg for 1.650 tagsten, 20 daler slet pr 1.000. Er 

penge         33 daler slet 

 Nok givet forne Peder Sørensen for 800 gulvsten, 1½ mark slet pr 100.  

Er penge         12 daler 

 Givet ham for 3.700 mursten, 1 daler slet pr 100.  

Er penge         37 daler slet 
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 Bevis 4 

Givet Mads Lassen i Daubjerg for 82 tønder kalk, tønden 16 skilling.  

Er penge         21½ daler slet 

 Summarum 

Penge         68 daler R(igs) 1 ort 8 sk. 

 Penge givet for bly, tin, egefjæl og fyrsparrer 

 Bevis 5 

Givet Søren Michelsen i Viborg for 9 lispund 6 skålpund tavlebly, pr lispund 3 sletmark. 

Er penge         14½ daler slet 11 sk. 6/7 pd. 

For 2 pund tin, penge       16 skilling 

Givet forne Søren Michelsen for 1 tylt egefjæl  9 mark slet 

Givet ham for 40 store? fyrsparrer, penge   1 daler slet 

Givet Rasmus Hansen i Viborg for 17 alen fyrsparrer, hver 8 skilling, er  

Penge         5 mark slet 

 Summarum 

 Penge        12½ daler 1½ mark ½   

          skilling 6/7 pendinge 

 Penge givet for savdeller og lægter 

 Bevis 7 

Givet Peder Sørensen i Viborg for 6 tylter savdeller 

Penge         7 mark slet 

Givet ham for 4 tylter savdeller, hver tylt 1..., er penge 10 sletdaler 

 Bevis 5 

Givet Søren Michelsen i Viborg for 38 tylter deller, stykket 10 skilling, er 

Penge         1½ sletdaler 1 mark 

 Bevis 6 

Givet Rasmus Hansen ibd. for 30 tylter deller, stykker 20 skilling, er 

Penge          1½ daler 1½ mark slet 

 Bevis 8 

Givet Niels Lassen i Viborg for 2½ tylter, hver 11 mark  6½ daler slet 1½ mark 

for 200 sternlægter penge      7½ daler slet 

 Summarum   

Penge         40 sletdaler 1 ort 8 skilling 

 Penge givet for dørlåse 

 Bevis 9 

Givet Henrik Klejnsmed i Viborg for 6 dørlåse, forbrugt til forskellige døre her på 

slottet, stykket 3 mark, er Penge (1 sletdaler = 4 mark) 4½ daler slet 

 Bevis 10. I margin: 12. august 1629. 

 Givet forskellige embedsfolk  

Givet Anders savmand af ….ck selvanden for 4 tylter ….fjæl, som de skar på deres egen 

kost , for hver tylt 6 mark, er penge     5 daler s(let) 

Endvidere givet dem for 4 tylter træer at savskære, som blev forbrugt til det vestre og 

østre hus i borggården, ved slotsherrens stuer hvor det var nødvendigt.  

Penge         1 sletdaler 

 Summa 

Penge         4 rigsdaler 

 Penge givet tømmermænd 

 Bevis 11. I margin: 24. august 1629.  

Givet Jens Tougaard af Faldsgaard for en ny port ”for” slottet, for nye køllefjæl at lægge 

på køllen i bryggerset, endvidere i stalden den nye stand at ”forfærdige”. Så …  …. …. 

den ind.. balle at forbedre … er hver fastgjort. Endvidere 2 store trapper at gøre af ny og 

andre trapper at forbedre, som var sønderbrudte, og det på egen kost 

Penge         4 sletdaler 
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Givet ham for bryggershusgavlen at oprejse og tilrette, som var faldet ned, noget af den 

sønderslået og samme hus med tømmer at forbedre, hvoraf en part var nedstyrtet, med 

hvad der var nødvendigt både inde og ude.  

Penge         3 sletdaler 

 Bevis 12 

Givet Christen Lassen tømmermand af Viborg for nye fodstykker at lægge under hele 

det nørre hus i slottets ladegård, ligeledes også nye bjælker, sparrer, løsholter, bånd og 

andet, samme hus at forbedre. Desuden med ”varf og drivekister” samme hus at drive 

til rette, det stod helt på hæld og en del deraf var nedfaldet, samt diverse andet i 

ladegården, på egen kost efter akkord med lensmanden.    

Penge         20 rigsdaler 

        Rug 4 skæpper 

        Byg 2 tønder 

 Bevis 13 

(Dyrevogterens hus i Kvallersted, vedrører ikke Halds bygninger) 

 Summa givet tømmeren, penge    29 daler 1½ ort 11 skilling 

        Rug 4 skæpper 

        Byg 2 tønder 

 Penge givet murermestre 

 Bevis 14 

Givet Søren Murmester af Randers for vægge, gavlene, skorstenene og andet  murer-

arbejde han selvtredje har muret på slottet hvor muren og var nedbrudt og faldet ned og 

ødelagt, ligeledes på stalden, som var meget forfalden. Endvidere for et gulv med 

gulvsten at lægge og med andre at forbedre i slotsherrens stue, kammer og gemakker, 

efter hans akkord med lensmanden, på egen kost.   30½ daler 1 mark.   

Givet Christen Murmester af Demstrup for den søndre side af bryggershuset med nye 

lægter at lægte og nye tagsten derpå at hænge og skelle, som de ganske lægter og sten 

var ganske sønderslagen og borte. 

Tillige de 2 huse nordest i borggården, såvel som det store hus over porten, så og stalden 

med nye lægter og tagsten at forbedre og skjælle, hvor den den fordum gjordes, efter 

hans akkord med lensmanden, desuden adskillige kornlofter at skelle, på egen kost og 

underholdning, at færdiggøre.  Penge    9 daler 

 Bevis 16 

Givet Jep Murmester af Viborg for slotsherrens stue og kammer og gemakker indeni at 

kalke, vinduerne og en part af muren med kalk at omsætte og adskillige andre kamre at 

kalke, så vel som væggene, vinduerne at sømme og forbedre med andet flikkeri hvor det 

var fornødent, efter hans akkord med lensmanden, og det på egen kost  

Penge         5 sletdaler 

 Summa på penge givet murermestre 

Penge         35½ rdl. 1 ort 8 skilling  

 Penge givet snedkere 

 Bevis 17  

Givet Jens Snedker af Haderup for loftet over slotsherrens stue og kammer, loftet over 

skriverstuen, bryggerset, kornloftet på den store stenhus, så også staldloftet med nye 

savdeller at forbedre, hvor de forrige var afbrudte, sønderbrækket og borte og de andre 

fjæl med nye søm at tilfæste, og det på hans egen kost 

Penge         6½ rdl  

 Bevis 18.  

Givet Søren Svarer af Vranum for 8 nye piller, som blev brugt til skive(bord) fødder , 

hver 12 skilling, penge       1½ rdl.  

 Bevis 19.  

Givet Peder snedker af Viborg for 3 nye fyrskiver (borde) med fod under til slotsherrens 

stue og 5 andre fyrskiver med fod under, så og 4 fyr sengesteder med fjæl over (alkove?) 

såvel som adskillige halve sengesteder, nye døre for adskillige kamre og ”gamacher”, 
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hvor der var behov og vindueskarme og buer at gøre af ny gamle karme at forfærdige 

samt andet snedkerarbejde, gjort på egen kost 

Penge         12 sletdaler  

 Summa på penge givet snedkere 

Penge         13 rdl. 1 ort 8 skilling 

Til hornlim penge       1½ ort 4 skilling  

 Penge givet smede 

 Bevis 20.  

Givet Henrik Smed i Viborg for 3 dørlåse at reparere og forbedre med nye fjedre. Nøgler 

og søm med andet som var nødvendigt til 2 kælderdøre, en skriverstuedør og en kandtor 

dør, penge         9 sletdaler 

 Bevis 21 

Givet Hans Smed i Viborg for adskillige varer og smedearbejde han har udført i dette år 

på slottet, efter lensmanden, velbyrdige Knud Gyldenstjerne befaling, på egen kost som 

følger: 

Er slagen 22 dør hængsel, jernkroge, stabler, hasper, marner, klinker, klinkefald og søm 

som er forbrugt til døren til slotsherrens store kammer og gemakker i den nordøstre hus 

i borggården, oven og neden, som fornøden gøres, givet ham derfor til arbejdsløn penge

          3 sletdaler 1½ mark 

Er gjort 2 nye murankre til kælderen som døren hænger på, var afbrudt fra muren, 

ligeledes 2 ankre til det store stenhus som også var brudt af  og er af ny indsat og 

indmuret, i lige måde gjort en stor jernstang tvært over den ene kælderdør at lukke den 

med indtil, så også 2 store stabler der til ham, givet der for til arbejdsløn  

penge          1 sletdaler 

Er slået 4 store hængseljern, som rækker tværs over kælderdøren så også kroge, stabler, 

hasper og søm dertil, givet ham til arbejdsløn,  

penge         2½ mark 4 skilling 

Er slået 14 hængselsjern til døre i det nordvestre hus i borggården, så vel som kroge, 

stabler, hasper, varer, klinker, klinkefald, som og andet, der for givet ham   

penge         9½ mark 4 skilling 

Er slået 6 hængsler ind til skriverstuen i samme hus (det vestre), så vel som kroge, 

stabler, hasper, varer, klinker, klinkefald, som og andet, der for givet ham  

penge         3½ mark 7 skilling 

Er slået et hængselsjern til bryggersdøren, 2 hængsler til endnu en dør til bryggersloftet, 

2 hængsler til en kælderdør, så og kroge, hasper, stabler og andet nødvendigt hertil. 

Ligeledes slået 16 store spigre som var nødvendige til en trappe til bryggersloftet, givet 

ham derfor til arbejdsløn penge     2½ mark slet 

Slået 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, givet ham. Penge      26 skilling  

Slået ny hængselsjern og et andet hængsel forbedret, kroge, stabler, hasper, varer, 

klinker, søm og andet til døren på kammeret, givet ham til arbejdsløn  

penge         2½ sletmark 

Slået 2 hængselsjern til en dør for fangetårnet samt et stort muranker som var brækket 

af og et nyt indmuret, ligeledes en stor haspe og store søm slået på samme dør, derfor, 

penge         2 mark slet 

Slået en stor haspe og 2 store stabler til en anden fangehusdør såvel som store spigre til 

forbedring af samme dør. Endvidere slået en bolt og 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, derfor til arbejdsløn penge     2 sletmark   

Slået hængsel, tappe, ringe, kramper og andet nødvendigt for ophæng af porten, der for 

penge        2½ mark slet 

Slået hasper, stabler, klinker og klinkefald, ligeledes store kramper og andet til samme 

port, penge         20 sletmark 



 

430 

 

 

Slået ny dørhængsel til døren ”for” stalden og staldkammeret, med kroge, hasper, 

stabler, klinker, klinkefald, søm og andet nødvendigt, for arbejde,    

penge         2 daler 1½ mark 

Slået 90 store spigre, adskillige kroge, kramper og stabler, som er forbrugt til bomme og 

på anden måde i stalden, til arbejdsløn derfor   2 sletmark 4 skilling 

Slået en stor krampe til at lægge under en hjørnestolpe på stalden og den anden lejde 

under enden af huset, som var skredet ud, hvilket var fornøden. Så også 8 store søm 

dertil, derfor til arbejdsløn, penge     2 mark 

Slået 60 store spigre som tømmermanden forbrugte til det hus han forfærdigede i 

ladegården, såvel som til de andre huse, hvor der var behov.  

Til arbejdsløn        2 mark 

Slået adskillige bånd og kramper, hængsler, klinker, stabler, dørsøm og andet som er 

forbrugt til samme hus i ladegården og en del til de andre huse, hvor det var nødvendigt. 

Givet ham derfor til arbejdsløn, penge    2 mark 

Slået 650 lægtesøm til 200 lægter, en del lagt på sydsiden af bryggershuset og en del på 

de andre huse, hvor der var behov, givet derfor til 

arbejdsløn         1½ sletdaler 1 mark  

Slået 60 søm som blytækkeren brugte til den blyrende som blev lagt mellem husene, 

slotsherrens stuer ….llnne og blyet der med at anhæfte, givet ham til  

arbejdsløn         11 skilling 

Slået 80 loftssøm, som snedkeren har brugt til lofterne og andet adskilligt 

snedkerarbejde, så også slået 160 store spigre, som tømmermanden har brugt til husene, 

trapperne og andre forskellige steder i borggården, hvor det var nødvendigt, givet ham 

derfor til arbejdsløn       1½ mark 4 skilling 

Angående 17 slagvinduesbuer med hængsel, stabler, kroge, søm og andet nødvendigt 

dertil, givet ham til arbejdsløn, penge    6½ sletmark 

Slået 224 vinduesstænger, som er brugt til nye vinduer, såvel som adskillige gamle 

vinduer med nye vinduesjern forbedret, hvor det var nødvendigt, derfor givet ham til 

arbejdsløn penge        2½ daler 1½ mark 3 skilling 

Slået 30 store spigre til en trappe til slotsherrens stue, som dertil blev forbrugt, til 

arbejdsløn penge        ½ sletmark 

Item 3 dobbelte fyrskiver (borde) til slotsherrens stue er beslået med hængsel og jern og 

m.v. givet derfor til arbejdsløn, penge    2½ mark 4 skilling 

En måletønde er beslået med nye bånd og håndgreb til at indmåle kongens korn med, 

derfor penge         3½ mark 

En ny skæppe er beslået med nye jern og håndgreb til kongens korn at indmåle, derfor 

til arbejdsløn         20 skilling 

Slået 20 store spigre, som blev brugt til vindebroen, 2 hængsler, jernkroge, stabler, 

klinker, søm og andet som blev brugt til portstue dør, så også 8 søm og klinke …, som 

blev brugt til at samle 2 store ølkarbunde med, givet ham derfor til arbejdsløn  

penge         28 skilling 

Gjort 2 kroge til at veje smør med, arbejdsløn   3 skilling 

Slået 2 bolte til fanger og 4 fellinger at forbruge til fanger, givet ham derfor til arbejdsløn 

penge         1½ mark 

Endvidere er slået og gjort 2 håndklove og en stang, også at bruge til fanger, derfor 

penge         1 sletmark 

Slået og gjort 2 lænker og 2 kroge, som blev brugt til 2 fanger, som blev henrettet for 

deres tyveri, givet ham derfor til arbejdsløn penge  3 sletmark 

 Summarum på det der er givet forne 2 smede, er 

penge         29 sletdaler 1 mark 1 skilling 

 Penge givet blytækkere 

 Bevis 22 

 Givet Christen blytækker i Viborg for 2 nye render at lægge imellem den kvist og 

huset over trappen til slotsherrens stue, desuden for en rende gennem volden og ind i 
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bryggerset af bly at forbedre og forfærdige, som fjenden havde ødelagt og størstedelen 

havde de taget med, da de drog bort. Penge   9 sletmark 

 Penge givet stenpikkere 

 Bevis 23 

Givet Søren Rasmussen stenpikker i Viborg 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 

penge         4 sletdaler  

 Penge givet pottemagere 

 Bevis 24 

Givet Peder Pottemager i Viborg for 70 kakkelovns potter  til en kakkelovn i 

skriverstuen og for dem at opsætte, penge   7½ sletdaler 

 Penge givet bødkere 

 Bevis 25 

Givet Christoffer bødker af Viborg for 2 store ølkarbånd og for at lægge dem omkring 

ølkar i bryggerset, som var nødvendigt, penge  2 sletmark 

 Penge givet glarmestre 

 Bevis 26 

Givet Jørgen Pedersen glarmester for 32 nye vinduer til adskillige af slottets stuer og 

kamre, hver 2½ sletdaler. Endvidere givet ham for 24 nye vinduer til 2 stuer på tårnet, 

hver 2½ mark slet, er tilsammen penge    24 rigsdaler 32 skilling 

 Bevis 27 

 Givet Villads Glarmester af Viborg til forskellige tidspunkter for adskillige gamle, 

defekte vinduer at have flikket og bødet her på slottet, som var sønderslået og som 

stormvinde har sønderblæst året igennem, hvor det var nødvendigt, med sit eget glas, 

bly og tin. Desuden givet ham for  224 vinduesstænger at lodde på ny og gamle vinduer 

med sit eget tin og de  nye vinduer at forslå og de gamle med søm at tilhæfte,  

penge         14 sletdaler 

 Summarum givet forne glarmestre 

Penge         33 rigsdaler 

 Summa summarum er på forne hus anvendt og bekostet 

Penge         314½ rigsdaler 20 sletdaler 

Rug          4 skæpper 

Byg          2 tønder 

til arbejdsløn og for forne. 

Stangjern         3½ skippund 6 lispund  

Loftssøm         1.150 

Vinduessøm        1.500 

Tagsten         1.650 

Gulvsten         800 

Mursten         3.700  

Kalk          6½ læster 3½ tønder. 

Bly           19 lispund 7 skålpund 

Tin          2 skålpund 

Egebul         1 tylt 

10 og 9 alen fyrsparrer       4 

Savdeller         18 tylter 8 fjæl 

Lægter         200 

Dørlåse         6 

Nye vinduer        56 

 hvilket er ganske til forbemelte bygfældighed medgået og forbrugt 

 Penge givet for forskellige varer, som er købt til slottets behov og skal findes i 

inventarium på kongens vegne. 
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 Bevis 28 

Givet Erik Jensen af Lee for et stort ølkar at bruge i bryggerset, 25 tønder stor, hver 

tønde 36 skilling, er penge (1 daler = 64 skilling)  14 daler 4 skilling slet 

 Bevis 29 

Givet Frans Jensen og Søren Jensen af Gedsted for et ølkar 30 tønder stort, hver 

tønderum 32 skilling, er penge     15 sletdaler 

 Bevis 30 

Givet Christen Skrædder i Almind for et tredje ølkar, 4 tønder stort, hver tønderum 36 

skilling, er penge       2 daler ½ mark slet 

Givet Jens Madsen Bjerring i Viborg for 4 store vinfade at lægge øl på i slotsherrens 

kælder, penge        7½ daler 1 mark slet 

Givet forne Jens Madsen for en måletønde at bruge til at modtage kongens korn,  

Penge         2 mark slet 

Givet ham for en ny skæppe til på samme måde at måle korn med,  

penge         1½ mark slet 

Givet ham for en bismervægt til slotbehov, penge  4½ mark slet 

for 8 små hængelåse til loftet at hænge for   10 mark  

 Bevis 32 

Givet Henrik Klejnsmed i Viborg for 3 store …låse og en anden hængelås til tårnet og 

kælderdøren at slå for, penge      3½ daler 1½ mark 

 Summarum for forne varer 

Penge         31½ daler 4 skilling 

 

21. maj 1630 

Thøger Villadsen i Hjarbæk kvitterede på egne og medbrødres vegne for 7 sldlr., 

som var betaling for at føre 464 tdr. byg i land ved Hjarbæk, ”som Kgl. Majst.s tjenere 

til Hald annammede til sædekorn.” Kornet lå oplagret i kornhuse og på kornlofter, og 

der må have været brug for megen plads til denne oplagring, da kornet jævnligt måtte 

”omrøres”, for ikke at tage skade. Det fremgår da også, at mange af udgifterne til byggeri 

angik kornmagasinerne. Valdemar Andersen, s. 129. 

 

14. august 1630 

Var skikket Anders Christensen Hegelund, indvåner i Viborg, med en opsættelse 

her af landstinget i dag måned, lydende ham da efter andre opsættelser at have stævnet 

Peder Ostenfeld, borgmester sst., Niels Rasmussen, Christen Rasmussen rådmænd og 

Laurids Friis sst. for en antegnelse og afregning, de for nogle år forleden, anlangende 

regnskab imellem velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalings-

mand på Hald, og ham skal have gjort, hvilke antegnelse og afregning Anders Hegelund 

formener sig deri at være i adskillige måder af fornævnte mænd, Knud Gyldenstjerne til 

vilje og behov, sket meget til forkort og skade: da efter flere ord dem imellem var, blev 

det så forhandlet, at Knud Gyldenstjerne formedelst vores og andre gode mænd og 

godtfolks bøns skyld, som her til stede var, afstod at hvis beskyldning og tiltale, han til 

Anders Hegelund kunne have, være sig for hans tjeneste, regnskaber, voldssager eller 

andre der ud af forårsagede tvister i hvis ---- det og være kunne, så Anders Hegelund 

derfor skal være uden tiltale, kvit og fri, dog Knud Gyldenstjerne uden al videre 

forhindring for sin resterende summa efter overlægs formelding skal beholde alt hvis 

gårde, jord og gods, han efter dom og vurderings indhold er udlagt og til vurderet, både 

i by og mark, og Anders Hegelund skal igen leveres hvis restantser, han har fra sig 

afgiven, og det at være mægtig at indkræve sig til nytte og bedste beholde, og såfremt 

noget deraf af Knud Gyldenstjerne fogder eller fuldmægtige kan være oppebåret, da det 

ham igen at tilstilles, dog har Anders Hegelund sig her i rette til forpligtet sig ikke efter 

denne dag at lade befinde på de åsteder, ---- Knud Gyldenstjerne ellers ---- enten med 

ord, gerninger ham eller hans forulempe eller ---- i nogen måde, og såfremt han sig her 

imod forgriber ---- overbevises kan. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne 

Nørgaard-Pedersen. 
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28. august 1630 

Knud Gyldenstjerne til Tiim befalingsmand på Hald havde stævnet Jens Sørensen 

i Rind for en dom, han til Middelsom herreds ting 7. juli dømt har imellem Knud 

Gyldenstjernes fuldmægtig og Knud Jørgensen i Middelhede anlangende et 24 mands 

vidne, som Knud Jørgensen har sig til fordristet i kgl. majestæts tingbog at indskrive 22. 

april sidst forleden uden hjemmel eller forlov, ikke heller at være af nogen dommer eller 

foged udstedt, men selv at have siddet ting, siden tinget var af ridefogden herredsfogden 

med flere dannemænd splittet og havde været 3 gange påråbt, om nogen havde noget at 

bestille og ingen fremkom. og han formener, at Hans Jørgensen dermed har gjort imod 

lov og ret, hvorfor han bør straffes og stande til rette. derefter blev afsagt, så efterdi 

befindes at Knud Jørgensen har indskrevet et 24 mands vidne i tingbogen, hvilket vidne 

samme 24 mænd ved deres ed fragår, da kunne dommerne ikke andet derom kende, end 

Knud Jørgensen jo falskeligt i tingbogen har indskrevet og bør derfor at stande til rette. 

Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

3. december 1630 

Missive til nogle Lensmænd i Jylland. En Del af Kronens Bønder i N. Len har 

berettet, at de er ganske forarmede og i fjor kun har kunnet saa ganske lidt paa Grund af 

Armod, og har begæret noget Afslag paa deres landgilde. For at Bønderne kan blive ved 

Magt, har Kongen bevilget, at de, som er forarmede, i indeværende Aar maa faa Afslag 

paa deres Landgilde, eftersom de har saaet og avlet og deres Evne er til efter rigtigt 

Tingsvidne. Adressaterne undersøge, hvilke af Kronens Bønder i N. Len der er saa 

forarmede, at de i Aar ikke kan give deres fulde Landgilde, efter Tingsvidne fastsætte, 

hvor meget enhver af disse forarmede bør yde af deres Landgilde i indeværende Aar 

efter deres Sæd Avling og efter deres Evne, og indsende det beskrevet til Kancelliet. 

Knud Gyldenstjerne og Tyge Brahe i Halds Len. KancBrevb. 1630-32, s. 289.  

 

17. december 1630 

 Knud Gyldenstjerne til Danske Kancelli: ”Nu kom delefogden af Rinds herred 

herind til bordet og havde en liden dreng med sig, er ikke uden 12 år gammel, som havde 

møntet falsk mønt, og havde han mønten med sig såvel som og formen, som han havde 

møntet den udi . . . Og beretter samme liden dreng, at han har set det af en karl i Hobro, 

hvilken jeg nu har bud efter, og han har møntet nogle af disse penge for en fattig kvinde 

her i Rinds herred, og siger han, hun gav ham noget mad derfor. Hvad den liden dreng 

sig belanger, så er hans vilkår så, at han er befunden så forsulten, at alt hvad han æder, 

det kan han ikke beholde hos sig over to timer, eftersom delefogden beretter mig, så går 

det oven fra ham . . . Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen med ham; for sætter jeg ham i 

fængsel, da er jeg ræd, han skal dø, for han er så meget uvel og forsulten.” Knud 

Gyldenstjerne bad kancelliet underrette kongen, så denne kunne afgøre sagen. Valdemar 

Andersen, s. 139 med henvisning til Jyske Samlinger 5. rk. 8. bd. s. 119.  

 

31. december 1630 (1) 

Beskærmelsesbrev for denne Brevviser Søfren Andersen, der har berettet, at han 

er geraadet i en Trætte med Gyldenstjerne til Timb, Embedsmand paa Hald Slot, saa 

længe denne Sag staar paa. KancBrevb. 1630-32, s. 335. 

 

31. december 1630 (2) 

 Missive til Knud Gyldenstjerne. Han har berettet, at han har en Dreng paa 12 Aar, 

som har møntet falsk Mønt, paa Hald Slot. Paa hans Forespørgsel om, hvorledes 

forholdes med Drengen, svares, at Drengen snarest skal til Tugthuset i København. 

Desuden skal Knud Gyldenstjerne flittigt lade søge efter den Person i Hobro, af hvilken 

paastaar at have set og lært det, og lade denne Person tiltale og straffe. KancBrevb.1630-

32, s. 335.   

 

8. januar 1631 

Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald, at kongen har forskånet købstæderne i 

hans len for halvdelen af den sidst påbudne skat. KancBrevb.1630-32, s. 340.  
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25. februar 1631 

 Missive til Knud Gyldenstjerne. M. Peder Pedersen, Sognepræst til Sortebrødre 

Sogn i Viborg, har paa Grund af sit Kalds Ringhed og den af de kejserlige anrettede 

Overvold og Skade andraget om at faa bevilget Kronens Part af Korntienden af Løfvel 

Sogn i Nørlyng Herred, som kun er ringe og hidtil er blevet ydet i Kærven til Hald Slot. 

Adressaterne skal snarest til Kancelliet indsende Erklæring om, hvorvidt denne Tiende 

kan undværes fra Slottet, og om Sagen iøvrigt. KancBrevb.1630-32, s. 390.  

 

13. april 1631 

Iver Jespersen beretning om en leverance af 63 hele tdr., 24 halve tdr. fra Hald til 

København. ”13. april rejste jeg til Nykøbing at tage madskatten ind af Mors land. Lå 6 

dage børløs. 20. april givet 4 personer, som hjalp os med tvende pramme hasteligen over 

grunden, da vinden var god. 3. maj kom jeg til København. Lå der 7 dage, madskatten 

på provianthuset at levere. 4. maj givet tvende bødkere på provianthuset for 

madskattønderne at opslå. 6. maj givet 4 bødkere, som slog tønderne op og samlede dem 

igen og lagde selv bånd til, for hver tønde 2 skilling. Valdemar Andersen, s. 133.  

 

1. maj 1630 - 1. maj 1631 

 Regnskab med arbejder, som efter en kommissions besigtigelse var nødvendige 

efter at slottet havde været besat af  kejserlige tropper og stærkt ødelagt, bl.a. en 

hemmelighed ved den nordligste stue på fruerstuen, en natstald  ved smedjen, 

genopsætning af bryggershuset, en ny bageovn i dejstuen samt stenbro i slottets 

borggård.  

 RA, Hald lens regnskab 1630-31. 

 Penge givet for forskellige varer, som er indkøbt til bygfældighed på slottet, som i 

fjendens tid ruineredes, efter kommissarius erklæring  

 Penge betalt for savdeller, bjælker og lægter 

 Bevis 15 

Givet Tøger Villumsen i Viborg for 130 sternlægter, for hver tylt 2½ sletmark, er penge

          4½ rigsdaler 1 skilling 1 alb. 

 Bevis 16 

Givet Niels Lassen i Viborgfor 4 tylter savdeller, tylten 10 mark for 3½ tylter, 1 tylt 8 

mark, er tilsammen penge      11 daler 1 ort 8 skilling 

 Bevis 17 

Givet Bartolomæus hattemager i Viborg for 6½ tylter fyrdeller, for tylten 7 sletmark, er 

penge         7½ rigsdaler 8 skilling 

 Bevis 18 

Givet borgmester Peder Bjerring for 2 tylter savdeller, tylten 13 mark, er 

Penge (1 rdl. = 4 mark, 1 ort =¼ rdl.)    4 rigsdaler 1 ort 8 skilling 

 Bevis 19 

Givet Jens Lauridsen, skipper på Læsø, for 1 tylt 16 alens fyrbjælker til bygningsbehov, 

stykket 3½ sletmark, er penge     7 daler 

  Penge givet for tagsten og kalk 

 Bevis 20 

Givet Søren Michelsen i Viborg for 360 tagsten, lagt på bryggers, Randershus og 

stalden, for hver 100 1 rigsdaler 16 skilling, er penge 5½ dl. 1 ort 8 skilling 

 Bevis 21 

Givet Mads Lassen i Daubjerg for 21 læster kalk, tønden 15 skilling, er  

Penge         39 rd. 1½ ort.  

 Penge givet for stangjern og søm 

Givet lensmanden, velbyrdige Knud Gyldenstjerne for 2 skippund 9 lispund stangjern 

til slottets behov, lispundet 3 ort, er penge 31½ daler 1 ort 

 Bevis 22 

Givet Peder Nielsen i Viborg for 3.800 loftssøm, for hver 100 20 skilling.  

Item Niels Lassen ibm. for 4.200 loftssøm, for hver 100 24 skilling,  

er penge          18 rdl. 1½ ort 4 skilling 
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 Summa 

Savdeller         16 tylter 

Lægter         10 tylter 

16 alen fyrbjælker       12 

Tagsten         3.500 

Kalk          21 læster 

Stangjern         2 skippund 9 lispund 

 Penge givet forskellige embedsmænd for udført arbejde 

 Penge givet tømmermænd 

 Bevis 23 

Givet Christen Lassen tømmermand af Viborg for en hemmelighed ved det nordligste 

stue på fruerstuen at ophugge og for et nyt gulv i køkkenet fra jorden, i lige måde for et 

nat stald at hugge ved smedjen samt at forbedre smedjen med noget tømmer, på egen 

kost efter akkord med lensmanden Penge   6 daler 32 skilling 

 Bevis 24 

Givet Anders Nielsen tømmermand af Brandstrup for brøggerhuset her på slottet ganske 

af ny at opsætte og stalden med nye forstykker på begge sider og hvor der var behov, at 

forfærdige på egen kost efter akkord, penge   20 daler 

Givet fremdeles for Randershus som kongens korn bliver opbevaret i med lejder og 

forstykker på den søndre side og begge ender  med hvad mere tømmerarbejder, der var 

fornøden, så og for en ålekiste ved Nondmølle på ny at ophugge på egen kost efter 

akkord, penge        16 daler 

 Summa 

Penge         43 daler 1 ort 8 skilling 

 Penge givet snedkere 

Givet Peder Snedker i Viborg for loftet at omlægge i den nordligste stue på fruerstuen, 

hvor det var nødvendigt, og kornlofterne alle vegne at forbedre, endvidere 1 tylt fjæl at 

lægge i rygeloftet samt forskelligt andet flikkeri her på slottet, på egen kost,  

penge         ½ rdl. 32 skilling 

 Bevis 25 

Givet Laurids Snedker i Viborg for forskelligt snedkerarbejde han har udført her på 

slottet, først på Randershus’ loft samt bryggersloftet og staldloftet, med porte, døre, 

trapper, vindueskarme, sengesteder og skiver (borde) m.v. han på egen kost har udført 

på akkord, penge        46 daler 1 ort 3 skilling 

 Penge givet smede 

 Bevis 26 

Givet Knud Pedersen i Almind for en stor jernstang til at bryde stenbroen op med, 

 penge         16 skilling 

For 4 hængsler med kroge m.v.     3 sletmark 

Givet ham for 60 søm til at slå lægter under spærret i det nordligste hus i ladegården, til 

arbejdsløn, penge       1 rdl. 

For 60 portsøm til en port i kornhuset    20 skilling 

Givet ham for 2 spande at beslå, som siden skulle bruges i stalden, samt et par 

dørhængsler med kroge og søm til det lille hus dør på den næste stue,  

penge          1½ mark  

For 4 store rusankre til samme lille hus og spigre samt nye hængsler til en dør i 

ladegården, penge       2 mark 4 skilling 

For 2 par dør hængsler med kroge og søm til den dør til det lille hus, til årlig ! løn 

Penge         1 mark 

Givet ham for 2 kroge og 2 dørhængsler at slå til en dør i ladegården og 10 store kramper 

til … i stalden, penge       1½ mark 

For et par dørhængsler til en dør i stalden, penge  12 skilling 

For 10 kramper og stabler til vandporten og en dør i ladegården 

Penge         12skilling 
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Givet ham for en brandfork at bruge i skriverstuen, skal findes i inventariet. En krog og 

4 store søm til bryggersdøren, for 2 hængsler med kroge og søm til en dør i dristenen, til 

arbejdsløn, penge        2 mark 

Givet ham for 16 store spigre at slå ?latter op ad ?dristenen med, for 5 vinduesstænger i 

vinduer i skriverstuen og 11 kramper at fæstne bomme i stalden med.  

Penge         1½ mark 

Givet ham for 2 store dørhængsler at slå samt 6 store spigre til et hus i ladegården, så og 

for kroge, søm, stabler og hasper til en dør på Randershus.  

Penge         3 mark 

For 18 store spigre at slå til på bjælkerne i bryggerset, for 4 rushager og ringe der til, 

nok 100 loftssøm til bryggerset, penge    3 mark slet 

For 10 store murankre at slå til kornhuset, penge  4 daler 1 mark slet 

For et par hager til kornhusets dør, penge   3 mark 

For 300 loftssøm at slå, penge     3 mark 

For 2 par hængsler med kroge og søm til 2 tørre? på kornhuset    

penge         2 mark 

for 2 større fegger? med kroge og søm til en dør på samme hus at gøre 

Penge         2 mark 

For 6 fegger og 2 hvinninger til rustkammerdøren på kornhuset. 2 hængsler med kroge 

og søm til en port i ladegården og en haspe og 2 stabler til samme port. 200 lægtesøm til 

bryggerset. 2 hvinninger med 4 kroge til bryggersdøren. 3 store spigre til køllen, for alt 

dette til arbejdsløn        1½ rdl. 

Givet ham til arbejdsløn for et anker som blev til stalden, en bjælke med at lægge,  

penge         ½ mark 

 Bevis 27 

Givet Erik Klejnsmed i Viborg for 50 nye vinduesstænger af hans eget jern, for stykket 

3 skilling, er penge       9 mark 6 skilling 

Givet Peder Klejnsmed i Viborg for 26 nye vinduesbeslag som han har udført af sit eget 

jern til …. på tårnet, penge     6 rdl. slet 

For tre gammelt vinduesbeslag at rette, for hver ½ mark slet, er 

penge         1½ mark  

Givet Henrik Klejnsmed i Viborg for en dørlås til skriverstuen  

Penge         ½ daler 16 skilling 

For 2 små skuffelåse i skriverstuen, penge   ½ rdl. 32 skilling 

 Summa 

Penge         17 rd. 1 ort 8 skilling 

 Penge givet murermestre 

Givet Jep Murmester i Viborg for en ny bageovn at opmure i dejstuen samt andet 

arbejde, på hans egen kost, penge     2½ rdl. 

 Bevis 30 

Givet Christen Andersen murmand af Vinderslev for en gavl på køkkenet at opmure og 

en hel hob tagsten at ”forligne” og skelle, hvor det var nødvendigt, for en hemmelighed 

at opmure fra jorden og op til taget ved den nordligste stue på fruerstuen, bageovnen i 

bryggerset med kalk og sten  forbedret, samt kornhuset overalt forbedret og skellet, hvor 

det var nødvendigt, efter akkord, penge    6½ rd. 1 ort 

 Bevis 31 

Givet Niels Hellum, murermester af Ribe, for bryggershuset med køllen, tag og hvad 

som helst yderligere murerarbejder, der var nødvendigt, helt af ny at opmure på egen 

kost, efter akkord, penge      20 daler 

I lige måde givet ham for kornhuset, der kaldes Randershus at opmure og taget at skelle 

over rustkammeret i samme hus, og for stalden på begge sider af ny at opmure på hans 

egen kost, penge        15½ daler - 1 skilling 

 Summa  

Penge         44 daler 1 ort 8 skilling 



 

437 

 

 

 Penge givet for glarmesterarbejde 

 Bevis 32. 

Givet Villads Nielsen glarmester i Viborg for 8 nye vinduer som blev sat på de kamre 

over tårnet, stykket 34 skilling, for 24 gamle vinduer at reparere og sat stænger på for 

stykket 8 skilling, for 3 vinduer halvparten at gøre af ny, stykket 26 skilling, på 

fruerstuen 24 ruder at sætte i de gamle vinduer 1½ mark, i skriverstuen 40 ruder at flikke 

og indsætte for 3 mark, for 2 vinduer af ny til rustkammeret, stykket 2½ mark, 3 nye 

vinduer i bryggerset, hver 26 skilling, 7 stænger til samme vinduer, stykket er 4 skilling, 

550 kramsøm, hundrede styk 6 skilling, yderligere en del flikkeri til forskellige tid for 

slottet alle vegne at forbedre, hvor det  var nødvendigt, 2 rdl. 32 skilling, er tilsammen  

penge        10½ rdl. 2½ ort 1 skilling 

 Penge givet savmænd 

 Bevis 33 

Givet Peder Larsen og Søren Larsen, savmænd af Vinkel, for 22 styk 12 alen træer at 

gøre til leder i Randershus, tylten 3 daler, for 19 stolper til ålekisten ved Nond Mølle 5 

mark, 8 stigbord dertil 3 mark, for 8 tylter 4 fjæl der til, for hver tylt 6 mark, for 18 fjæl 

til ålekisten, tylten 5 mark, 9 tylter bøgelægter dertil, for tylten 1 slet mark, for 3 tylter 

elletræer til lejder til ålekisten, stykket 1 mark, for en tylt 7 alen træer til svaller? og 

terper? tylten 7 mark, for 26 trappetrin til trapper i bryggerhuset, tylten 2½ mark, for 1 

tylt 4 alen fjæl til ?kølflager 1 daler, tilsammen  

penge         20 daler (19) 1 ort 1 alb 5½  

          pendinge 

 Penge givet bødkere 

Givet Niels Jensen bødker i Viborg for det store kar i bryggerset 2 gange at omsætte, da 

det ikke kunne holde (tæt) penge     1 daler 

Givet Christoffer Bødker og Christen Justsen for 155 tønder madskat at slå sammen med 

nye bånd, for hver 2 skilling, penge    3 rdl. 1 ort 

Givet lensmanden for 350 båndstænger som er brugt dertil, snesen ½ mark 

penge         7 ort 

For snesen at skære 2 skilling, penge    1½ ort 6 skilling 

  Penge givet stenpikker 

Givet Søren Frimand stenpikker af Viborg for 36 favn stenbro i længden og bredden at 

lægge inde i slottets borggårde, for hver favn på egen kost, er 

 penge         2 rigsdaler 

 Summarum givet embedsmænd for arbejde 

Penge         202½ daler 1 ort 3 skilling  

          1 alb 19½ sk. 1 alb. 

 Er dem leveret   som til slottets bygfældighed er forbrugt og medgået 

Savdeller         111 tylter 

Lægter         130 

16 alen fyrbjælker       12 

Tagsten         260 

Kalk          21 læster 

Stangjern         2 skippund 9 lispund 

Loftssøm         8.000. 

 Penge givet for forskellige varer og som skal findes i slottets inventarium 

 Bevis 36 

Givet Niels Lassen i Viborg for 2 kornskæpper at bruge på kornloftet til at indmåle 

kongens korn, hver 20 skilling. Endvidere 2 måletønder, pr styk 1 sletdaler, er tilsammen 

Penge         1½ rigsdaler 1 ort 

 Bevis 37 

Givet Henrik Smed i Viborg for 2 taskehængelåse, til at hænge for loftet, hvor kongens 

korn bliver pålagt, penge      3 ort 8 skilling 

For 6 små hængelåse til slottets behov til lofterne, kamrene og alle vegne, 
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Penge         1½ daler 

Givet Henrik Smed for 2 store taskehængelåse at bruge i ladegården at hænge for 

ladeporten, penge       1 rdl. 16 skilling 

 Summa 

Penge         5 daler 1 ort 

for forne 

måletønder         2 

skæpper         2 

taskehængelåse        4 

små hængelåse        6. 

 

25. juni 1631 

  Missive til Knud Gyldenstjerne om at lægge 1 Gaard i Giedsted By og Sogn i 

Rinds Herred, 1½ Gaard i Luens (Lovns) i Gislum Herred, og 1 Gaard i Drøstrup i 

Kietrup Sogn i Han Herred, alle i Halds Len i Jylland, Kongen har faaet til Mageskifte 

af Fru Anne Kaas til Thaarupgaard, Præben Bilds Enke, ind under Halds Len, indskrive 

dem i Jordebogen og aarlig gøre Rede for den visse uvisse Indtægt af dem. 

KancBrevb.1630-32, s. 499. 

 

16. juli 1631 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, kgl. majestæts befalingsmand 

på Hald, hans visse bud Peder Nielsen, ridefoged der sst., og havde hid kaldt sandemænd 

af Nørlyng herred, at udlede Jep Nielsen, markvogter ved Hald, hans bane, som blev 

uskyldigen af dage tagen og ihjel skudt, og fremlagde Peder Nielsen for sandemænd 

efterskrevne tingsvidne af Nørlyng herreds ting 25. juni sidst forleden, Anders Nielsen 

Tømmermand, da værende på Hald slot, at have vidnet, at på mandag var otte dage om 

aftenen da så han at Jep Nielsen Markmand, tjenende på Hald slot, sad og sang på den 

salme, min sjæl nu lever herren, og en liden stund derefter hørte han, at Christen Poder, 

tjenende der sst., sang med ham på samme salme, og der salmen var endt, hørte han, at 

der gik en bøsse af, og straks så han ud af hans kammerdør, at Jep Jensen Markmand lå 

død, og Christen Poder klaget sig og sagde, hvilken ulykke var det: dernæst gjorde 

sandemændene deres ed, efter at der var sat fylding på dem, og udlagde Christen Poder 

Jep Markmand af våde og vanlykke at have ihjel skudt og fordi svor ham hans bane på 

og til sin fred. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

28. august 1631 

  Missive til Knud Gyldenstjerne. Da det berettes, at der i hans Len [Hald] endnu 

er nogle af Kronens Gaarde, som er øde og ubeboede, saa at Kongen ikke faar den 

tilbørlige aarlige Landgilde og Herlighed af dem, skal han anvende største Flid paa igen 

at faa disse Gaarde besatte og opbyggede saa hurtigt som muligt, og for at dette kan ske 

saa meget hurtigere og bekvemmere, maa han lade en Del af dem, som vil bebo disse 

øde Gaarde, være fri for al Landgilde, Ægt og Arbejde hver i 1, 2 eller 3 Aar efter 

Lejligheden eller indtil videre dem Afslag paa den aarlige Landgilde, saa meget han kan 

billigt, samt lade dem faa saa meget Tømmer af Kronens, at de kan genopbygge Gaar-

dene, dog med saa ringe Skade for Skoven som muligt. K. KancBrevb.1630-32, s. 568. 

 

25. februar 1632 

  Missive til Knud Gyldenstjerne. En Del af Adelen i Thye og Mors har berettet, at 

Ladebroerne ved Sallingsund Færgested, baade paa den vestre og den østre Side, er øde, 

saa at Indbyggerne i Thye og Mors, som skal over Færgestedet, naar de skal rejse til og 

fra Landstinget og til og fra Skovene med det, de er nødsaget til at hente der, ikke uden 

stor Fare kan ind- og udskibes med Heste og Vogn. Tilmed holder Færgemanden der 

ikke Folk, som kan føre over, men kun en Dreng, og Færgen er stor og Færgestedet 1/2 

Ugesøs over. Da der til Vedligeholdelsen af Færgestedets 2 Ladebroer og af Færgen af 

Bønderne paa Mors aarlig til Hald Slot leveres 8 Skpr. Byg af hver Bonde, hvilket 

beløber sig til henved 18 Læster, skal Adressaten snarest og inden førstkommende 

Herredag indsende Erklæring om, hvorfor disse Ladebroer ikke holdes vedlige, og 

hvorfor Færgen ikke er forsynet med de nødvendige Folk. Endvidere har Adelen 
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berettet, at der ingen Huse, Gaarde eller Byer findes paa den østre Side af Sallingsunds 

Færgested paa en Strækning af en stor Fjerdingmil, hvor den Rejsende kan faa Herberge, 

og har begæret, at der maa opsættes et Krohus paa den østre Side. Adressaten skal 

ligeledes indsende Erklæring herom til Kancelliet. KancBrevb.1630-32, s. 702.  

 

10. marts 1632 

Var skikket Søren Christensen i Taars med flere og deres egne og medbrødres 

vegne på den ene og havde stævnet Skammel Tomasen i Skærbæk, Søren Mortensen i 

Flade med deres medbrødre sandemænd i Nørherred i Mors på den anden side, for de 

her til snapslandsting har dem hærværk oversvoret, for at de skulle have sat overhørig 

for arbejde, som de skulle have gjort i Hald mose for anno 1631, hvilket de bekendte 

ved deres højeste ed, at de har gjort deres sædvanlige arbejde i den samme år, som de af 

arilds tid gjort har, og siden besiddet deres gårde og boliger imod forbud, uanseet at ikke 

er bevist for sandemænd, at de skal være budt til samme arbejde, som de er forfulgt for: 

så mødte Knud Gyldenstjerne og for vores bøns skyld afstod samme dom, forfølgning 

og sandemænds ed og efter sådan lejlighed bør det ingen magt at have eller komme 

bemeldte kgl. majestæts tjenere i Nørherred til nogen forhindring. Viborg landstings 

dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

23. april 1632 

  Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at lade følgende åbne brev læse og 

forkynde på de tilbørlige steder for bønderne i hans len indenfor en afstand af 8 mil fra 

Aalborghus: Aabent Brev til Kronens og de gejstlige Bønder, som bor i Jylland 8 Mil 

omkring Aalborg. Da Kongen og Rigsraadet har besluttet at lade Aalborg befæste, for 

at Almuen kan have et Tilflugtssted, dersom der skulde paakomma et uformodet Indfald, 

befales det dem hver i de efterfølgende 3 Aar at arbejde 8 Dage hvert Aar og give 12 Sk. 

dansk for hver Arbejdsdag. De skal betale Pengene uden Forsømmelse, naar de tilsiges. 

Saafremt nogen findes forsømmelig, skal han tiltales som for anden Gæld, men saafremt 

nogen af dem, som giver Penge, vil arbejde og fortjene Pengene igen, skal de stedes 

dertil fremfor andre, hvis de vil arbejde som Daglønnere. KancBrevb.1630-32, s. 745.  

 

1. maj 1631 - 1. maj 1632 

 Regnskab med reparationer efter at slottet havde været besat af de kejserlige 

tropper og stærkt ødelagt.  Blandt de større poster fik Jens Bjerring i Viborg betaling for 

800 tagsten og fru Jytte Brock, salig Jørgen Skeels til Sostrup for 7.860 mursten. Der 

blev lavet en ny svale til øverste og nederste loft på Randershus og en svale op til 

flæskeloftsloftet. Niels Hjelm af Ribe udførte murerarbejde på det store stenhus og tårnet 

efter en besigtigelse af Hans Stenvinkel (kgl. bygningsmester). Villads Nielsen isatte 26  

vinduer af fransk glas i fruerstuen på stenhuset, 68 vinduer af Lübsk glas i de andre stuer 

og 4 vinduer i svalen på de kamre på tårnet. Rasmus Jensen pikkede bl.a.15 favn stenbro 

på stenvasen vesten ved stalden og nedad Randershus. RA, Hald lens regnskab 1631-32. 

 Extract 1631-32 

 Leveret embedsmænd til bygninger 

Savdeller         14½ tylter 

20 alens bjælker        3  

18 alens bjælker        4 

16 alens sparrer        2 

10 alens sparrer        17 

7 alens sparrer        12 

Lægter         84 

Tagsten         3.432 

Mursten         860 

Kalk          15 læster 3 tønder 

Stangjern         1½ skpd. 1½ lsp. 2½ skåld. 

Bly          6½ lispund 

5 tommer søm        1.000 

Loftssøm         4.300 
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 Regnskab 1631-32 

 Mønten 96 skilling på 1 rdl.  

 Penge givet for tagsten, mursten og kalk 

 Bevis 14 

Givet Jens Bjerring i Viborg for … hundrede  tagsten, for hver hundrede 5 mark, er 

penge          10 daler 

 Bevis 15 

Givet ærlige og velbyrdige fru Jytte Brock, salig Jørgen Skeels til Sostrup, hendes tjener 

Peder Pedersen, foged på Ulstrup, for 7.860 mursten, for hver 100 3 sletmark, er penge

          39 daler 1 ort 4½ sk. 

 Bevis 16 

Givet Mads Lassen i Daubjerg for 15 læster 3 tønder kalk, for tønden 15 skilling, er 

penge         29½ daler 9 skilling 

  Penge givet for stangjern og søm 

 Bevis 17 

Givet Niels Lassen  i Viborg for 1 skippund ½ lispund 7½ skålpund jern, for lispundet 

64 skilling, er penge     13½ daler 1½ ort 10 sk. 

 Bevis 18 

Givet Christen Heiberg i Viborg for 1 skippund stangjern, 

penge         13 daler 1 ort 5 sk. 

 Bevis 19 

Givet Niels Pedersen Nygaard ibid. for 19 lispund stangjern, for lispundet 64 skilling, 

er penge         12½ daler 5 sk. 

 Bevis 18(igen) 

Givet Christen Heiberg i Viborg for 3.300 loftssøm, for hver hundrede 24 skilling, er 

penge         8 daler 1 ort 

 Bevis 20 

Givet Niels Lassen i Viborg for 1.000 loftssøm, penge 1½ daler 1 ort slet 

 Summa 

Savdeller         11 tylter 

18 alens fyrbjælker       4 

16 alens sparrer        2 

10 alens sparrer        17 

Lægter         70 

Tagsten         600 

Mursten         7.860 

Kalk          15 læster 3 tønder 

Stangjern         3 skippund ? 2½ lispund  

          2½ skålpund? 

Loftssøm         4.300 

 Penge givet forskellige embedsmænd for arbejde 

 Bevis 21  

Givet Christen Nielsen tømmermand  af Viborg for 4 bjælker at indlægge i Randershus, 

som mest k… var nedfalden, for 2 sparrer at indlægge i samme hus for en hammer  under 

bjælkerne i køkkenet. Item en ny svale med to trapper til det øverste og nederste loft på 

Randershus, og svale med en trappe op til flæskelofts loft og for 2 trapper både til den 

det øverste og nederste loft i bryggershuset. Desuden for adskillige tømmerarbejde han 

på det store hus udførte med bjælker at indlægge for 2 kviste med leder og pæle at 

forfærdige, item for 36 binding hus i ladegården at lægge lejder under og drive til rette 

med bjælker efter behov og det på egen kost med hans egne folk, efter akkord,  

penge         21 daler 1 ort 8 skilling 
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 Snedkere 

 Bevis 22 

Givet Peder Michelsen Snedker af Viborg for adskillige snedkerarbejder på det store 

stenhus med loftet over fruerstuen samt vinduer, …poster og døre, som han med sine 

egne folk og på hans kost har udført på akkord, penge  24½ dl. 1 ort 8 sk. 

 Smede 

 Bevis 23 

Givet Jørgen Pedersen Klejnsmed ved Tim for en stor lås med klinker og tilbehør til 

fruestuedøren på det store stenhus, penge   3½ dl. slet 

Givet for 3 dobbelte hængelåse, stykket 11 mark, til samme hus,  

penge         16½ sletdaler 

For 12 slette låse tilsammen … … hvoraf 3 sat i skriverstuen, 1 på rustkammeret, 3 på 

Randershus og 1 på tårnet, stykket  2 sletdaler, er   24 daler slet 

Leveret ham til søm for samme låse at tilslå, penge  3 sletmark 

For 3 klinker og håndfang med tilbehør    1½ sletdaler 

For 22 vinduer, som de beslog til samme hus, stykket 1½ sletdaler, er 

penge        9 daler 1½ mark slet 

For 186 vinduesstænger for vinduerne på samme hus, for stykket af hans eget jern 4 

skilling, er penge        11½ daler 8 sk. slet. 

 Bevis 24 

Givet Knud Pedersen smed her på Hald for 2 Københavns skippund halvniende lispund 

og der for samme jern at forarbejde udi adskillige smede arbejder med ankre til skorstene 

på det store stenhus og ankre til ….  ….. med at have og … ankre til skorstenen på tårnet 

samt simger?, kramper, stabler og hængsler til ålekisten ved Nond Mølle og mange 

andre store spigre og andet til det store stenhus, for hver lispund 28 skilling, er  

penge         11 rdl. 22 sk. 

 Bevis 25 

Givet Niels Hjelms Murmester af Ribe for det store sten hus her på Hald på begge 

yder sider er og tag samt stentaget på tårnet så der … der på behov gjordes med 

murerarbejde at forfærdige og skelle efter som det udi fjendernes tid er blevet meget 

brøstfældig og ruineret og af mester Hans Stenvinkel (den kongelige bygningsmester) 

blev  besigtiget efter som med ham der om er fortinget  

Penge          106½ daler 16 skilling 

I lige måde givet ham for 39 bindingshus i ladegården at …. under lejderne og for 5 fag 

at mure på samme hus, for hver fag 8 skilling. Nok for 3 dages arbejde med kalk her på 

slottets kamre og stuer, om dagen 20 skilling, er 

penge         3½ daler 20 skilling 

 Glarmester 

 Bevis 26 

Givet Villads Nielsen glarmester i Viborg for 26 nye vinduer af fransk glas til fruerstuen 

på stenhuset, for stykket 3 sletmark. Nok for 68 vinduer til de andre stuer på samme hus 

af Lübsk glas, stykket 2 sletmark. Item 4 vinduer til svalen på de kamre på tårnet, stykket 

2 mark, søm til at slå vinduerne sammen  med, hver hundrede 5 skillinger, er tilsammen 

penge       31½ daler 6 sk. 

 Bødker 

Givet Christen Jostsen af …. for 30 tønder madskat at sammenslå, for hver tønde 2 

skilling, er penge       60 skilling 

For 100 båndstager dertil, penge     40 skilling     

 I lige måde givet Jørgen Christensen bødker af Nykøbing for 37 tønder madskat han 

sammenslog og lagde selv bånd til, penge   2½ ort 5 sk. 1 alb  

Givet bemelte Christen Justesen og 9 kalkspande og 4 baljer som murermestrene 

forbrugte, penge        3½ ort 10 sk. 
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 Stenpikkere 

 Bevis 27 

Givet Rasmus Jensen stenpikker af Viborg for 15 favn stenbro på stenvasen vesten ved 

stalden og nedad Randershus. 

Nok 11 favn ved stalddøren langs med væggen.  Item 13 favn ved brøggerhusets da det 

af ny blev opsat  

Ligeledes 13 favn ved det nordeste hus som blev lagt med render mellem huset og 

volden, at vandet kan have fald dertil, tilsammen 

 penge         3 daler 1 ort slet 6 skilling  

 Rottefænger 

 Bevis 28 

Givet Peder Kundt i Viborg for gift som han på forskellige tider har udlagt på lofterne 

hvor kongens korn lå, penge    4 daler 

 Summarum givet embedsmænd (håndværkere) 

Penge         261 rd. 1 ort 5 sk. 1 alb.  

 Er til embedsmændene leveret 

Savdeller         14½ tylter 

20 alens bjælker        3 

18 alens bjælker        3 

16 alens sparrer        2 

10 alens sparrer        17 

7 alens sparrer        12 

Lægter         84 

Tagsten         2.932 

Mursten         7.850 

Kalk          15 læster 3 tønder 

Stangjern         1½ skippund 9 lispund  

          2 skålpund 

Bly          6½ lispund 

…. … søm         1.000 

Loftssøm         4.300 

 

16. juni 1632 

  Missive til Knud Gyldenstjerne. Kronens Bønder paa Mors har berettet, at de er 

ude af Stand til at udføre det Arbejde, som paalægges dem med Tørvegravning og andet 

Arbejde til Hald Slot paa Grund af den lange Vej, som de har til Slottet, og har tilbudt i 

Fællesskab hvert Aar at give 100 Speciedlr. i Stedet og erlægge dem, naar det paaæskes. 

Adressaten skal lade Morsingerne erlægge disse Penge aarlig paa Hald Slot paa de Tider, 

da Arbejdet skal gøres, og siden leje Folk til at udføre Arbejdet. De to Mænd, som har 

suppliceret paa Morsingernes Vegne, skal nu straks kavtionere for disse Penge her i 

Byen. Dog skal Bønderne befordre Kongens og Lensmandens Folk, naar de tilsiges 

herom, hvilket ikke omfattes af ovenstaaende. KancBrevb.1630-32, s.797  

 

17. juni 1632 

 Missive til Niels Krag og Erik Juel om ved første Lejlighed at registrere alle Hald 

Slots Breve under deres Haand og indsende Registret 1) til Kancelliet. KancBrevb.1630-

32, s. 800.  
1)  Det er uklart, om det er Brevene eller Registret, der skal indsendes. Jyske  Tegnelser 

 har kun: og udi vores Kancelli indskikker.   

 

25. juni 1632 

 Missive til Knud Gyldenstjerne. Han har berettet, at der omkring Hald Slot staar 

en Hob Pallisader, som Fjenderne har efterladt, og som ikke er tjenlige til nogen 

Befæstning. Han skal bruge de Pallisader, som er tjenlige, til Slottets Fornødenhed, 

sælge det andet og føre det til Regnskab. KancBrevb.1630-32, s. 836.  
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21. november 1632 

  Pas for Knud Gyldenstjerne til Timb, Embedsmand paa Hald, i hvis Len der ofte 

paagribes Skælme og Løsgængere, som skal sendes til København, til ved sine 

Fuldmægtige at føre saadanne Fanger til København. Der skal skaffes dem nødtørftige 

Heste og Vogne og fri Færge over Færgestederne, saa de uden Ophold kan komme iligen 

afsted. KancBrevb.1630-32, s. 920.   

 

26. november 1632 

 Oprejsningsbrev for Knud Gyldenstjerne til Timb, Embedsmand paa Hald Slot, 

til, som om Gerningen nylig var sket, at genoptage følgende Sag: Dyrevogterne i Halds 

Len overraskede den 28. August 1631 3 Personer i Kongens Vildtbane der. De 2 af dem 

undløb, den tredje fik de. Mod denne lod Knud Gyldenstjerne procedere ved Retten og 

lod ham tilholde at opgive de 2 andre, som var i Følge med ham, men som undløb, da 

han blev paagrebet. Knud Gyldenstjernes Fuldmægtige har da forset sig i Processen, idet 

den paagrebne Person simpelthen angav de andre 2, men ikke bekendte dem med 

oprakte Fingre for Retten, hvorfor Knud Gyldenstjerne har begæret Oprejsning i Sagen. 

KancBrevb.1630-32, s. 924.  

 

15. januar 1633 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Det berettes, at en Supplikation, som forrige Aar 

er indleveret til Kancelliet af nogle Morsing Bønder, der klagede over, at hans Foged 

havde taget ubilligt Maal af dem, og over Ægt og Arbejde, som de skulde gøre til Hald 

Slot med Tørveskær og Kornhøst, skal vare falsk, og at en Del af Bønderne, i hvis Navn 

Supplikationen er skrevet, Ikke vil kendes ved den, men siger, at de aldrig har samtykt i 

den, og at det heller ikke er deres Segl, der sidder paa den. Dersom det lovlig kan bevises, 

at de, som har leveret Supplicationea, har brugt falsk Segl til den eller i andre Maader er 

omgaaedes utilbørligt med den, skal han lade dem tiltale, tage Dom over dem og derefter 

lade dem straffe. KancBrevb. 1633-34, s. 12.   

 

28. januar 1633 

  Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at udtage 8 løsgængere eller folk, som 

ikke har noget bestemt arbejde, eventuelt hvis dette ikke er nok ugifte karle, og sende 

dem til Christianspris, hvor de skal arbejde for betaling. KancBrevb. 1633-34, s.  16. 

 

1. februar 1633 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Da Kongen af hans Erklæring ser, at Broerne i 

Mors og Salling er meget brøstfældige, skal han lade de Broer, for hvilke Kronen 

oppebærer Brokorn, istandsætte og holde ved god Magt. Han skal dertil bruge de 

Pallisader, der ligger paa Volden ved Hald Slot, saa mange der behøves, og lade hugge 

det fornødne Bøgetømmer til det, som skal i Vandet. Hvad han betaler derfor i 

Arbejdsløn, skal han føre til Regnskab. KancBrevb. 1633-34, s. 24.  

 

2. februar 1633 

Mikkel Pallesen i Torning havde stævnet Jens Christensen og Christen Sørensen 

sst. for to uendelige domme, de til landstinget har forhvervet efter en uendelig dom 

Mikkel Pallesen 14. juli har forhvervet for hvis, han på deres og på menige Torning 

grander deres vegne har udlagt og betalt på deres vegne efter alle granders begæring for 

en soldat, som han lod hente på Hald slot til beskyttelse for plynderi, og de to mænd 

ikke vil betale deres anpart af udgifter. derefter blev afsagt, så efterdi vidnesbyrd ikke 

har vidnet på fersk fod men først efter år og dag, da kunne dommerne ikke kende samme 

vidne og dele så noksom eller nøjagtig, at de bør nogen magt at have men magtesløs 

dømmes. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

13. marts 1633 

  Missive til Knud Gyldenstjerne om at lægge 1 Gaard i Mollerup By og Sogn i 

Sønder Herred i Morsland i Nørrejylland, som Kongen har faaet til Mageskifte af Stalder 

Kaas til Faddersbøl, ind under Halds Len. KancBrevb. 1633-34, s. 73.   
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15. april 1633 

Missive til Knud Gyldenstjerne. Han skal antage en Bygmester til at reparere 

Bispens Residens i Viborg. Da han har berettet, at Kongens Korn endnu ikke er solgt, 

anmodes han ene at sælge det saa dyrt som muligt og som sit eget. Endvidere skal han 

antage andre gode Dannemænd i Stedet for den Tolder og den Toldskriver, som har 

begæret at entlediges fra samme Bestillinger, og derved forholde sig efter Told-

ordningen. Hvad angaar den Manddraber, der var bortrømt, men kom tilbage i 

Fjendernes Tid, da skal han, da de over Manddraberen erhvervede Domme er 

forkommet, gøre sit bedste for at faa ham hæftet og siden drive samme Sag det bedste 

han kan efter det Oprejsningsbrev, der herhos tilsendes ham. De Bønder, der har været 

i Vildtbanen for at skyde Dyr, skal han tiltale ved Retten. Han har begæret, at 

Morsingerne herefter som tilforn maa gøre det sædvanlige Arbejde med Tørvegravning 

og Kornhøst, men Kongen mener, at der kan købes Tørv for de Penge, som Bønderne 

der aarlig skal give i Stedet for Arbejde, eller ogsaa skal der for disse Penge lejes Folk, 

der kan gøre samme Arbejde; men dersom det befindes, at de, som paa Morsingernes 

Vegne kar erhvervet Kongens Bevilling til at give Penge for Ægt, har fremlagt falsk 

Fuldmagt, skal Adressaten tiltale dem efter Kongens sidste Missivet. Endelig maa han 

lade de brøstfældige Møller der i Lenet [Hald] istandsætte efter Synsvidnerne, dog for 

den nøjest mulige Udgift. KancBrevb. 1633-34, s. 122.   

 

1. maj 1632 - 1. maj 1633 

 Regnskab med varer og arbejder til reparationer efter at slottet havde været besat 

af de kejserlige tropper og stærkt ødelagt. RA, Hald lens regnskab 1632-33. 

 Regnskabet indeholdt bl.a. følgende poster. Christen Nielsen tømrer fik betaling 

for: nye bjælker og bulbrædder i loftet over fangetårnet, taget over sejerværket på tårnet, 

en tværsbro ud i søen ved ridestalden, en rende til transport af lyng til bryggerset, en 

tagrende på stenhuset, en bom til at vinde slagtet fæ op med hvor slagtehuset før stod, 

gravning af en brønd ved bryggerset og færdiggørelse med bulfjæl, overværk samt trisse, 

en port for en stenvase mellem slottet og kornhuset, et skillerum mellem hestestalden og 

vognhuset i kornhuset Randershus. Christen Thorgaard fik betaling for en trappe op til 

det nordeste hus, et skillerum til en forstue i dejstuen i stenhuset, en trappe over 

fruestuekælder, afdækning af en mur ved fruerstuen over trappen med en udhulet 

bøgestok, vindebroen, samt bulbrædder under hestene i ridestalden. Peder Nielsen 

snedker fik betaling for loftet og gulvet i fruerstuen i stenhuset, brædder på loftet i 

Randershus, 2 tresur over 2 trapper i lensmandens stue og sengekammer samt en seng. 

Anders Nielsen snedker fik betaling for 2 stolpe sengesteder med himmel over, 3 borde, 

som skulle høre til inventariet. Laurids snedker fik betaling for 3 sengesteder uden 

himmel, 2 nye døre til  lensmandens 2 kældre under hvælvingen, 4 sengesteder. Søren 

Snedker i Vranum fik betaling for tre års arbejde på kornlofterne m.v., 2 klinker og 2 

”handsfanger”, et tresur og en dør i Junkers sengekammer.   

 Søren Murermester af Viborg udførte en del murerarbejde på det store stenhus, 

som var nødvendigt for, at lensmanden kunne flytte der op. 

 Niels Pedersen og hans staldbroder fik betaling for 5 tylter bøgebul lagt under  

hestene i Ridestalden og nogle hestestalde. Bulbrædderne var lavet i Randershus før 

fjenderne kom ind i landet. Endelig fik han betaling for at forbedre ”vindebroen” med 

360 alen bulbrædder. Vindebroen omfattede både broen og et stykke vej på landsiden. 

 Regnskab 1632-33 

 Givet forskellige embedsmænd (håndværkere) for udført arbejde 

 Tømmermænd 

 Bevis 11 

Givet Christen Nielsen tømmermand af Viborg for loftet over fangetårnet at forfærdige 

med nye bjælker at indlægge samt loftet med nye bul at forbedre og på ny at overlægge. 

Item taget oven ved sejerværket på tårnet, gjort en tværsbro ud i søen  ved ridestalden, 

der for tilsammen penge      4 rdl. 

Givet ham for en rende han gjorde til bryggerset, at slå lyng ind med  

penge         1 ort 8 skilling 
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For en rende blev hængt under taget på stenhuset, at vandet kunne have sin fald fra 

muren penge         1 ort 8 skilling 

Givet ham for en bom, som blev sat på stedet, hvor slagtehuset stod tilforn, at kunne 

bruges at vinde slagtet fæ op med, penge   ½ rigsdaler 

 Bevis 12 

Givet Christen Nielsen tømmermand af Viborg 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,  

penge         6½ rdl. 28 skilling 

Givet ham for en port for en stenvase er op ad mellem slottet og kornhuset, item et 

skillerum i Randershus kornhus imellem hestestalden og vognhuset.   

penge         ½ rdl. 32 sk.  

Givet Christen Thorgaard i Fallesgaarde for en trappe han gjorde op til det nordeste hus, 

item et skillerum til en forstue i dejstuen i det stenhus, en trappe over fruestuekælder 

penge         ½ rdl. 

Givet ham for en lang bøgestok som han udhulede og lagde på et stykke mur ved 

fruerstuen over trappen, at vandet ikke skulle ødelægge muren. I lige måde for slottets 

bro, samt en del bul at strø under hestene i ridestalden, som han mange gange tidligere 

har gjort. Penge        1½ rdl. 16 skilling 

 Summa givet tømmermænd 

Penge         14½ rdl. 1½ ort 8 sk.  

 Bevis 14 

Givet Peder Nielsen snedker i Viborg for adskillige arbejder på det stenhus, hvilket er 

loftet over og gulvet i fruerstuen med 15 tylter høvlede fjæl at lægge sammendrive, for 

tylten til arbejdsløn 3 mark. Item lagt 30½ tylter deller på Randershuses loft, tylten 26 

skilling. Nok gjort 2 tresur over 2 trapper i lensmandens stue og sengekammer, 4 daler. 

Item en seng for 1½ daler, gjort af hans egne fjæl, derfor tilsammen  

penge         19 rdl. 1½ ort 5 skilling 

Givet Anders Nielsen snedker i Brandstrup for 2 stolpe sengesteder med himmel over, 

stykket 4½ mark, for 3 skiver med piller under, stykket 1 daler, som skal høre til 

inventariet 

penge         3½ daler 

Givet Laurids snedker i Vinkel for 3 sengesteder uden himmel, for 2 nye døre at gøre, 

blev hængt for lensmandens 2 kældre under hvælvingen,  

penge         ½ rdl. 16 sk. 

Givet ham for 4 sengesteder .. .. han gjorde, penge ½ rdl. 

 Bevis 16 

Givet Johan Billedsnider i Viborg for 2 toldkister han gjorde af sit eget tømmer, blev 

indsatte på Viborg og Nykøbing rådhuse, stykket 2 sletdaler og 4 skilling, er  

penge         3½ rigsdaler 24 skilling 

Givet Søren Snedker i Vranum for adskillige arbejder i 3 år på kornlofterne og andet, 

penge        3½ rigsdaler 32 skilling 

 Summa 

Penge         29½ rdl. 18 skilling 

For 2 klinker og 2 handsfanger, for et tresur i Junkers sengekammer samt for døren i 

samme sengekammer, penge    1 ort 8 skilling 

Givet Henrik Klejnsmed i Viborg for en toldkiste at beslå, som blev indsat i Viborg 

rådhus med en inderlås og 2 taskelåse, penge   10½ rdl. 16 sk.  

 Bevis 19 

Givet Erik Klejnsmed i Viborg for to hængelåse til den toldkiste,som kom til Hobro, 

penge         1 rdl. 1 ort 8 sk.  
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 Bevis 18 

Givet Henrik for en anden toldkiste at beslå,  med en inderlås og 2 taskelåse,som kom 

til Hobro, penge        10½ rdl. 16 sk.  

 Grovsmede  

 Bevis 20 

Givet Hans Smed på Hald for 2 store ankre i den anden ende af det store stenhus. Item 

2 ankre at hænge en rende i under taget på det store stenhus, så at vandet kan have fald 

fra muren at den ikke ødelægges, penge    ½ rdl. 

Givet ham for 50 store søm til at fæste nogle knage under bjælkerne, hvor det var 

nødvendigt, formedlest fare skyldes med byrder på loftet at være for…..,  

penge         1 ort 8 sk 

For 24 store spigre til fruerstuetrappen, der går ned i kælderen, 

penge         8 sk. 

For 2 par dørhængsler og 2 hasper og stabler, 50 søm, at bruge til 2 døre for lensmandens 

kælder under hvælvingen, penge     ½ rdl. 

Givet ham for at gøre et par dørhængsler til forstuedøren i dejstuen i samme stenhus, 

penge         8 skilling 

 Givet ham for 60 store søm til nogle rammer, som blev lagt omkring 

skorstensfoden og kakkelovnen i fruerstuen, formedlest gulvet er lagt med fjæl,  

penge         1½ ort 4 skilling 

Givet ham for jern stængers tråldværk på det store stenhus, han gjorde til 5 kamre til 31 

vinduer, penge        3 rdl. 1 ort 8 sk. 

For 200 søm til en trappe op til det nordeste hus og til gavlen i den stue, hvor lensmanden 

holdt hus tilforn, penge      ½ rdl. 16 skilling 

For en trisse at beslå til brønden med tilbehør og 2 junger dertil,  

penge         ½ rdl. 1 ort 8 sk.     

Givet ham for 3 ankre og søm som samme ankre blev fæstnet med, at lægge en rende i 

når de slår lyng ind i bryggerset, penge    ½ rdl. 

Nok for 3 hængsler til 3 slagvinduer i bryggerset,  

penge         1 ort 

For 50 søm til kornloftet på Randershus, penge  1 ort 

For en krog og 2 stabler til en dør i lensmandens sengekammer, 

penge         4 sk. 

For 28 søm til en trappe, som går op over skriverstuen,  12 sk. 

For 50 søm til at slå nogle knage under bjælkerne i Randershus kornhus, at kornet ikke 

skulle tynge dem ned. Item 2 par hængsler til 2 vinduer i dejstuen,  

penge         2½ sletmark 

 Summa udgift smede 

Penge         34 rdl. 8 sk.  

 Murermestre 

 Bevis 21 

Givet Søren Murermester af Viborg for en del murerarbejde på det store stenhus, som 

var nødvendigt for, at lensmanden kunne flytte der op,  

penge         ½ rdl. 

 Bevis 22 

Givet Rasmus Stenpikker for 3.700 tagsten, som han tog ned af bispens residens (i 

Viborg) da den stod på rav  penge    ½ rdl. 1 ort 

Givet Iver … for 1.332 tagsten han i lige måde tog af bispens residens (i Viborg) 

penge         1 ort 8 sk. 

 Summa 

Penge         1½ rdl. 8 sk. 
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 Glarmestre 

 Bevis 23 

Givet Villads Glarmester i Viborg for en del vinduer som han på Hald med sit eget glas 

og bly har isat, efter akkord, penge    ½ rdl. 1 ort  8 sk. 

 Savskærere  

 Bevis 24 

Givet Anders Jensen og Christian Lassen savskærere i Mammen for 8½ tylter bul og 6 

stolper, som de skar i Mammen skov til en brønd, som blev opsat i slottets borggård, er 

opmålt i alen til 46½ alen, hver alen 4 album, er penge 6 rdl 1½ ort 5 sk. 

Givet Anders Fiil og Christen Lassen savskærere af Mammen for 4 tylter løsholter, som 

de skar i Mammen skov, hvilke blev forbrugt en del til fangetårnet, en del til slottets 

bygning og blev opmålt alen til 256 alen, hver alen 4 album, 

penge         3½ rdl. 5 sk. 1 alb. 

Givet Niels Pedersen og hans staldbroder i Vinkel for 5 tylter bøgebul, som de skar i 

Vinkel skov til at strø under  hestene i Ridestalden og nogle hestestalde, blev forfærdiget 

i Randershus før end fjenderne kom ind i landet med magt. Item til slottets bro med at 

forbedre, er opmålt 360 alen, hver alen 4 skilling. penge 5 rdl. 

 Summa 

Penge         23½ rdl. 1 ort 6 sk. 1 alb. 

 Bødkere 

 Bevis 27 

Givet Niels Jensen bødker i Viborg for et ølkar i slottets bryggers, som var brøstfældig, 

og som han reparerede med bånd og tætning omkring lugerne,  

penge         ½ rdl. 16 skilling 

Givet Christen Kandmand i Viborg for 3 fjerringer (kvarte tønder), som blev leveret 

Jørgen Rogelsen renteskriver, som kongens skattepenge blev pakket i, som var modtaget 

fra Viborg og Vendelbo stifter, penge    ½ rdl. 

Givet for 4 alen kammers til pengeposer, som i lige måde blev leveret Jørgen Rogelsen 

til samme skat, penge       ½ rdl. 32 sk. 

For samme poser at sy, penge     8 sk. 

Givet Christen Bødker af Vinkel for 2 junger til den brønd i borggården, stykket 10 sk., 

er penge        20 sk.  

 Summa 

Penge         2 rd. 1 ort 4 sk.  

 Summa givet embedsmænd (håndværkere) 

Penge         106½ rdl. 1½ ort 3 sk. 1 alb. 

 Er embedsmændene leveret 

Stangjern         3 skippund 9 lispund 

Søm          3.200 

Savdeller         45½ tylter 4 fjæl 

12 alens spær        2 træer 

3. juni 1633 

Knud Gyldenstjerne havde i 1633 forlangt, at morsingboerne skulle gøre det 

sædvanlige arbejde med tørvegravning. Kongen befalede, at lensmanden skulle 

forhandle med bønderne om, at de i stedet for arbejde, de plejede at gøre til Hald, betalte 

i penge, nemlig 7 sldlr. af en hel gård og det halve for en halvgård. Så kunne der købes 

tørv for pengene, der indkom. Denne praktiske ordning var vel udtryk for en vis 

liberalitet. Valdemar Andersen, s. 135 med henvisning til KancBrevb.. 

 

9. juli 1633 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at forskaane Christen Nab i Halds Len for 

et Aars Landgilde, da det er brændt for ham, give ham noget Bygningstømmer og føre 

det til  Regnskab. KancBrevb. 1633-34, s. 183.   
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20. juli 1633 

 Missive til Rentemestrene om at godtgøre Hr. Knud Gyldenstjerne til Tim 

Manglerne i hans Regnskab for Halds Len for Aarene 1630, 1631 og 1632 paa øde og 

forarmet Gods efter Tingsvidnerne. KancBrevb. 1633-34, s. 240.   

 

8. august 1633 

 Tingsvidne af Middelsom herred, at volden mellem stenhus og porten så var  

forgravet, at ingen kunne gå der imellem.  RA, Hald lens regnskabsbilag 1633-34. 

  

10. august 1633 (1) 

 Tingsvidne af Fjends herredsting om syn på stenhuset over porten på Hald slot.  

Da så de at dønniken på taget var meget afregnet og affalden på adskillige steder og 

meget af dønniken hængte på hæld, så det ville være på ny at dønnike. Ligeledes så de 

på en pille, som var muret til husets nordre hjørne, den var fra grundvolden ganske 

revnet, så huset ingen nytte (vel støtte) kunne have deraf. Synsmændene bevidnede, at 

de 8 dage forinden havde været i Viborg og stævnet Niels Hjelms at møde til synsvidne. 

Han havde sikkert muret pillen. RA, Hald lens regnskabsbilag 1633-34. 

 

10. august 1633 (2) 

 Tingsvidne af Nørlyng herredsting om syn på det 2-lofters hus, som står nordest i 

Hald Slots borggård. Da så de at murene alle steder havde behov for at dønnikes og 

skakkes, både over og neder, og noget skulle af ny opmures. Endvidere så de en skorsten, 

som delvist var nedbrudt og forankringen helt borte, hvilket ikke var blev udbedret siden 

fjenderne drog bort. I lige måde så det taget på huset, hvor dønniken på den østre side 

mest skulle fornyes. RA, Hald lens regnskabsbilag 1633-34. 

 

15. august 1633 

 Missive til lensmanden på Hald om udskrivning af 8 bådsmænd af lenet. 

KancBrevb. 1633-34, s. 259.   

 

13. oktober 1633 

Missive til Otte Skeel (Aalborghus) og Hr. Knud Gyldenstierne (Hald) om at 

levere Rasmus Jensen al deres Lens Rug og Byg ud over deres Genant og det, som skal 

til Brød, og det som skal formales til Gryn. KancBrevb. 1633-34, s. 279.   

 

25. oktober 1633 

 Jacob Christensen, borger i Aarhus, kvittering på 13 rdl. 1 ort 8 skilling for 

Randershus kornhus, som er 29 bindinger, at forsyne med understøtning både på det 

nederste og det øverste loft, samt at vinde huset til rette, det var adskilt på begge sider, 

hvilket var nødvendigt efter tingsvidnes lydelse. RA, Hald lens regnskabsbilag 1633-34,  

 

13. november 1633 

Missive til nedennævnte Lensmænd i Jylland, bl.a. Knud Gyldenstjerne (Hald), 

om, at de og deres Efterfølgere af Lenets Indkomst aarlig skal levere Officererne over 

Bøndersoldaterne i deres Len, hvad der tilkommer dem efter deres Bestalling, føre det 

til Regnskab, dog undtagen Øversten, Øverstløjtnanten og Majoren. KancBrevb. 1633-

34, s. 321.     

 

1634 (1) 

Foruden landgildekornet indkom der i lenet brokorn, der ydedes af de beboere i 

Rinds og Gislum herreder, der holdt heste. Hver beboer skulle levere 1 skæppe korn, der 

skulle dække udgifterne til vedligeholdelse af broerne i herrederne. I 1634 var der i 

Rinds herred opført 535 navne på mandtalslisten over brokornsyderne. 18 af de nævnte 

havde dog ingen heste. I Gislum herred var der 253 navne, hvoraf 10 gårde eller steder 

betegnedes som øde. Hvert år fik disse folk besøg af kornmålerne på Hald, hvor der var 

to personer med denne titel. De skulle formodentlig godkende kornets rette mål 

(strygmål) og kvalitet samt forestå indsamlingen, mens bønderne måtte foretage 

transporten. Valdemar Andersen, s. 130. 
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1634 (2) 

Knud Gyldenstjerne fik i 1634 fik ram på Laurids Karup, en af kronens bønder i 

lenet, der havde skudt dyr i vildtbanen på Hald. Valdemar Andersen, s. 121. 

 

14. januar 1634 

 Tingsvidne om syn på Svallerstedhus, hvor Halds skovridder eller dyrevogter 

Niels Mouridsen bor. Det var et 10 bindings hus, som krævede udbedring for 80 curant 

daler. Endvidere en 7 bindings ,stald, som krævede reparation for 20 curant daler. RA, 

Hald lens regnskab 1633-34. Regnskabsbilag. 

 

20. februar 1634 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at lægge 2 Gaarde i Øster Børsting, 

Rørgaard i Smolerup Sogn og 1 Gaard og 1 Gadehus [i] Siørup i Vrofve Sogn i Fjends 

Herred i Halds Len i Jylland, som Kongen har faaet til Mageskifte af Chrestopher von. 

Gersdorff til Sæbyegaard, ind under Halds Len. KancBrevb. 1633-34, s. 458.    

 

7. marts 1634 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne, der resterer med Afgiften af Halds Len for 

den visse og med Regnskab for den uvisse Indkomst fra 1. Maj 1632 til 1633, hvorpaa 

der dog er betalt 4.250 Rdlr. KancBrevb. 1633-34, s. 488.     

 

15. marts 1634 

Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald. Saa længe Hoflejren er paa inderborg, 

skal han i sit Len lade skyde saa mange Urkokke og Urhøns som muligt og sende dem 

til Skanderborg Slot. KancBrevb. 1633-34, s. 510.    

 

18. marts 1634 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at tilholde de bønder Chresten Brun og 

Thomas Svenningsen paa Antoft paa Hannis at fratræde Gaarden og lade Jørgen Nafve1, 

Løjtnant under Kompagniet i Halds Len, faa den, da er udlagt ham til hans Embede, dog 

at Bønderne faar deres bevislige Fæste igen. KancBrevb. 1633-34, s. 515.   

 

22. marts 1633 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at lade bygge et Hus til Niels Mouritsen, 

Skovrider i Halds Len, og føre Regnskab, hvad det koster. KancBrevb. 1633-34, s. 531. 

   

31. august 1633 

Missive til Knud Gyldenstjerne på Hald om at levere lenets overskud af korn til 

Rasmus Jensen i København. KancBrevb. 1633-34, s. 742.    

 

1. maj 1633 - 1. maj 1634 

 Regnskab med varer og arbejder til fortsatte reparationer efter at slottet havde 

været besat af de kejserlige tropper og stærkt ødelagt.   

 Jacob Tømmermand satte understøtninger under både nederste og øverste kornloft 

i Randershus og rettede huset op med en vinde, da det var var ved at gå helt fra hinanden. 

Laurids Svendsen lagde brædder på kornloft, som tømreren havde brækket op  for at 

man kunne vinde huset sammen.  Christen Madsen murermester i Viborg eftermurede 

de huller, som tømreren slog i væggene, for at man kunne sammenvinde huset, skellede 

taget og reparerede skorstenen. 

 Søren Rasmussen udjævnede volden mellem tårnet og stenhuset over porten og 

udførte 2 terrænrapper. Christen Tougaard slog nogle pæle ned på begge sider ved 

volden og udførte en trappe fra stenhuset og på volden.    

 Hans Smed i Skive leverede en 4½ favn lang jernlænke til brønden, 12 ankre til 

Randershus samt 6 gamle ankre, der blev lagt på bjælkerne for at holde huset.   

 Anders Fiil og Laurids Nielsen fra Mammen savskar 6½ tylter 6 alens bøgebul, 

som blev lagt under hestene i ridestalden. 

 RA, Hald lens regnskab 1633-34. 
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 Regnskab 1633-34 

Penge givet forskellige embedsmænd (håndværkere) for arbejde 

 Bevis 17 

Givet Jacob Tømmermand, borger i Aarhus, for understøtninger at sætte under 

Randershus kornloft både under den nederste og det øverste loft og for samme hus at 

vinde sammen, som ganske var hældt fra hinanden og var meget fornøden efter 

synsvidnes lydelse, efter akkord med ham, penge   13 rdl. 1 ort 8 sk.  

 Bevis 18 

Givet Laurids Svendsen  Vinkel for 6 tylter fjæl at udlægge på samme kornloft, som 

tømmermanden på begæring måtte opbryde hen langs igennem, før de kunne den 

(Randershus) sammenvinde, penge     1 rdl. 

Givet ham for adskillige snedkerarbejder, som han til forskellige tider har udført på Hald 

Slot, penge         ½ rdl. 10 sk. 

 Bevis 19 

Givet Christen Madsen murermester i Viborg for eftermuring af huller, som 

tømmermanden slog i væggene, for at  stikke tavlen igennem, som de vandt huset 

sammen med, penge       1 ort 8 skilling 

Ligeledes givet ham for husene at skelle og dønike (pudse) og skorstenen at forfærdige, 

hvor det var nødvendigt, efter synsvidnes lydelse,  

penge         3 rdl. 

 Bevis 20 

Givet Søren Rasmussen i Viborg for volden at sammenkaste og færdiggøre mellem 

tårnet og stenhuset over porten og 2 trapper at opkaste,  

penge         3 ort 

Givet Christen Tougaard af Feldinggård for nogle pæle at hugge og slå ned på begge 

sider ved volden samt en trappe at gøre fra stenhus og på volden    

Penge         ½ rdl.  

 Bevis 22 

Givet Hans smed i Skive for en stor jernlænke at slå til brønden i borggården, er 4½ favn 

lang og med alt fornøden gøres, og for 12 ankre til Randershus og 40 søm samt 6 gamle 

ankre at forbedre og 20 søm dertil, hvilken (ankre) blev lagt på bjælkerne, at holdet huset 

sammen med, og for 7 svært store søm, at slå tilsammen beregnet  for penge  

       3 rdl. 

Givet ham for 2 jernbolte  og 2 par hånd ”kuorner” at slå, som til fanger her på slottet til 

forskellige tider anholdes, penge     ½ rdl. 

Givet adskillige personer for ½ skippund hamp at spinde til Inventariums dyner her på 

slottet, hver mark (vægt) 3  skilling er penge   10 daler 

 Bevis 23 

Givet Oluf Væver i Viborg for samme hamp at væve udi dynevår  

blev 142 alen, hver alen 4 skilling, er penge   5½ rdl. 1 ort 16 sk. 

 Bevis 24 

Givet Rasmus Møllers søn i Viborg for … at måle på 7 underdyner og 6 hoveddyner, 

penge         1 ort 8 skilling 

 Bevis 25 

Givet Anders Fiil og Laurids Nielsen savmænd af Mammen for 6½ tylter 6 alens 

bøgebul at savskære, blev lagt under hestene i ridestalden, hver alen 4 album,  

penge         6½ rdl. 

 Bevis 26 

Givet Villads Glarmester i Viborg for nogle vinduer at indsætte af ny, som af Guds vind 

slået ud, så og for han til forskellige tider har repareret vinduer her på slottet, penge 

          2 rdl. 1½ ort 4 skilling 

 Summa er givet embedsmænd 

Penge         46½ rdl. ... 3 skilling 
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 Er embedsmænd leveret til forne arbejde og forbrugt 

Stangjern         14 lispund 

Hamp         ½ skippund 

Lægter         2 tylter 

Deller         3½ deller 4 fjæl 

Loftssøm         2 snese 

Mursten         1.000 

Kalk          15 tønder 

 

15. februar 1634 

Christian Holck befalingsmand på Silkeborg havde stævnet efterskrevne vidner og 

synsmænd anlangende en klage over hr. Poul Andersen i Almind for nogle damme, han 

ulovligt har ladet kaste på Almind og Vranum mark, kgl. majestæts bønder til Hald slot 

til aller største nachdel.  Derefter blev afsagt, så efterdi der ikke for samme syn er givet 

varsel til lensmanden, som har samme præstegård i forsvar, og ikke heller samme syn 

og klage er forhvervet til hr. Pouls værneting, hvor godset er beliggende, da kunne 

dommerne ikke kende samme vidne syn klage dom og dele så noksom, at de bør nogen 

magt at have. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

22. marts 1634 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at forskaane Anders Nielsen Smollerup for 

et Aars Landgilde og Peder Bentsen 6 Tdr. Rug, hvormed han er i Restance, og føre det 

til Regnskab. KancBrevb. 1633-34, s. 531.  

 

31. marts 1634 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at lade Murremmer til Bispens Residens i 

Viborg hugge i Hald Lens Skove, dog til mindst mulig Skade for Skovene. KancBrevb. 

1633-34, s. 552.    

 

1. oktober 1634 (1) 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at lade forfærdige fra ny de 2 Færger 

mellem Saling og Mors og mellem Mors og Thy, da Kongen selv skal holde dem, 

eftersom han faar Brokornet, og føre det til Regnskab. KancBrevb. 1633-34, s. 768.   

 

1. oktober 1634 (2) 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne. Han har berettet, at en af Kronen, Tjenere til 

Hald, ved Navn Clemen, i Lysgaard er paatruffet selvtredje med Bøsser i Vildtbanen 

sammen med sin Søn og en af Jørgen Marsvin til Faareveiles Tjenere, som 

Tingsvidnerne udviser, men nævnte Clemen i Lysgaard har inden Tinge svoret ved sin 

højeste Ed, at det hverken var ham eller ham Søn, uanset at baade han og hans Søn er 

blevet set af begge Dyrevogterne og det tilmed var hans egne Heste og Vogne, som de 

kørte paa. Hr. Knud Gyldenstjerne har begæret at faa at vide, hvorledes der skal 

forholdes dermed. Kongen bestemmer, at han skal tage Dom over nævnte Clemend og 

derefter lade ham straffe. KancBrevb. 1633-34, s. 768.    

 

22. november 1634 

Var skikket velbyrdige Knud Gyldenstjerne til Tiim, befalingsmand på Hald, med 

en opsættelse her af landstinget i dag 14 dage, lydende ham da efter andre opsættelser at 

have stævnet Niels Christensen i Finderup for to uendelige domme, som han lader sig 

af berømme for nogen tid siden her til landstinget at skal have ladet forhverve, hvori han 

skal have fanget en klage og sigtelse magtesløs dømt, anlangende en røveri, som Niels 

Christensen med flere skal have beganget i Nørgård imod Christen Pedersen i øster Bølle 

og hans hustru Karen Andersdatter, hvilke to domme med vrang undervisning skal være 

forhvervet: da efterdi befindes sagen tid efter anden over 6 uger at være optagen, og ---

- ikke fremlægges, vi ikke heller imod recessen uden bevilling deri kan gøre længere 

forhaling, da finder vi efter sådan lejlighed samme dom magtesløs at være. Viborg 

landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 



 

452 

 

 

6. december 1634 

Knud Gyldenstjerne til Tiim havde stævnet efterskrevne for vidner, de til Lysgaard 

herreds ting 24. marts sidst forleden vidnet har angående et stykke endels skov på begge 

sider ved Kapeldal ved Hald sø, som hr. Poul Andersen i Almind har ladet opstævne 

kaste og gøre 3 fiskedamme, som altid med damme og damsteder har været brugt til 

Almind præstegård for endel. Derimod lod Knud Gyldenstjerne fremlægge et tingsvidne 

af Middelsom herreds ting 10. april sidst forleden, hvori efterskrevne vidnede, at samme 

jord grund og mark altid har været fælles fædrift og græsgang til Almind by. derefter 

blev afsagt, så efterdi der tvistes om førnævnte åsteder som samme vidner syn og 

vedkendelse på begge sider om bemelder, og dommerne ikke har haft åstederne i 

besigtelse, da fandt de den sag til en uvildig granskning af gode mænd at komme på 

åstederne det granske og forfare, og hvem siden påskader, da derefter at gåes om hvis 

ret er. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

25. december 1634 

Missive til Otto Termo, Jægermester, om at lade Fru Birgitte Lindenov, Hr. Otte 

Skeels Enke, for Betaling faa 4 Raadyr og 3 store Dyr fra Skovene i Hald Len til hendes 

afdøde Husbondes Begravelse. KancBrevb. 1633-34, s. 822.   

 

26. marts 1635 (1) 

 Missive til Niels Krag og Gunde Lange. Da Otte Kaas til Nandrup har begæret 10 

Gaarde i Flade By og 1 Bol i Nandrup i Flade Sogn og 1 Gaard i Bierby By og Sogn, alt 

i Nørre Herred i Mors i Halds Len i Jylland, til Mageskifte for 3 Gaarde og 2 Bol i 

Guldager By, 1 Gaard, Frøkier, alle i Guldager Sogn, 3 Gaarde og 1 Bol i Seelborg By 

i Hastrupl Sogn, alt i Skads Herred i Varsyssel, 1 Gaard i Bierby By og Sogn, 1 Gaard 

og 1 Halvgaard i Erslef By og Sogn, alt i Nørre Herred i Mors, 1 Gaard i Orring By og 

Sogn og 1 Gaard i Nees i Karbye Sogn, alt i Sønder Herred i Mors, skal de med let første 

besigte begge Parters Gods og indsende Besigtelsen til Kancelliet. Kongen har befalet 

Hr. Knud Gyldenstjerne til Timb, Embedsmand paa Hald Slot, at give Møde ved samme 

Besigtelse. KancBrevb. 1635-36, s. 91. 

 

26. marts 1635 (2) 

 Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at give Møde ved ovennævnte Besigtelse.   

KancBrevb. 1635-36, s. 91. 

 

26. marts 1635 (3) 

 Missive til Knud Gyldenstjerne om af Indkomsten af hans Len [Hald] at betale de 

1.600 Lod Sølv, som Gejstligheden i Viborg Stift har laant Kongen. Nogle Præster, 

hvem Kongen har bevilget Kronens og Kirkens Part af Tiender der i Lenet, har berettet, 

at deres Stedsmaalsbreve paa nævnte Tiender er uendelige og gjorte paa Kongens 

Behag. Da Kongen nu er anderledes til Sinds derom og han agter at forandre Brevene, 

skal Adressaten i denne Mening tage Dom efter dette og Kongens forrige Brev derom, 

saafremt samme Stedsmaal ikke er endeligt. KancBrevb. 1635-36, s. 91. 

 

20. april 1635 

 Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne. Han har faaet Kongene Befaling til af Lenets 

Indkomst at betale Gejstligheden i Viborg Stift 1.600 Lod Sølv, hvormed den har 

forstrakt Kongen. Da Kongen af hans Beretning har erfaret, at der af Lenets Indkomst 

ikke er saa meget i Forraad, at disse Penge kan betales dermed, eftersom Købmændene 

har faaet hele Lenets Indkomst af Korn, og at den anden Smaaredsel, som finder i 

Jordebogen, er anvendt paa Bispens Residens i Viborg, skal han meddele Gejstligheden 

der i Stiftet, at den skal søge sin Betaling i Renteriet. KancBrevb. 1635-36, s. 122. 

 

1. maj 1634 - 1. maj 1635 

 Regnskab med forskellige varer og mindre arbejder til reparationer på Hald Slot. 

Bl.a. følgende:  Søren Murmester for han skellede og dønnikede taget på kornloftet. 

Laurids Snedker for staldloftet ovenfor spiltovene at omlægge, hvilket blev forhøjet, og 
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stalden blev drevet til rette. Christen Lassen tømmermand for ridestalden at drive til rette 

og istandsætte, som det var højligen nødvendigt. RA, Hald lens regnskab 1634-35. 

 Regnskab 1634-35.  

 Bevis 15 

Givet Niels Lassen i Daubjerg for 18 tønder kalk at skelle og dønnike under taget på 

kornloftet og andetsteds på slottet, hvor det var fornødent, tønden 16 skilling  

(1 rdl. = 96 sk.), penge,      3 rigsdaler 

 Bevis 16 

Givet Peder Sørensen i Viborg for 200 mursten til forskellige steder på slottet, penge  

          1 rdl. 1 ort 8 sk.  

 Bevis 17 

Givet Hans Nielsen Bødker i Hinge for 8 smør tønder, hvori kongens smør blev slået, 

stykket 1 ort, er  penge (1 ort = ¼ rdl.)    2 daler 

Givet Jacob Sidenberg i Viborg for 4 hængelåse i stedet for de gamle, som var 

ubrugelige, penge       1 rdl. 

Givet for 4 par hjul, lensmandens summa af jordebogen, mod at fyldestgøre igen,  

penge         1 rdl. 

 Summa 

Penge         8 rdl. 1 ort 8 sk.  

for forne 

Mursten         200 

Kalk          18 tønder 

Hjul          4 par 

 Penge givet forskellige embedsmænd 

 Bevis 19 

Givet Søren Murmester i Viborg for han skellede og dønnikede taget på kornloftet samt 

andet forskelligt nødvendigt arbejde i 19 dage på egen kost, om dagen til løn og kost 1 

ort, er penge       4½ daler 1 ort 

 Bevis 20 

Givet Villads Nielsen glarmester i Viborg for adskillige nye vinduer med sit eget bly og 

tin, som han har indsat efterhånden som de af Guds vejrlig blev slået ud,  

penge          4½ daler 16 sk. 

 Bevis 21 

Givet Laurids Snedker af Vinkel for staldloftet ovenfor spiltovene at omlægge, hvilket 

blev forhøjet, og stalden blev drevet til rette   1 rdl. 1 ort 

 Bevis 22 

Givet Christen Lassen tømmermand af Viborg for ridestalden her ved slottet at drive til 

rette og istandsætte, som det var højligen nødvendigt, efter akkord   

Penge         8 daler 

Givet Mads Pedersen og Søren Lassen, savmænd af Vinkel for 1 tylt fem alens stolper 

til samme stald at skære, hver … 4 album, penge  3 ort 8 skilling 

Givet Christen Nielsen bødker i Vinkel for 8 tønder kongens smør at bunde, sammenslå 

og pinde, penge        16 skilling 

 Summarum 

Penge         19½ daler 16 sk. 

 Embedsmændene leveret til forne arbejde 

Mursten         2.000 

Kalk          18 tønder 

 

10. august 1635 

   Missive til Otto Termo, Jægermester, om at lade Niels Parsberg for Betaling faa 

3 store Dyr og 3 Raadyr i Halds Len paa de Steder, hvor det er Vildtbanen til mindst 

Skade. KancBrevb. 1635-36, s. 192. 
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27. august 1635 

   Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne (lensmand på Hald). Da det berettes, at 

Bønderne, som aarlig bager Brød til Flaaden, finder sig besværet derved, skal de 

undersøge og indsende Erklæring om, hvad de, der plejer at bage dette Brød, vil betale 

aarlig for at blive forskaanet for samme Brødbagning og Levering, da Kongen er 

betænkt paa at lade Brødet bage paa Provianthuset, saafremt Bekostningen derved 

nogenledes kan blive erstattet. KancBrevb. 1635-36, s. 221. 

 

 

29. august 1635 (1) 

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne og Dr. Hans Vandel. De har for nogen Tid 

siden faaet Befaling til at paalægge de Kirker i Viborg Stift, som har Formue, en vis 

Kontribution til Reparation af Brøstfældigheden paa Kirkerne i Als og Mauf, som ligger 

til Mariager Kloster. Da det berettes, at denne Hjælp endnu ikke er fremkommet, skal 

de med det allerførste af Kirkerne i Viborg Stift indkræve, hvad der er paalagt dem at 

yde til nævnte Kirkers Reparation, overlevere det til Kirkernes Værger og paase, at det 

snarest anvendes til Kirkernes Reparation. KancBrevb. 1635-36, s. 221. 

 

29. august 1635 (2) 

Missive til Ifver Krabbe Nielsen. Han har berettet, at den Kontribution, som det er 

paalagt Kirkerne i Aarhus, Ribe, Viborg og Vendelbo Stifter at yde til Reparation af de 

brøstfældige Kirker, som ligger til Mariager Kloster, efter Kongens derom udgangne 

Befaling, endnu ikke er fremkommet, og har begæret, at Kongen vil betænke Midler til 

at faa denne Kontribution frem. Kongen har nu paany ladet udgaa Befaling til Hr. Knud 

Gyldenstjerne til Tim, Embedsmand paa Hald Slot, og til Dr. Hans Vandel, 

Superintendent over Viborg Stift, saavel som til Hr. Albret Skeel til Fussinge, 

Embedsmand paa Riberhus Slot, og M. Johan Borkertsen, Superintendent over Ribe 

Stift, om, at de hver i deres Stift skal indkræve, hvad der er paalagt Kirkerne til 

Reparation af de omhandlede Kirker. Hvad Aarhus Stift angaar, da er det indtil videre 

forskaanet. For Vendelbo Stift har Kongen allerede ladet udgaa Befaling derom til 

Befalingsmanden og Superintendenten sammesteds. KancBrevb. 1635-36, s. 222. 

 

29. august 1635 (3)  

Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne. Da det berettes, at en Del af Kronens  Bønder 

i Halds Len modvilligt fordrister sig til at forhugge Kronens Skove der i Lenet og at de 

paa Grund af Armod ikke har noget, hvormed de kan optinge, naar Sagen gaar dem 

imod, skal han tiltale dem derfor og tage Dom over dem, om de ikke for denne deres 

Modvillighed bør forsendes i Jern til Bremerholm ved Københavns Slot for der at gaa i 

Jern i nogen Tid, og siden efter Dommen sende dem til København. Endvidere har han 

berettet, at en stor Hob Drenge paa 15 eller 16 Aars Alderen gaar om og betler i hans 

Len, og har begæret at maatte sende en 30 af dem til Tugthuset i København. Kongen 

tillader, at en 30 af Drengebørnene maa sendes til Tugthuset; dog skal han have Agt paa, 

at der ikke fremsendes nogen under 15 eller 16 Aar og at hver to af dem har Sengklæder 

med sig til en Seng. KancBrevb. 1635-36, s. 222. 

 

12. september 1635 

 Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne (Hald) om at levere al Lenets Indkomst af 

Havre, Rug og Byg til Rasmus Jensen (i København). 1) KancBrevb. 1635-36, s. 254. 
1)  bagpå skrevet: NB. Knud Gyldenstjerne alene Havre med. 

 

22. oktober 1635 

   Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne. Engelbret Pedersen, bosat i København, har 

berettet, at Adressaten forholder ham Kvittans for 3 Aar af hans egne Regnskaber over 

visse og uvisse Indkomster af Halds Len, da han var Skriver sammesteds, hvilke 

Regnskaber han har overleveret til Adressaten, der har givet ham Bevis derfor, som det 

kan ses af Skriverens hosføjede Supplikation. Adressaten skal snarest indsende 

Erklæring herom til Kancelliet, da Kongen ikke vil have, at der (i det, der er Ret) skal 

vederfares ham nogen Uret. KancBrevb. 1635-36, s. 292. 
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4. november 1635 (1) 

Knud Gyldenstjerne befalingsmand på Hald på hr. Niels Herlovsen præst i 

Bjerring hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet 

efterskrevne for et vidne, de 16. juli sidst forleden til Middelsom herreds ting vidnet har, 

at Bjerring og Mammen sogne skulle være så gode, at en præstemand med sin hustru og 

folk noksom deraf kunne nære og underholde sig, og der var ret godt korn på Bjerring 

og Mammen marker, hvilke Knud Gyldenstjerne formener, at de fleste vidner skal være 

fru Jytte Brocks egne tjenere og de andre fleste parten boende i andre sogne, så de kunne 

ikke vide hvad sognemændenes eller præstens formue og indkomst var, og det kan 

bevises med hr. Nielses formand hans sognemænds vidne, samme kald ikke at have 

været så godt, at det en præstemand uden stor armod kunne underholde, og arv og gæld 

efter hans formands død at være vedersagt for hans armods skyld. derefter blev afsagt, 

at efterdi varselsmændene ikke har omhjemlet hvor de har givet hr. Niels Herlovsen 

varsel for samme vidne og syn, da kunne dommerne ikke kende samme vidne og syn så 

lovlige, at de bør nogen magt at have. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne 

Nørgaard-Pedersen. 

 

4. november 1635 (2) 

Knud Gyldenstjerne befalingsmand på Hald på hr. Niels Herlovsen præst i 

Bjerring hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet syns-

mænd for et syn, de til Middelsom herreds ting 30. juli sidst forleden afhjemlet har på 

en vej mellem Bjerring og Hjermind, at ingen kunne køre med korn eller hø, for hvilket 

syn ikke skal være givet lovligt varsel, hvorfor det bør magtesløs at være, hvorefter blev 

afsagt, at da lensmanden ikke har bekommet varsel, da fandt dommerne samme syn 

magtesløs at være. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

19. december 1635 

 Missive til Christian Holck og Hr. Knud Gyldenstjerne. Det berettes, at der i Vrads 

Herred tæt ved hinanden ligger 3 Vandmøller, som kaldes Ansøe Mølle og Siellerup 

Mølle, der ligger til Silkeborg Slot, og Skierbeck Mølle, der ligger under Hald Slot, og 

at der er saare ringe Søgning til Siellerup Mølle, saa at den ikke er i Stand til at give den 

aarlige Landgilde efter Jordebogen, men at Kronen alligevel skal vedligeholde den med 

Sten, Jern, Tømmer og andet, og at det derfor er bedst, at Siellerup Mølle lægges øde og 

at dens Landgilde fordeles paa Ansøe Mølle og Skierbeck Mølle. De skal undersøge 

Sagen og indsende Beretning til Kancelliet om, hvorvidt dette kan gøres med fordel for 

Kronen.  KancBrevb. 1635-36, s. 378. 

 

1636 

Christen Andersen og Jens Eriksen, Stanghede, måtte betale 8 dlr., fordi deres børn 

havde afbrændt et stykke hede. Daugbjerg mænd havde benyttet lejligheden mellem 

Knud Gyldenstjernes død og Jørgen Seefelds tiltrædelse som lensmand til at hugge 

ulovligt i Daugbjerg krat, hvilket kostede dem 13 dlr. Valdemar Andersen, s. 138. 

 

20. januar 1636 

Knud Gyldenstjerne befalingsmand på Hald havde stævnet efterskrevne for et 

vidne, de til Rinds herreds ting 20. maj sidst forleden vidnet har, at de væresteder og 

våninger i Sundstrup, som Christen Jensen, Søren Terkildsen Morten Terkildsen og 

Anders Christensen påboer, de er ikke uden halve gårde, hvilket deres vidne de fire 

mænd for halv kongeskat ville frivinde, uanseet de fire mænd og deres formænd før dem 

altid har givet fuld skat, som med gamle skatteregistre kan bevises, hvorefter blev afsagt, 

at da det med adskillige forrige skatteregistre bevises dem for fulde gårdmænd at være 

indskrevet og i skat lagt, da bør samme vidne og dom ikke komme de fire mænd på fuld 

skat til befrielse. Viborg landstings dombøger B 1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

2. marts 1636 

Knud Gyldenstjerne til Tiim kgl. majestæts befalingsmand på Hald på hr. Niels 

Herlovsen sognepræst i Bjerring hans vegne med en opsættelse af landstinget i dag 6 

uger havde stævnet efterskrevne for et vidne, de til Middelsom herreds ting 7. januar 
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sidst forleden vidnet har, at de kunne ikke andet tykkes end Mammen og Bjerring sogne 

var to gode sogne, så en præstemand med familie kunne nære sig deraf, hvilket vidne 

han formener magtesløs bør at være, hvorefter blev afsagt, at efterdi samme sag findes 

at være opsat 6 uger, og førnævnte folk ikke er mødt, så bør samme vidner magtesløse 

at være og ikke komme hr. Niels til forhindring. Viborg landstings dombøger B 1616-

64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

2. marts 1636 

Knud Gyldenstjerne til Tiim på hr. Niels Herlovsen i Bjerring hans vegne med en 

opsættelse af landstinget i dag 6 uger havde stævnet efterskrevne, for et vidne de til 

Middelsom herreds ting 24. december 1635 vidnet har, at Bjerring og Mammen sogne 

var to gode sogne, at en præstemand med hustru og børn uden nogen armod kunne sig 

deraf nære, hvilket vidne han ikke mener bør nogen magt at have, og begærede endelig 

dom, hvorefter blev afsagt, at da de indstævnede vidner ikke er mødt, og sagen har været 

opsat 6 uger, da bør samme vidne magtesløs at være. Viborg landstings dombøger B 

1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

8. marts 1636 

 Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne. Denne Kronens Bonde Peder Jensen har 

klaget over, at Claus Chresten[sen], Skriver paa Hald Slot, har paalagt  Selvejergaarde i 

Fløy By og Sogn (Fly, Fjends Herred) højere Skat end der tilforn er gaaet af dem, og 

andet mere, som det kan ses af hosføjede Supplikation. Adressaten skal undersøge Sagen 

og indsende Erklæring til Kancelliet om, hvorledes det forholder sig hermed og om 

ovennævnte Skriver er paalagt Gaarden mere end i hans Formands Tid. Saafremt eder 

Jensen er forurettet, skal Adressaten lade ham vederfares, hvad der er Ret. KancBrevb. 

1635-36, s. 444. 

 

14. april 1636 

   Missive til nedennævnte Lensmænd. Der bages aarlig en Del Brød i hans Len til 

Provianthuse København, og det berettes, at Bønderne besværer sig herover og tilbyder 

at betale Penge til Kongen i Stedet for at bage Brød. Kongen tillader, at de maa 

forskaanes for Brødbagningen, saa at de i Stedet for hver Tønde Brød, som de bager, 

maa betale omtrent 10 Skilling, hvilket af hans Len belbøber sig til 50 Rdlr. Disse Penge 

skal han paalægge de fornemste Bønder i Lenet, som kan yde deres Landgilde vel og 

som plejer at bage Brød, oppebære dem paa Kongens Vegne aarlig gøre rede for dem i 

Rentekammeret sammen med sit Regnskab. Hr. Knud Gyldenstjerne (Halds Len 37½ 

Rdlr.) KancBrevb. 1635-36, s. 465. 

 

1. maj 1635 - 1. maj 1636 

 Regnskab med forskellige varer og mindre arbejder til reparationer af slottet. 

Diverse poster, honning, hjul m.v., som er skrevet ind blandt posterne til bygnings-

vedligeholdelse er  udeladte, summerne stemmer derfor ikke. De væsentligste arbejder 

var murerarbejde på staldens vægge, som var udbrækket, Randershus kornhuset, som 

blev drevet til rette og nederste og øverste loft omlagt. RA, Hald lens regnskab 1635-36. 

 Penge givet for forskellige varer 

 Bevis 16 

Givet Søren Michelsen i Viborg for 11 lispund 6 skålpund stangjern til ankre at 

sammenhæfte ridestalden her på slottet med, som blev drevet til rette og ikke uden 

ankrene kunne hæftes sammen, penge    5½ rdl. 8 sk.  

 Bevis 17 

Givet Jacob Pedersen i Mønsted for 1 læst kalk at igen mure …. på stalden, som blev 

slået ud, da den blev drevet til rette, penge   2 rdl. 

 Bevis 19 

Givet Jens Ibsen i Viborg for  en skæppe til at måle og indtage kongens korn med, i 

stedet for den gamle, som var ubrugelig, penge   31 skilling 
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 Bevis 20 

 Givet forne Jens Ibsen for 740 loftssøm til Randershus kornloft, 20 skilling for 

hver 100, er penge (1 rdl. = 96 sk.)    1½ daler 4 skilling 

 Summa 

Penge for forne        14½ rdl. 5½ ort 4 sk. 

 

Jern          12 lispund 6 skålpund 

Kalk          12 tønder 

Loftssøm          740 

 Penge givet forskellige embedsmænd for arbejde på slottet 

Givet Christen Murmester af Viborg for staldens vægge at opmure, som var udbrækket, 

på egen kost, penge     5 ort 

 Bevis 22    

Givet Villads Nielsen murmester i Viborg for adskillige arbejder han har udført på 

slottets vinduer året igennem, penge    2½ rdl. 

 Bevis 23 

Givet Laurs tømmermand af Randrup for Randershus kornloft til rette at drive og bundet 

med tømmer, på egen kost, efter akkord, penge  4 rdl. 

 Bevis 24 

Givet Laurids Svendsen i Vinkel for Randershus’ lofter, både nederst og øverst, hele 

vejen hen at omlægge og drive, penge   3 rdl. 

 Summa 

Penge         13 rdl. 1 ort 14 sk. 

 Er forne embedsmænd leveret til forne arbejder 

Stangjern         12 lispund 6 skålpund 

Kalk          12 tønder 

Loftssøm         740 

Savdeller         10 tylter 

 

23. maj 1636 

 Missive til hr. Knud Gyldenstjerne om at lægge 1 Gaard i Møllerup By i Sønder 

Herred i Mors, som Kongen har faaet Mageskifte af Niels Krag til Trusholm, 

Landsdommer i Nørrejylland, paa hans Søstres Jomfru Ellen og Jomfru Ane Krags 

Vegne, ind under Hald Len, indskrive den i Jordebogen og aarlig gøre Rede for den visse 

og uvisse Indtægt af den. KancBrevb. 1635-36, s. 551. 

 

23. maj 1636 

  Missive til Niels Krag og Erik Juel. Hr. Knud Gyldenstjerne til Timb, 

Embedsmand paa Hald Slot, har berettet, at Kronens Part af Fusøer Skov, der ligger til 

de 3 Gaarde i Fusøer, som en Mand, ved Navn Svend Pedersen, nu har i Fæste, er blevet 

meget forhugget til Upligt i de sidste 4 Aar. De skal begive sig til Aastedet, besigte 

Skoven og give Hr. Knud Gyldenstjerne det beskrevet. KancBrevb. 1635-36, s. 552. 

 

25. august 1636 

  Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne om at lægge 1 Gaard i Mullerups By og 1 

Gaard i Bierby By, begge i Bierby Sogn, 2 Gaarde i Vester-Hunderup, 1 Gaard, 1 Bol 

og 3 Gadehuse i Eyersløf By, alle i Eyersløf Sogn, alt i Nørre Herred, 1 Gaard i Torbye 

i Blistrup Sogn, i Gaard i Ørvig By og Sogn, 1 Gaard og 1 Bol i Fiellerslefs By i Øutrupt 

Sogn og 1 Gaard i Saberig By og Sogn, alt i Sønder Herred, alt i Mors i Nørrejylland, af 

hvilke sidste 4 Gaarde Byglandskylden skal betales til Frøsløf Kirke, hvilket Gods 

Kongen har faaet til Mageskifte af Otte Skeel Albretsen til Katholmb, ind under Halds 

Len, indskrive dem i Jordebogen og aarlig gøre Rede for den visse og den uvisse Indtægt 

af dem i Rentekammeret. KancBrevb. 1635-36, s. 609. 
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30. august 1636 

 Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne. Han har berettet, at en Del Broer i hans Len 

[Hald], af hvilke Kongen har Brokornet, er brøstfældige. Han skal snarest lade disse 

Broer istandsætte, dog med saa ringe Bekostning som muligt, og føre det til Regnskab. 

KancBrevb. 1635-36, s. 619. 

 

22. oktober 1636 

 Missive til Knud Gyldenstjerne, lensmand på Hald, at til borger Rasmus Jensen i 

København levere al rug og byg af lenets indkomst i indeværende år ud over hans genant  

KancBrevb. 1635-36, s. 665. 

 

28. oktober 1636 

 Missive til Hr. Knud Gyldenstjerne. Da Niels Rasmussen, forrige Stiftsskriver i 

Viborg Stift, har ført urigtige Regnskaber og derfor er afsat fra sin Bestilling, paalægges 

det Adressaten herefter nøje at paase, at der gøres Kirkerne i hans Len rigtigt Regnskab 

for deres Indkomst og at den anvendes til Kirkernes Bedste. Missive til samme om at 

affordre Niels Rasmussen hans Bestalling som Stiftsskriver og indsende den til 

Kancelliet. KancBrevb. 1635-36, s. 690. 

 

14. november 1636 

  Missive til Hr. Albret Skeel [Riberhus] og Hr. Knud Gyldenstjerne [Hald]. De har 

faaet Befaling til at indsende Erklæring til Kongen om Kapital og Indkomst for hver 

Kirke i deres Len. Det paalægges dem tillige at avisere hver Regnskabsprovst i deres 

Len og Stift herom, for at de til samme Tid kan fremsende Erklæring om deres Kirkers 

Kapital og Indkomst.  KancBrevb. 1635-36, s. 736. 

 

20. juni 1637 

Synsforretning ved overdragelse af Hald Slot til Jørgen Seefeld efter den afdøde 

Knud Gyldenstjerne. I uddrag kun omfattende bygningerne: 

Bygningen belangende da haffuer vi den besigtiget och saaledes befunden som 

efterfølger:  

[1] Først paa slottet det store steenhus grundmurit offuer Porten toe lofft høy med 

kielderen, befindes at vehre gandsche paa nye reparerit med schielning loffte vinduer 

døre laasse och dess tilbehøring.  

2 Det hus som borgestuen och køchenit ehr vdj 13 binding och 2 lofft høy det er 

fast brøstfeldig og ei dygtig.  

3. Bryggerhusit som ehr 9 fag paa den ene side aff kampestien och paa den anden 

side emellem stenger murit den ene gaul grundmurit  och den anden murit imellem 

stenger och kled indentil med en steen tych mur, schelnit paa nye, og vel ved magt 

holden.  

4. Det øster hus som lehnsmandens væhrelse ehr vdj toe lofft høye och 22 binding 

murit imellem stenger med fruerstue och anden adtschillige kammerer och vehrelser och 

kielder neden vnder med dørre och laasse for och ellers med schelning och vdj andre 

maade vel ved magt holden.  

5. Det vester hus som schriffuerstuen, suen kilderen, salt kielder och giestekammer 

ehr vdj toe lofft høy og 19 binding imellem stenger murit ehr nye schelnit och scheldig 

vel ved magt.   

6. Det stiensee och runddiel paa voldenn med tuende huald kammerser ehr vel ved 

magt.  

7. Vindbroen for slottet huor paa findis it lidet huss toe fag ehr brøstfeldig.  

8. Stalden 20 bindinger och it lidet quist med staldkammers vdj gammel och 

gandsche brøstfeldig.  

9. It hus kaldis Randers hus 29 binding med gieste stald och dobbelte kornloffter 

vdj tagt med straae tag saa ner som 6 fag q (i margin q: ehr thagt med stien) offuer 

rostkammerit vel ved mact. 

10. Ladegaarden, laden 20 guole tagt med straae tag och lerit lekit fast brøstfeldig 

paa vester side.  

11. It fæhus nør i ladegaarden 31 binding tagt med liung ehr vel ved magt.  
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12. It fæhus østen i ladegaarden 23 binding tagt med liung och tag, ehr brøstfeldig 

paa taget.  

13. 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. 

Huad schouffene vedkommer osv. …… 

Datum Hald anno et die ut supra 

Mogens Kaas     Mogens Sehested. 

Breve udeladt.  

 

15. april 1637 

 Missive til Knud Gyldenstjernes arvinger (Hald) om at indsende 15 løsgængere af 

lenet til Kolding 10. maj.  KancBrevb. 1637-39, s. 82.  

 

13. maj 1637 

 Forleningsbrev, fra 1. Maj 1637 for Jørgen Seefeld [Enevoldsen] til Visborg paa 

Hald Len og Middelsom Herred. Han skal svare 1.600 gode Rdlr. in specit i aarlig Afgift 

af den visse Indkomst af Hald Len og Middelson Herred, af Sten Bildes Gods og det 

Gods, som Slottets Jordebog er formeret med og som Knud Gyldenstjerne har nydt før 

ham under samme Afgift uden at gøre særskilt Regnskab derfor. Han skal svare disse 

Penge uden al Afkortning, vare sig for øde Gaarde, forarmede Bønder, Herredsfogder, 

Delefogder, Gaarde som er udlagt til Officerer eller andre privilegerede Personer som i 

tidligere Lensmænds Tid er blevet forlenet med noget af Kronens Gods, ej heller for 

Reparation af Møller. Derimod forbeholder Kongen sig selv Stiftets Indkomst, Ødsløf 

Klosters og Sibber Klosters Overløbsgods, Streckehals Gods, som er kommet fra 

Mariager Kloster, og det Gods, der ellers er lagt under Hald Len i Christen Holcks og 

Kjeld Krabbes Tid. Han skal gøre Regnskab for alt Sund- og Brokorn i Lenet, der skal 

tilfalde Kongen alene. Han maa selv oppebære Tiendedelen af den uvisse Indkomst og 

skal tjene Riget med 8 geruste Heste. Den aarlige Leverance fastsættes til 40 gode 

Slagteøksne, at købe og fremsende til Skanderborg til 8. August, 200 Tdr. Rug og 300 

Tdr. Havre, at sende til København straks paa Foraaret. Han skal nøje paase, at Vejene 

og Broerne i Lenet vedligeholdes tilbørligt. Han skal lade alle Bøder for Overtrædelser 

af Kongens Forordninger indføre paa ét Sted i Regnskabet under en særlig Titel. [Iøvrigt 

med Artikl. 1 a-18, 20 og den ny Artikel A]. KancBrevb. 1637-39, s. 106.  

 

19. maj 1637 

 Missive til Jørgen Seefeld. Kongen har befalet Hr. Knud Gyldenstjerne, forrige 

Lensmand paa Hald Slot, at sende 30 Drengebørn paa 15 eller 16 Aar, af dem der gaar 

omkring der i Lenet og betler, til Børnehuset i København. Da Hr. Knud Gyldenstjerne 

døde, inden det kunde udføres, skal Adressaten med det første sende 30 Drenge, 15 til 

16 Aar gamle, dog ingen under denne Alder, til Børnehuset og lade hver to af dem 

medtage Sengklæder til en Seng. KancBrevb. 1637-39, s. 140.  

 

28. maj 1637 

 Missive til lensmanden på Hald om at lade skrive sikre jordebøger over sysler, 

herreder, sogne, byer og torper i lenet. KancBrevb. 1637-39, s. 179.  

 

26. juni 1637 

 Missive til Jørgen Seefeld om at lade et åbent brev om en almindelig landeskat 

forkynde i lenet. KancBrevb. 1637-39, s. 179.  

 

16. august 1637 

Var skikket velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, befalingsmand på Hald, 

hans visse bud Peder Nielsen, ridefoged., med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage, 

lydende da at have stævnet Anders Tomasen i Svenstrup, Knud Nielsen i Dalsgård m. 

fl. for deres vidne 14. juni næst forleden til Højslev birketing hvori de skal have vidnet, 

en part i 50 år, nogle mere andre da skal de herskaber, som har boet på Stårupgård, 
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midlertid haft den frihed til deres mølle, Stårup mølle, at de mænd, som der havde boet 

og endnu boer, mand efter mand, har haft 5 nød, såvel i hegnet såvel som i uhegnet tid, 

har gået på de enge imellem Stårup mølle og Dalsgård bækken, ulast og ukæret, hvilke 

vidner Jørgen Seefeld formener ikke at skal være så noksom nøjagtig tagen og 

forhvervet, at de bør at komme fornævnte kgl. majestæts tjenere i samme by på deres 

enge, høavl eller engbjergning til hinder eller skade i nogen måder, men bør magtesløs 

at blive: så og efterdi samme vidner er ejendom angældende, og ikke lensmanden på 

kgl. majestæts vegne derfor er stævnet, eller for bemeldte kundskab varsel givet, da 

kunne vi efter sådan lejlighed ikke kende samme vidne og kundskab, ej heller bemeldte 

dom, derpå funderet er, så noksom, at de bør nogen magt at have, men magtesløs at 

være. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

9. september 1637 

 Missive til Otto Termo om at lade Palle Rodsten få 2 dyr af Hald len mod betaling. 

KancBrevb. 1637-39, s. 205. 

 

19. november 1637 

 Missive til Jørgen Seefeld. Da det berettes, at der anrettes stor Skade paa Dyrene i 

Kongens Vildtbane af adskillige fremmede Skytter, som fordrister sig til at ride derind, 

skal Adressaten alvorligt tilholde Delefogderne, Skovfogderne, Sognefogderne og andre 

Kronens Tjenere i hans Len at have nøje Tilsyn med Vildtbanen, ligesom Skovriderne, 

og anvende deres største Flid paa at bemægtige sig dem, som befindes at skyde der, og 

føre dem til Adressaten. Dersom de kan overbevise nogen om en saadan Overtrædelse, 

skal de forskaanes for et Aars Landgilde. Adressaten skal lade Kongens Vilje læse og 

forkynde paa Tinge. KancBrevb. 1637-39, s. 235.  

 

17. april 1638 

 Missive til Jørgen Seefeld til Visborriggaard. Hr. Mogens Kaas til Støfringegaard, 

Embedsmand paa Nyborg Slot, har berettet, at efterskrevne Personer, ved Navn Peder 

Nielsen Smed og Jens Nielsen, som for Kætter- og Mordsager er dømt fra deres Fred og 

som truer og undsiger andre fattige Folk med Ildspaasættelse og anden Overfald, 

undertiden opholder sig i Adressatens Len [Hald]. Hvis de kommer til hans Len, skal 

han med største Flid søge at faa fat paa dem og, hvis det lykkes, straks velforvaret sende 

dem til Hr. Mogens Kaas. Gentages 24. april. KancBrevb. 1637-39, s. 341, 350.  

 

4. maj 1638 

 Missive til Jørgen Seefeld. Da det berettes, at Kirkerne i Viborg Stift paa Grund af 

deres Uformuenhed ikke kan yde det Udlæg, som Kongen har befalet at yde til Kirkerne 

i Randers, tillader Kongen, at det maa bero med dette Udlæg indtil videre. KancBrevb. 

1637-39, s.  393.  

 

28. maj 1638 

 Missive til Jørgen Seefeld. Da Kongen har anset det for godt i Jylland at lade 

udskrives et Antal Landfolk, der skal lægges i Fyrstendømmet Holsten, skal Adressaten 

straks i sit Len lade udskrive 34 Mand af de bedste Folk, som han kan faa, ingen under 

17 eller 18 Aar. De skal være færdige til at marschere, naar Hr. Jørgen Urne til Alslef, 

Rigens Marsk og Befalingsmand over Vestervig Kloster, anmoder ham derom. 

KancBrevb. 1637-39, s. 419.  

 

17. juli 1638 

 Missive til lænsmændene i Jylland om at lade udskibe fra Jylland et antal landfolk, 

som skal lægges i vort fyrstendømme Holsten, nemlig - fra Kolding læn 34, Ribe 33, 

Stjærnholm 33, Havreballegård 33, Skanderborg 35, Silkeborg 33, Hald 33, 

Dronningborg 33, Aalborghus 35, Vestervig 34, Bøvling 33, Ørum 33, Åstrup 33, 

Sejlstrup 33, Mariager 33, Skivehus 33, Lundenæs 33 og Kalø læn 33, alle af de bedste 

folk og ingen under 17 eller 18 år, hvilke skulle være færdige at marchere, når hr. Jørgen 

Urne til Alslev, ridder, vor råd og rigens marsk, anmoder dem derom. V.A. Secher, 

Forordninger og Recesser 1622- 38, s. 719. 
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1639 – 40 (1) 

 Størstedelen af den til Hald leverede landgildesmør betegnet madskatten, til 

København. Når slottets beholdning ikke strakte til, måtte der købes smørtønder. En 

leverandør var præsten i Grønbæk, Niels Christensen Lind, der 1639-40 fik betaling for 

fem tønder. Valdemar Andersen, s. 133. 

 

1639-40 (2) 

 Register over udgifterne på Hald fra 1. maj 1639-40. Der var 1. maj 9 personer på 

slottet: Skriveren, ladefogeden, vognsvenden, kohyrden, svinehyrden, buddrengen, 

mælkedejen (mejerske) og to piger. Ud over denne faste stab kom der besøgende, som 

skulle bespises. Der var ved regnskabsårets slutning 14 personer til bespisning på slottet, 

og der var i årets løb spist 14.054 måltider. Valdemar Andersen, s. 65. 

 

1639 

5. maj   et bud fra Riberhus med breve. 

23. juni   to bud fra Riberhus med breve. 

3. juli  kom lensmanden velbyrdige Gregers Krabbe   hid selvfjerde og 

deslige velbyrdige Ernst Normand selvanden og velbyrdige Peder 

Lange selvanden til aftensmåltid. 

4. juli  dernæst fire personer, som agede dem hid. Samme dag rejste de 

samtlige herfra igen til Ribe. 

4. juli   et bud fra Riberhus med breve. 

10. juli  kom lensmanden hid til middagsmåltid selvtredie. Nok tvende af hans 

folk til aftensmåltid og en som åg dem. 

11. juli   rejste lensmanden herfra igen til Vesterlandføhr. 

12. juli kom han tilbage igen fra Vesterlandføhr selvfemte til middagsmåltid.  

13. juli   rejste han herfra til Ribe med sine folk. 

13. juli   tre personer, som drev øksne hid fra Riberhus. 

14. juli   10 personer fra Vesterlandføhr med øksne. 

21. juli   et bud fra Riberhus med breve. 

4. august   et bud fra Riberhus med breve. 

18. august kom lensmanden hid selvfjerde og de, som åg ham, til aftensmåltid. 

19. august  kom tvende af hans folk hid til middagsmad og en, som åg dem. 

4. september  rejste lensmanden med sine folk til Ribe. 

15. september  et bud fra Riberhus med breve. 

22. september  kom lensmanden hid selvsjette og 3 personer, som åg dem.  

25. september  bespistes lensmanden og hans folk. 

26. september bespistes lensmanden og hans folk. 

27. september  bespistes lensmanden og hans folk. 

29. september  en røgter antagen til at tage vare på øksnene her på marken.  

30. september  antagen 4 tærskere. 

30. september  en tømmermand i 3 uger. 

14. oktober  Antagen 4 røgtere. 

26. oktober  givet svinehyrden forlov (afsked). 

27. oktober  et bud fra Riberhus med breve. Der var 7 personer daglig at bespise.  

 

1640 

12. januar   et bud fra Riberhus med breve. 

16. januar   kom lensmanden hid til aftensmåltid selvfemte. 

17. januar  rejste han igen herfra til Ribe. 19. januar et bud fra Riberhus med 

breve. 

9. februar   et bud fra Riberhus med breve.  

1. marts   et bud fra Riberhus med breve.  

22. marts   4 tærskere forlov. 

7. april  kom lensmanden hid selvtredie til aftensmåltid og 2 personer, som åg 

ham og folkene. 

8. april   rejste lensmanden til Ribe igen.  

8. april   en dreng antagen til at tage vare på svinene. 
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3. januar 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld. Dersom det er Sædvane, at Borgerskabet under ham 

køber deres Ved i Kronens Skove, befales det ham alvorligt aldeles ikke at sælge dem 

nogen Skov, med mindre de betaler for det, hvad et Læs Ved koster paa Torvet, saafremt 

han ikke til sin Tid vil have det antegnet som Mangel. KancBrevb. 1637-39, s. 575.  

 

13. februar 1639 

Var skikket velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, kgl. majestæts befalings-

mand på Hald, hans fuldmægtig Peder Nielsen, ridefoged der sst., med en opsættelse her 

af landstinget i dag måned, lydende ham at have stævnet Visti Olufsen i Egebjerg for et 

24 mænds vidne, han 31. maj næst forleden til Fjends herreds ting har i rette lagt, som 

iblandt andet skal formelde, at den bondegård Egebjerg, som Knud Christensen og Visti 

Christensen iboede, har været en gårdseje og bygget særlig i ---- , før de købte det af fald 

efter skipper Clemends opløb, som den er nu bygget i ---- , og gik der ikke mere af den 

til kronen end en bonde tynge og redsel lige ved en af de andre bedste bondegårde i 

Fjends herred, som var efterskrevne skat og leding, som de endnu giver af Egebjerg til 

kronen, og ikke der gik ægt eller arbejde af samme gård til Hald før nu stakket tid siden, 

at Corfits Viffert var lensmand, med hvilken vidne han vil sig friholde for ægt og 

arbejde, som ikke nogen varsel skal være for given: så og efterdi samme 24 mænds vidne 

ikke er vidnet for 7 eller 8 mænd tinghørere efter loven, den ikke heller indeholder, dem 

at have været kvit for ægt og arbejde, uden alene til Corfits Vifferts tid, da kunne vi efter 

sådan lejlighed ikke kende samme vidne, ej heller den dom, derpå funderet er, så 

noksom, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være. Viborg landstings 

dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

27. marts 1639 

Var skikket velbyrdige fru Sofie Brahe, salig Jørgen Lunges, til Odden på sine 

egne og sine børns vegne deres visse bud Anders Pedersen, rådmand i Thisted, på den 

ene og havde stævnet Peder Skøt i Smerupgård, herredsfoged i Revs herred, på den 

anden side for en dom, han til samme ting 9. marts sidst forleden dømt og afsagt har, 

imellem hendes fuldmægtig Anders Pedersen, borger og indvåner i Thisted, og 

velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, kgl. majestæts befalingsmand på Hald, hans 

fuldmægtig Knud Berendsen, ridefoged der sst., og der i samme sin dom tildømt Knud 

Berendsen på sin husbonds vegne at fange vidnerne beskrevet, hvilken dom fru Sofie 

Brahe beskylder og formener, fogden uret at have gjort, idet han har udstedt vidner imod 

vidner: så og efterdi det befindes, for herredsfogden at være i rette lagt et tingsvidne, 

som indeholder om endels mark til Bisgård såvel som om salig fru Anne Maltesdatters 

fæstebrev på samme Bodum bisgård, med sin mark sted fra sted, og for herredsfogden 

har været i rette sat, om samme forrige vidnesbyrd såvel som fru Anne Maltesdatters 

arvinger ikke burde for samme vidner at have varsel, hvilke ikke sket er, og 

herredsfogden dog har tildømt Knud Berendsen at have samme vidner beskrevet, så de 

derefter er udstedt, da finder vi efter sådan lejlighed samme dom og vidner magtesløs at 

være, og Peder Skøt herredsfoged at give fru Sofie Brahe til kost og tæring 6 sletdaler. 

Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

28. april 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld. Da Tommis Kaas til Ørendropt har begæret 4 Gaarde 

og 1 Bol i Emb By i Blystrup Sogn til Mageskifte for 1 Gaard i Øring By og Sogn, 1 

Gaard i Visløf By i Virsløf  Sogn, 1 Gaard i Synderslef By i Øster Ådsels Sogn, 1 Bol i 

Rested By og Sogn og 1 Ejendom i Elsøe By og Sogn, alle i Sønder Herred i Morsland 

i Halds Len, skal han snarest til Kancelliet indsende Erklæring om, hvorvidt dette Gods 

for Belejligheds og anden Herligheds Skyld kan bortskiftes fra Lenet. KancBrevb. 1637-

39, s. 727.  

 

1. maj 1638 - 1. maj 1639 

 Regnskab med  varer og arbejder til smedjen, som blev opbygget af ny samt 

reparationer af slottet.  RA, Hald lens regnskab 1638-39. 
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 Penge givet for adskillige varer til slottet og smedjen, som blev ganske af ny 

opbygget.  

 Bevis 7 

Givet velbyrdige Iver Lykke på Vindum Overgaard for 3.000 mursten, hver tusinde 10 

sletdaler, er penge (1 rdl. = 1½ sldl.)    20 daler 

 Bevis 8 

Givet Jens Ibsen i Viborg for 400 tagsten, hver 100 10 sletmark, er  

penge          6½ daler 16 sk. 

 Bevis 9 

For 1½ tylt 12 alens sparrer, tylten 14 mark, er penge 3½ rdl. 

For 200 lægter, stykket 3 skilling, er penge   6 rdl. 1 ort 

For 550 lægtesøm, for hver 100 32 skilling, er penge 1½ rdl. 1 ort 8 sk. 

For 300 loftssøm, hver 100 1½ mark, er penge  3 ort 

For 6 tylter savdeller, tylten 2 sletdaler, er penge  8 rdl.  

 Bevis 10 

Givet Mads Lassen i Daubjerg, Jacob Christensen og Per Degn i Mønsted, for 9 læster 

kalk, læsten 2 rigsdaler, penge     17 rdl. 

 Summa 

Kalk          9 læster 

Tagsten         400 

Mursten         300 

12 alens sparrer        1½ tylt 

Savdeller         6 tylter 

Lægter         200 

Lægtesøm         550 

Loftssøm         300 

 Givet forskellige embedsmænd for arbejde 

 Bevis 11 

Givet Mads Pedersen og hans staldbroder i Vinkel, savmænd, for efterskrevne tømmer 

til smedjen på slottet som efter kgl. befaling er opbygget af ny. 

 54 alen lejder 

 36 alen murremme 

 6 styk 9 alens bjælker 

 16 stolper hver 5 alen lange  

 4 tylter løsholter, hver 3 alen lange 

 er 368 alen alle 1 skilling, er penge    3½ daler 1 ort 8 skilling 

 Bevis 12 

Givet Mads Jensen tømmermand for et 5 binding hus til smedje 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, penge    5 rdl. 

 Bevis 13 

Givet Bertel Murmester i Viborg for samme hus med mure, skellingen, dønniken, .. …. 

….., samt adskillige mure på slottet og kornhuset med muren og skelling på taget som 

af Guds vejr er nedblæst, på egen kost  penge  6½ rdl. 16 sk.  

 Bevis 14 

Givet Laurids Snedker, snedker i Vinkel, for lofterne over de 2 huse at omlægge og 

drive, før der kunne lægges korn på. Item  for loftet over stalden at reparere og en del at 

omlægge, hvor det var nødvendigt, penge   3 rdl.  

Givet Villum Glarmester i Viborg for året igennem for adskilligt nyt arbejde med hans 

eget glas og bly, som var af  Guds vejr var udblæst og nogle gamle at flikke efter hans 

fordrings indhold, penge      11 daler 1½ ort 3 skilling 

 Summa        29½ rdl. 1½ ort 3 skilling 
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 Embedsmænd leveret til forne arbejde er forbrugt 

Kalk          9½ læster 

Tagsten         400 

Mursten         300 

12 alens sparrer        1½ tylter 

Savdeller         7 tylter 

Lægter         200 

Lægtesøm         550 

Loftssøm         300. 

 

1. maj 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld. Han har berettet, at det Hus paa Hald Slot, hvori 

Borgestuen og Køkkenet findes, er ganske brøstfældigt, saa at det maa befrygtes, at det 

skal falde ned af sig selv, dersom det ikke tages ned i Tide. Kongen tillader, at han maa 

lade det tage ned og i Stedet bygge et andet, dog at det sker med den ringest mulige 

Bekostning og at det Tømmer og de Sten, som findes i det gamle Hus og som er tjenlige 

dertil, bruges til det nye Hus. Han har endvidere berettet, at Smedjen er brændt i Hr. 

Knud Gyldenstjernes Tid. Han maa lade en anden opbygge og føre det altsammen til 

Regnskab. KancBrevb. 1637-39, s. 731. Kopi af Christian 4. brev i RA, Hald lens 

regnskab 1640-41. Regnskabsbilag.  

 

8. maj 1639 

Var skikket Jens Andersen i Kobberup med en opsættelse her af landstinget i dag 

14 dage, lydende ham da at have hid kaldt sandemænd af Nørlyng herred, for Jens 

Andersens søn, Anders Jensen, hans bane at udlede, som i Kobberup by lørdagen næst 

forleden om natten er død bleven, og nu fremlagde Jens Andersen for sandemændene 

efterskrevne tingsvidne af Fjends herreds ting, 9. april sidst forleden udganget, som 

indeholder Jens Christensen i Søby og Christen Andersen i Dommerby at have vidnet, 

at på mandag var 3 uger sidst forleden da var de på Hald med vogne at skulle age noget 

flæsk til Randers, og idet de så dem tilbage, da så de, at kældersvenden på Hald, ved 

navn Markor Madsen, høttet Jens Andersens søn i Kobberup, Anders Jensen, med en 

svøbeskaft, som han havde i sin hånd og gav ham en slag med bag på hans skulder: 

dernæst gjorde sandemændene deres ed, efter at der var sat fylding på dem, og udlagde 

Anders Jensen af sygdom og skrøbelighed, han en rum tid har været med beladen, at 

være død bleven, og det ham til bane og livs lagt, eftersom de selv sandhed har udspurgt. 

Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

23. maj 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld. Da Palle Rosenkrantz Børesen til Veslisgaard har 

begæret Gods i Øsles By og Sogn, i Lund i Lild Sogn og i Huorrup Aarup, alt paa 

Hannæs og liggende til Hald Slot, til Mageskifte for Gods i Østerild By og Sogn, 

endvidere i Helbore og, hvis dette ikke er tilstrækkeligt, for Gods i Stourup i Mors, skal 

han snarest indsende Erklæring til Kancelliet om, hvorvidt dette Gods for Belejligheds 

og anden Herligheds Skyld kan bortskiftes fra Lenet. KancBrevb. 1637-39, s. 803.  

 

7. juni 1639 (1) 

 Missive til Verner Parsberg paa Sødal. Niels Munk, Kaptejn, har berettet, at hans 

to fattige, umyndige Børn efter den almægtige Guds Tilladelse af et sammenrottet Parti 

Troldfolk er blevet forgjort, saa at de daglig plages af den onde Aand, og at han har 

fængslet en Del af disse Folk, som har vedgaaet Gerningen og har udlagt andre, som har 

været med i samme ukristelige og uhyrlige Gerning, iblandt andre en Kvindeperson, ved 

Navn Kirsten Andersdatter, som for kort Tid siden er draget til Adressatens Stavn i 

Løfiel. Adressaten skal, naar der sker Henvendelse til ham hermed, lade samme 

Kvindfolk paagribe og fængsle, tage Dom over hende efter de rigtige Vidnesbyrd, som 

Niels Munk erhverver over hende, og lade ske Eksekution eller lade hende være Niels 

Munk følgagtig. KancBrevb. 1637-39, s. 844. 
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7. juni 1639 (2) 

Missive til Jørgen Seefeld om Niels Munks Beretning om hans to Børn, der er 

forgjort og om Fængslingen af en Del Folk. Disse har upint til Tinge udlagt nogle af 

Kronens Bønder i Halds Len [som Medskyldige], nemlig Anders Christensen i Fusøer, 

hans Hustru Mette Pedersdatter, hans Søn Christen Andersen og 2 Døtre Karen Anders-

datter og Maren Andersdatter. Jørgen Seefeld skal, naar der sker Henvendelse til ham 

hermed, straks lade Anders Christensen, hans Hustru Mette Pedersdatter, hans Søn 

Christen Andersen og den ene Datter paagribe, fængsle og holde velforvaret, tage Dom 

over dem, efter hvad rigtige Vidnesbyrd Niels Munk kan erhverve over dem, og derefter 

lade ske Eksekution. Den anden Datter Maren Andersdatter, som berettes kun at være 9 

Aar gammel, skal han straks sende til Tugthuset med en sikker Karl. Dersom flere i hans 

Len udlægges og han [Niels Munk] begærer, at de skal hæftes, skal Adressaten ogsaa 

lade dem anholde, tiltale og straffe, om de findes skyldige, og ellers hjælpe Niels Munk 

til, at saadan ukristelig og uhyrlig Gerning bliver straffet. KancBrevb. 1637-39, s. 844 

  

3. juli 1639 

Var skikket velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, kgl. majestæts 

befalingsmand på Hald, hans fuldmægtig Peder Nielsen, ridefoged der sst., med en 

opsættelse her af landstinget i dag 14 dage, lydende ham da at have stævnet Jens 

Christensen i Søby og Christen Andersen i Dommerby for vidner, de til Fjends herreds 

ting for nogen tid siden skal have vidnet, at de skal have været på Hald at age flæsk til 

Randers, da at have seet Melkor Madsen, kældersvend på Hald, at skal have slagen Jens 

Andersens søn, Anders Jensen, over hans aksel med en svøbeskaft, hvilke vidner ikke 

med sår eller synet skade, klage eller sigtelse bestyrkes, mener de derfor ikke bør at 

komme Melkor Madsen til nogen forhindring, men magtesløs at blive: så og efterdi Jens 

Christensen og Christen Andersens vidne ikke med syn om nogen skade bestyrkes, 

kunne vi ikke kende det nøjagtig, men efterdi Mikkel Pedersen og hans medbrødre 

udførlig har vidnet om Anders Jensens sygdom og skrøbelighed, han i langsommelig tid 

har været med behæftet, det og med syn bevises, Anders Jensen ikke at have haft synet 

gerning, og intet imod samme vidne og syn fremlægges, så sandemænd fordi har udlagt 

Anders Jensen af sygdom og skrøbelighed at være død bleven, da ved vi efter sådan 

lejlighed ikke imod samme vidne, syn og sandemænds ed, efter des nu beskaffenhed og 

beskyldning, at sige eller magtesløs dømme. Viborg landstings dombøger A 1608 - 

1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

14. august 1639 

Var skikket velbyrdige Niels Munk til Rosborg og gav til kende, hvorledes han 

har 3. september sidst forleden forhvervet 12 herredsnævninger af Fjends herred deres 

ed og tov, trolddomssag anlangende, over Anders Christensen af Fusøre, som nu efter 

kgl. majestæts befaling anholdt er på Hald slot, hvilke deres ed og tov Niels Munk agter 

til landstinget at lade konfirmere og stadfæste: så og efterdi samme tre personer, samme 

bekendelser gjort har, befindes at have været nogle misdædere, som for deres 

misgerninger er heden rettet, hvis ord efter recessen ikke stå til troende, hr. Frands 

Christensen og hans medbrødre præster og har vidnet efter samme misdæderes ord og 

bekendelser, der og med dom bevises, Christen Jensen ---- at være tildømt som ---- som 

for uhjemlet at stå til rette, da han samme vidne vidnet har, de andre vidnesbyrd, som og 

i husen skal have hos været, der samme løfte skulle være sket, det ---- vidne ikke kan 

eragtes uden for én persons kundskab, som regnes for ingen vidne, Christen Christensen 

og hans medfølgere ikke heller har vidnet om nogen Anders Christensens løfte, ej heller 

nogen bevis for nævninger om Niels Munks børns sygdom er fremlagt, da kunne vi efter 

sådan lejlighed ikke kende samme bekendelser og vidner, ej heller Niels Munks sigtelse, 

såvel som nævningers ed, derpå funderet er, så noksom, at de må komme Anders 

Christensen på hans liv eller velfærd til nogen forhindring eller skade, førend ham 

anderledes overbevises kan, vide ej heller videre på (følgende blad ikke bevaret). Viborg 

landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

 

 



 

466 

 

 

4. november 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld [Hald Len]. Da Kongen har befalet Mogens Høg til (?) 

og Christoffer Hvas til Hennegaard, Embedsmand paa Ørum Slot, at besigte noget Gods, 

som Jomfru Anne Sehested til Sindberggaard har begæret til Mageskifte, skal han give 

Møde paa Kongens Vegne ved Besigtelsen, naar han advares derom, og give til Kende, 

hvad han har at bemærke. KancBrevb. 1637-39, s. 927. 

  

6. november 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld paa Hald efter afdøde Hr. Knud Gyldenstjerne. Der er 

for rum Tid siden udstedt Befaling til afdøde Hr. Albret Skeel om af de formuende 

Kirkers Forraad i Ribe Stift at sende 250 Rdlr. til Borgemestre og Raad i Randers til 

Randers Kirkes Reparation. Adressaten skal snarest lade indkræve, hvad der endnu 

resterer af samme Penge og ikke er leveret, og levere det forskrevne Borgemestre og 

Raad til Hænde. KancBrevb. 1637-39, s. 936.  

 

12. november januar 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld om at levere lenets indkomst af havre til Jacob Madsen 

(i København). KancBrevb. 1637-39, s. 944.  

 

29. december 1639 

 Missive til Jørgen Seefeld. Kongen har ved Missive, dateret Københavns Slot den 

7. Juni 1639, efter Angivelse af Kaptejn Niels Munk og efter andre Troldfolks 

Bekendelse og Udlæggelse befalet at tiltale nogle i hans Len [Hald] boende Kronens 

Tjenere for deres grove Misgerninger, paagribe dem og tage Dom over dem. Da Kongen 

endnu ikke har erfaret, hvorvidt der er procederet i samme Sag, befales det ham snarest 

at erklære sig herom til Kongen, hvis det ikke allerede er sket, forfølge Sagen med al 

Flid og snarest udføre den, da det ikke er forsvarligt for Gud at lade saadanne uhyrlige 

Gerninger hengaa ustraffet og upaatalt. KancBrevb. 1637-39, s. 393.  

 

10. marts 1640 

Var skikket velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, kgl. majestæts befalings-

mand på Hald, på den ene og havde stævnet velbyrdige Niels Munk kaptajn i Rosborg 

på den anden side for en bekendelse vidne, han til Fjends herreds ting 11. juni 1639 skal 

have ladet forhverve, i sin mening at Søren Christensen Fredbjerg, Birgitte Mourids-

datter og Mette Mouridsdatter, alle unødet og utvungen, frivilligen svor og bekendte, at 

de den næste lørdag for nytårsdag da sidst forleden, da blev efterskrevne personer 

forsamlet i den lille stue til Anders Christensens i Fusøre, og iblandt andet da havde de 

3 voksbørn, hvilken skulle døbes i fandens navn og i en ny gryde indlægges, og siden 

på Rosborg nedersættes til Niels Munks ulykke og fordærv: så og efterdi det befindes, 

Søren Fredbjerg, Mette og Birgitte Mouridsdatter, som samme bekendelse gjort har, at 

have været nogle misdædere, som for deres misgerninger er heden rettet, hvis ord og 

mundheld efter recessen ikke står til troende, i hvad de vil sige eller vidne på nogen, 

fornævnte præsters første kundskab og efter bemeldte misdæderes ord vidnet er, de ikke 

heller i deres andet vidne, såvel som Jens Christensen i Hornum og hans medfølgeres 

vidne, bemelder Christen Lauridsen at have lovet Niels Munk eller nogen af hans 

ulykke, som dem skulle være vederfaret, Anders Nielsen og hans medbrødres vidne og 

er vidnet om rygte og ikke om deres egen vitterlighed, da kunne vi efter sådan lejlighed 

ikke kende samme bekendelse og vidner, ej heller Niels Munks sigtelse, derefter gjort, 

såvel som nævnings ed, derpå funderet er, så noksom, at de bør nogen magt at have eller 

komme Christen Lauridsen til hinder eller skade, førend ham anderledes overbevises. 

Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

10. marts 1640 

Var skikket velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, kgl. majestæts 

befalingsmand på Hald, på den ene og havde stævnet velbyrdige Niels Munk kaptajn i 

Rosborg på den anden side for en bekendelse vidne, han til Fjends herreds ting 11. juni 

1639 skal have ladet forhverve, i sin mening at Søren Christensen Fredbjerg, Birgitte 

Mouridsdatter og Mette Mouridsdatter svor og bekendte, at den næste lørdag for 
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nytårsdag da næst forleden da skal Anders Christensens søn i Fusøre, Christen 

Andersen, med flere været forsamlet i Anders Christensen sst. hans liden stue, og siden 

i fugle lignelse begivet dem til Rosborg og der tre gange danset avet omkring gården til 

Niels Munks ulykke og fordærv: så og efterdi samme bekendelse befindes af tre 

misdædere, Søren Fredbjerg, Mette og Birgitte Mouridsdatter, som for deres onde 

gerninger er heden rettet, at være gjort, hvis ord og mundheld efter recessen ikke står til 

troende, i hvad de vil sige eller vidne på nogen, fornævnte præsters første kundskab og 

efter bemeldte misdæderes ord vidnet er, de ikke heller i deres andet vidne, såvel som 

Jens Christensen og hans medfølgeres vidne, bemelder, det Christen Andersen skulle 

lovet Niels Munk nogen ulykke, som ham eller hans skulle være vederfaret, da kunne vi 

efter sådan lejlighed ikke kende samme bekendelse og vidner, ej heller Niels Munks 

sigtelse, derefter gjort, såvel som fornævnte nævnings ed, derpå funderet er, så noksom, 

at de bør nogen magt at have eller komme Christen Andersen til hinder eller skade, 

førend ham anderledes overbevises kan. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. 

Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

10. marts 1640 

Var skikket velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, kgl. majestæts befalings-

mand på Hald, på den ene og havde stævnet velbyrdige Niels Munk kaptajn i Rosborg, 

på den anden side for en bekendelse, han til Fjends herreds ting efter tingsvidnes 

formelding 11. juni 1639 skal have ladet forhverve, i sin mening at Søren Christensen 

Fredbjerg, Birgitte Mouridsdatter og Mette Mouridsdatter, alle unødet og utvungen, 

frivilligen ved deres højeste helgens ed svoret og bekendt har, at Karen Andersdatter, 

Anders Christensens datter i Fusøre, med flere var forsamlet i Anders Christensens den 

lille stue den næste lørdag efter nytårsdag næst forleden, da skal Karen Andersdatter 

have syet en pose af et stykke sort lærred, hvori skal være indlagt adskillige dyrs hår og 

tre hønseæg og så med samme pose med de andre i fugle lignelse at skal have begivet 

dem til Rosborg, og der iblandt andet til Niels Munks ulykke og fordærv danset tre gange 

avet omkring gården, og taget sand i deres venstre hænder og kastet det over deres 

hoveder: så og efterdi Søren Fredbjerg, Mette og Birgitte Mouridsdatter, som samme 

bekendelse gjort har, befindes at have været nogen misdædere, som for deres onde 

gerninger er heden rettet, hvis ord og mundheld efter recessen ikke står til troende, i 

hvad de ville sige eller vidne på nogen, fornævnte præsters første kundskab og efter 

bemeldte misdæderes ord og mundheld vidnet er, de ikke heller i deres andet vidne, 

såvel som Jens Christensen i Hornum og hans medfølgeres vidne, bemelder Karen 

Andersdatter at have lovet Niels Munk ulykke, som ham eller hans skal være vederfaret, 

da kunne vi efter sådan lejlighed ikke kende samme bekendelse og vidner, ej heller Niels 

Munks sigtelse, derefter gjort, såvel som nævningers ed, derpå funderet er, så noksom, 

at det bør nogen magt at have eller komme Karen Andersdatter til hinder eller skade i 

nogen måder. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

1. maj 1639 - 1. maj 1640 

 Regnskab med forskellige varer til et nyt hus på Hald. Det er huset med borgstue 

og køkken, som kongen 1. maj 1639 beordrede bygget. Det var et hus på 13 bindinger, 

2 lofter højt, som Jørgen Friis o. 1528 lod flytte indenfor volden. Det blev nedtaget og 

genopbygget.  RA, Hald lens regnskab 1639-40. 

 Penge givet for adskillige varer, herunder til det nye hus, som blev opbygget efter 

kongens brev. 

 Bevis 17 

Givet Christen Rasmussen i Viborg for 25 styk 16 alens fyrbjælker, stykket 5 mark, 26 

tolv alens sparret, stykket 28 skilling, 11 styk 10 alens fyrtræer til hanebjælker, stykket 

1 sletdaler, hvilket blev forbrugt til det hus på slottet, som  efter kongens brev er 

nedtaget og nu 2 lofter høj og 13 fag igen er opsat, beløber sig  

penge          30 rdl. 1 ort 
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 Penge givet forskellige embedsmænd for arbejde 

 Bevis 20  

Givet to tømmermænd, Mads Pedersen i Vinkel og Niels Nielsen i Dollerup for 

efterskrevne egetømmer til det nye hus  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, 28 stolper 4 alen, 8 

tylter løsholter 3 alen lange, 17 tylter, 8 hver …., beløber sig til 1.400 alen, for hver 1 

skilling 1 album, penge      20½ rdl. 19½ sk. ½ album 

 Bevis 21 

Givet Christen Sørensen Tømmermand i Viborg for køkkenet og borgstuens 2 lofter 

høje og med tressers farve af ny at farve med 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   

 Summarum for embedsmænd 

Penge         103½ rdl. 1 ort 6½ sk. ½ alb. 

 Er leveret til embedsmænd, som er til samme hus forbrugt, og er købt for penge 

 Bevis 24 

Fyrbjælker         2 tylter 1 træ  

Fyrsparrer         2 tylter 2 træer 

Fyrtræer til hanebjælker      4 

 

14. maj 1640 

Missive til Jørgen Seefeld paa Hald om at lægge 1 Gaard og 1 Bol i Møgeltorum 

By, 2 Gaarde og 1 øde Gadehus i Lille Torum, alle i Torum Sogn i Harre Herred, 2 

Gaarde i Greterup By i Jungit Sogn og Hestbeck i Rybergh Sogn, alle i Nørre Herred, 

alt i Salling i Nørrejylland, ind under Halds Len. KancBrevb. 1640-41, s. 112. 

 

15. maj 1640 

Missive til Jørgen Seefeld om Hald Kirketiender i Mors, hvormed M[elkior] 

Oldeland] er, forlenet, og Christoffer Hvas om Kirketienderne paa Tyholmb, angaar Iver 

Prip. KancBrevb. 1640-41, s. 157. 

 

25. juni 1640 

Missive til Erik Juel og Mogens Høg. De har efter Kongens Befaling indsendt 

Besigtelse af noget Gods i Hald og Due-Klosters Len, som Jomfru Anne Sehested til 

Sieberiegaard (Sindbjerggård, Mors Sønder Herred) har begæret til Mageskifte, til 

Kancelliet. Da der deraf kan ses, hvad der af det Gods, som Jomfru Anne Sehested vil 

udlægge til Kronen, tilkommer hvert Len, skal de med det næste i Nærværelse af begge 

Lensmændene gøre hvert af Lenene Fyldest af det Gods, som Jomfru Anne Sehested 

udlægge til Kronen, og give det beskrevet. KancBrevb. 1640-41, s. 213. 

 

16. august 1640 

 Mads Lassen i Daubjerg, herredsfoged i Fjends herred, kvittering til Peder Lassen 

skriver på Hald for 70 og … rdl. for 30 og halvtiende læster kalk leveret til slottet for 

hver læst 2 rdl. Det er materialer til stegerset med køkken og borgstuen, som Christian 

4.s  ved brev af 1. maj 1639 tillod at måtte nedtages og genopbygges med videst muligt 

genbrug af tag og tømmer. RA, Hald lens regnskab 1640-41. Regnskabsbilag.  

 

7. oktober 1640 

Var skikket velbyrdige Jørgen Seefeld til Visborggård, kgl. majestæts befalings-

mand på Hald, med en opsættelse her af landstinget i dag 6 uger, lydende ham da at have 

stævnet Christen Olufsen i Finderup, Anders Mikkelsen i Lindum og deres medbrødre 

12 herredsnævninger, for de 11. juli næst forleden til Nørlyng herreds ting har svoren 

Christen Mogensen, som nogen tid har været anholden på Hald slot, en fuld røveri og 

stimands tov over, for han på retfærdige veje og stier med bøsse og dragen værge har 

tiltvungen en, ved navn Søren Christensen ---- at løslade en den gode mands fanger, ved 
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navn Jens Hede, som skulle have været ført til København for sine begangne gerninger: 

så og efterdi for nævninger, såvel som her for os, med adskillige bekendelser såvel som 

andre vidnesbyrd er bevislig gjort, det Christen Mogensen på farende veje med forbudne 

gevær har overfaldet Søren Christensen og taget den fangne mand, Jens Hede, som han 

til København skulle overført, fra ham og ---- , så nævninger fordi har ham stimands tov 

oversvoret. da ved vi efter sådan lejlighed ikke imod samme nævningers ed at sige men 

ved magt at blive. Viborg landstings dombøger A 1608 - 1661. Bjarne Nørgaard-

Pedersen. 

 

12. oktober 1640 

Missive til Jørgen Seefeld på Hald  om at levere 150 tdr. rug, 100 tdr. byg og 300 

tdr. havre til Rasmus Jensen, borger i København. KancBrevb. 1640-41, s. 275. 

 

17. november 1640 

Missive til Jørgen Seefeld på Hald  om toldere, toldskrivere og om restancen. 

KancBrevb. 1640-41, s. 660. 

 

13. marts 1641 

 Peder Bjerring, borgmester i Viborg, kvittering til Peder Lassen skriver på Hald 

for 58 rdl. og 32 skilling for 3.500 tagsten, pr 1.000 styk 10 kurantdaler, 10 rigsdaler for 

500 sternlægter, pr 100 styk 2 rdl., 3 tylter grandeller 4½ rdl. Underskrevet af J. Seefeld 

og Peder Bjerring. Det er til det meget brøstfældige hus med køkken og borgstue, som 

Christian 4.  ved brev af 1. maj 1639 tillod at måtte nedtages og genopbygges med videst 

muligt genbrug af materialer. RA, Hald lens regnskab 1640-41. Regnskabsbilag.  

 

1. maj 1640 - 1. maj 1641 

 Regnskab med varer og arbejde på det nye stegershus med borgstue og køkken, 

som blev nedtaget og genopbygget.  En del varer var allerede købt, se 1. maj 1639 -1. 

maj 1640. RA, Hald lens regnskab 1639-40. 

 Penge givet for forskellige varer indkøbt og forbrugt til huset på slottet, som efter 

kgl. befaling er opbygget af nyt. 

 Bevis 18 

Givet Peder Bjerring, borgmester her i Viborg 2.500 tagsten, 2 kurantdalere pr 1.000, er 

penge         58 rdl. 32 skilling  

Item for 500 sternlægter, 2 rdl. pr 100, penge   10 rdl.  

For 3 tylter tørre fyr deller, tylten 1½ rdl.,  penge  4½ rdl.  

 Bevis 19 

Givet Niels Nipgaard i Viborg for 49 tylter tørre fyrdeller forbrugt til 2 lofter igennem 

det nye hus, desuden til kvistesjern til døre, vinduer samt borde, bænke og andet i huset, 

tylten 1½ rdl. 1 mark, penge      81½ rdl. 16 sk.  

 Bevis 25 

Givet Jens Ibsen i Viborg for ½ tylt 12 alens tørre …, hvoraf blev gjort …. et skillerum 

i det nye hus, penge       1 rdl. 

 Penge givet forskellige embedsmænd for arbejde 

 Bevis 26 

Givet Oluf Ebbesen og Anders Nielsen i Hørup for det nye tretten fags hus, 2 lofter højt, 

mellem stænger at mure med skillerum, sternlægter at påslå, tagsten at ophænge, 2 

murgavle i beregnet, desuden dønnikedes, skelledes og med murerarbejde at forfærdige, 

for hver fag 2½ rdl. og for køkkenskorstenen i sig selv fra grunden af og op igennem 

huset med 3 piber at mure og ganske forfærdige, hvilket alt på deres egen kost, er penge 

20 rdl., tilsammen penge      54½ rdl. 16 skilling 

 Bevis 27 

Givet … kalkslager for 7 uger han på egen kost har slået kalk, for hver uge 7 sletmark, 

er penge         8 rdl. 16 sk. 
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 Bevis 28 

Givet Anders Bødker i Vinkel for 4 kalkbaljer, hver 1½ mark, og 4 spande,  

penge          1½ rdl. 16 sk. 

 Bevis 29 

Givet Villads Glarmester for 39 store vinduer han lavede til det nye hus på slottet, 

stykket ½ rdl. og 12 andre, stykket 3½ mark, penge  24½ rdl. 

Givet ham for søm forbrugt dertil, penge   3 ort 

 Bevis 30 

Givet Laurids Klejnsmed i Viborg for 7 slagvinduesbuer i det nye hus at beslå med sit 

eget jern, pr styk 1 ort 6 skilling er, penge   3½ rdl. 1 ort 

Givet forne Laurids Klejnsmed for 8 .. låse, pr styk med nøgle, stabel og søm, 3½ 

sletmark 4 sk. er  penge      5 rdl. 

 Bevis 31  

Givet Søren Snedker i Vranum for 2 lofter igennem det nye hus, desuden borde, bænke. 

Item døre og vinduesrammer, på egen kost,    38 rdl. 

 Bevis 32 

Givet Peder Jensen smed for arbejde på det nye hus, nemlig døre…, vinduesstænger, 

spigre, søm samt for den stob til Mønsted kirke at beslå og krog til gr… at hænge på, 

penge         9½ rdl.  

 

1. maj 1640 - 1. maj 1641 

 Kvittering for arbejde på det 13 fags hus, 2 lofter højt, muret mellem stænger, med 

borgstue og køkken, som blev nedbrudt og genopsat efter kongens brev af 1. maj 1639. 

Kvitteringen med henvisning til bevis 26, er underskrevet af Jørgen Seefeld, men datoen 

er skjult under to indklæbede segl. RA, Hald lens regnskab 1640-41. Regnskabsbilag 

  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, fem 

hundrede 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. Til så ydermere vidnesbyrd har 

vi vores signeter under trykket. 

 

1. september 1641 

Jens Andersen ladefoged på Hald med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage 

havde stævnet Anne Sørensdatter, værende i Bjerring, for en sigtelse hun til Middelsom 

herreds ting 13. december 1639 på ham gjort har, at han skulle være barnefar til det barn 

hun fik, men hun senere har bekendt, da hendes barn var død, at Gud havde straffet 

hende, formedelst hun løgnagtigt havde sigtet Jens Andersen, at han skulle være hendes 

barnefar, men han blev tildømt at betale hans husbond 12 daler for lejermål. derefter 

blev afsagt, da efterdi samme sag befindes i 6 uger til i dag at være optaget, og Anne 

Sørensdatter ikke er mødt herimod at svare, og der ikke deri uden bevilling kan gøres 

længere forhaling, da fandt dommerne samme sigtelse og dom magtesløs at være, og 

ikke at komme Jens Andersen til nogen forhindring. Viborg landstings dombøger B 

1616-64. Bjarne Nørgaard-Pedersen. 

 

24. november 1641 

Jørgen Seefeld til Visborggård kgl. majestæts befalingsmand på Hald med en 

opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Mouridsen i Hejring 

herredsfoged i Rinds herred for en dom, han til Rinds herreds ting 29. februar dømt har, 

hvori han har tildømt noget jord at bruges til Holm mark, og ikke agtet adskillige vidner 
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for ham har været i rette lagt. derefter blev afsagt, så efterdi adskillige stedsmåls sedler 

fremlægges, at Christen Poulsen i Gedsted og hans formand Christen Pedersen sst. af 

lensmanden på Hald slot har stedt al Nørholm mark, og intet derimod fremlægges, så 

herredsfogeden derfor har tildømt Christen Poulsen samme ejendom, da vidste 

dommerne ikke imod samme stedsmåls sedler og herredstingsdom at sige eller 

magtesløs dømme. Viborg landsting B 1616-1664, Bjarne Nørgaard Pedersen. 

 

1642 (1) 

Jens Madsen i Fjelsø med en opsættelse af landstinget 24. november sidst forleden 

havde stævnet Keld Christensen i Troelstrup for et vidne, han 1639 til Rinds herreds ting 

vidnet har anlangende 3 øksne, hvilket enlige og vildige vidne, han har vidnet i sin egen 

sag sig selv dermed til befrielse. endnu stævnet Peder Nielsen i Nonbo ridefoged til Hald 

og Eske Ibsen i Gedsted, som har forhvervet dom og dele. Da efter flere ord dem imellem 

var, afstod Peder Nielsen samme vidne dom og dele, hvorefter blev afsagt, at da bør det 

ingen videre at komme til hinder eller skade i nogen måder. Viborg landsting B 1616-

1664, Bjarne Nørgaard Pedersen. 

 

1642 (2) 

Et drama skimtes bag regnskabet 1642. ”Fortegnelse på hvad Kgl. Majst. 

tilkommer af Christen Ebbesens bo i Aarup på Hannæs, som af sin egen hustru og søn 

blev ombragt. Beløber sig den halve bo: 45 dlr.” Fra dette beløb, som tilkom kongen, 

fragik udgifterne. Ridefogden på Mors, Knud Berntsen, havde måttet have hjælp for at 

få sønnen Jost Madsen pågrebet ”eftersom han er en forfærdelig skjælm, og jeg kunne 

ikke lide på bønderne at fange og gribe ham.” Der var udgift til kost for Gertrud 

Christensdatter fra 27. marts til 16. april og for Jost Madsen fra 12. april til 23. april. 

Sidstnævnte datoer fandt henrettelsen sted. ”Givet mestermanden for dem at henrette, 

kvinden med sværdet, den anden til stejle og hjul, 17 sldlr. Givet for en stor spiger, 

hvormed hans hoved blev slagen på stagen ½ mark. For egetræ til samme stage 1 mark. 

For en tolv alen træ til stejlen . . .” Rest kongen 12½ dlr. Valdemar Andersen, s. 142. 

 

3. maj 1642 (1) 

Kvittansiarum til Arvingerne efter Hr. Knud Gyldenstjerne til Tym, Høvedsmand 

paa Hald Slot, paa hans Regnskab for Indtægt og Udgift af Hald Slot fra 1. Maj 1612 

indtil 4. Oktober 1627, da Rigens Fjender bemægtigede sig Jylland, for de i samme Tid 

oppebaarne Penge- og Madskatter, for det Inventarium, som fandtes paa Hald Slot, og 

for hvilket han har gjort Rigtighed og Forklaring. Han og hans Arvinger blev aldeles 

intet skyldig. KancBrevb. 1642-43, s. 102. 

 

3. maj 1642 (2) 

Kvittansiarum til Arvingerne efter Knud Gyldenstjerne til Timb, forrige 

Befalingsmand paa Hald Slot, paa deres Regnskab for Indtægt og Udgift af Hald Slot 

fra 1. Maj 1629, efter at de Kejserske havde forladt Landet, til 1. Maj 1637, da han var 

død, for de i samme Tid oppebaarne Penge-, Korn- og Madskatter, for det af ham 

modtagne og af Arvingerne igen overleverede Inventarium. De blev aldeles intet 

skyldig. KancBrevb. 1642-43, s. 102. 

 

6. maj 1642 

 Missive til Jørgen Seefeld. Da Niels Krag til Trudtsholmb, Befalingsmand paa 

Lund Gaard i Mors, har begæret 6 Gaarde, der ligger til Hald Slot, men i Lunde Birk til 

Lund Gaard, og hvis Bønder er saa forarmede, at de ikke kan drive Avlen, og tilbyder 

aarlig af dem at yde den visse Afgift deraf og gøre Regnskab for det uvisse, som til 

Gengæld skal kvitteres og slas af for Jørgen Seefeld, skal denne snarest indsende 

Erklæring til Kongen om, hvorvidt disse 6 Gaarde for Belejligheds Skyld eller af anden 

Aarsag kan bortskiftes fra Lenet [Hald). KancBrevb. 1642-43, s. 120. 

 

 

 

 



 

472 

 

 

22. maj 1642 

Missive til Jægermesteren [Achim v. Bredow) om at lade Henrik Belov til 

Spøttrup for Betaling faa 4 store Dyr og 6 Raadyr af Silkeborg eller Hald Skove paa de 

Steder, hvor det er Vildtbanen til mindst Skade. KancBrevb. 1642-43, s. 152. 

 

16. oktober 1642 

Missive til Jørgen Seefeld på Hald om til Jens Jensen i København at levere 150 

tdr. rug, 1.000 tdr. byg og 300 tdr. havre.  KancBrevb. 1642-43, s. 247. 

 

16. november1642 

Aabent Brev, hvorved Kongen bevilger, at Niels Krag til Trudtsholmb, 

Befalingsmand paa Lund Gaard i Mors, til forbemeldte Gaard Lund maa faa 6 Kronens 

Gaarde, som ligger paa Mors i Lunde Birk, og som hidtil har svaret til Hald Slot, og lade 

oppebære deres aarlige visse og uvisse Landgilde og bruge dem til Ægt og Arbejde til 

fornævnte Gaard Lund, dog at han for deres aarlige visse Landgilde aarlig betaler 

Rentemestrene paa Kongens Vegne efter sædvanlig Renteritakst og i rette Tid gør 

Regnskab for den uvisse. Dog skal hans Tiendepenge al forbemeldte, som af de 6 Gaarde 

kan tilfalde ham, altid være ham frit forbeholdt (Efter Hr. Kanslers Befaling.). j. R. 10, 

244. K. KancBrevb. 1642-43, s. 280. 

 

17. november1642 

Missive til Jørgen Seefeld. Kongen har bevilget Niels Krag til Trudsholm, 

Befalingsmand paa Lund Gaard i Mors, at han straks til forskrevne Gaard Lund maa faa 

6 Kronens Gaarde, der ligger i Lunde Birk, og som hidtil har ligget til Hald Slot. Han 

skal straks lade de 6 Gaarde være ham følgagtig, dog skal Afgiften afkortes Jørgen 

Seefeld og igen paalægges Niels Krug. KancBrevb. 1642-43, s. 280. 

 

15. december 1642 

Missive til Jørgen Seefeld paa Hald. Hr. Peder Justesen, Sognepræst til Liørsløf 

og Ørdinge Sogne paa Mors, har andraget om for sit Kalds og sin Præstegaards Ringheds 

Skyld at faa bevilget, at 2 Gaarde i Ørdinge By under hans Len [Hald] maa lægges til 

Præstegaarden, og tilbyder at ville give den sædvanlige Landgilde deraf. Da Kongen af 

Jørgen Seefelds Erklæring ser, at det godt kan ske, tillader han, at nævnte 2 Gaarde 

herefter maa lægges til fornævnte Præstekald, dog saaledes at han og hans Efterfølgere 

aarlig giver Kronen den sædvanlige Afgift og Landgilde, som hidtil er gaaet deraf, og 

de Skatter, som herefter bliver paabudt og bør gives af de nævnte 2 Gaarde. (Efter Hr. 

Kanslers Befaling). KancBrevb. 1642-43, s. 335. 

 

23. april 1643 

 Missive til Jørgen Seefeld. Else Jensdatter, Jens Jensens i Sigersløf, Sidtzel 

Lauridtzdatter, Christen Lauridtzens Hesselberg, Karen Anders-atter, Michel 

Thommesens og Maren Pedersdatter, Christen Pofvelsens ibid. Efterleversker har ladet 

andrage, hvorledes bemeldte deres Husbønder, som fornævnte Kronens Gaarde paa 

Mors i hans Len paaboede, noget før Jul forleden vilde forføje sig til Hald Slot med en 

Skude med et Aars fulde Landgilde for samme der at yde. Paa denne Rejse omkom og 

druknede bemeldte deres Husbønder med Gods og Skude paa Grund af en stor 

paakommende Storm. Da Kongen af hans Erklæring erfarer, at Enkernes Angivelse er 

sandfærdig, vil han, at de forskaanes for samme Aars Landgilde, hvilket skal godtgøres 

ham i hans Regnskab. KancBrevb. 1642-43, s. 475. 

 

28. april 1643 

Missive til Jørgen Seefeld. Kronens saavelsom Adelens Bønder paa Mors har 

foregivet, at de aarlig udgiver noget Korn til Sallingsunds Færges Vedligeholdelse. Det 

bliver leveret paa Ha1d. De foregiver nu, at disse Færger ikke bliver vedligeholdt, som 

de bør, saa den rejsende Mand, som vil derover, bliver opholdt i nogle Dage og ikke kan 

komme derover, da der mangler Folk. Jørgen Seefeld skal derfor antage en vederhæftig 

Person til at holde Færge, Baade og Folk, som straks ved Nat og Dag kan overføre den 

rejsende. Han skal aarlig have 24 Td. Byg af det Korn, Bønderne giver til Færgens 
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Vedligeholdelse, saalænge han holder Færger, Baade og Folk, som det sig bør. Jørgen 

Seefeld skal have Tilsyn med denne Person, at han betjener Stillingen tilbørligt, og han 

skal lade ham straffe og forordne en anden i hans Sted, hvis det ikke sker. Broerne paa 

begge Sider skal forfærdiges som ved bør og siden holdes vedlige. KancBrevb. 1642-

43, s. 120. 

 

21. oktober 1643 

Missive til Jørgen Sefeld. Jens Bang i Aalborg har ladet andrage, at han for nogen 

Tid siden har taget en Procurator ved Navn Hans Kall fra Viborg, som en lang Tid har 

tjent Jens Bang i hans Sager. Procuratoren har for kort Tid siden brudt ind i Jens Bangs 

Kammer i hans Fraværelse og borttaget de bedste Breve, som hører til de Sager, han har 

at forrette. Han er bortrømt med dem og menes at opholde sig i Viborg. Kongen vil, at 

Jørgen Sefeld, naar Jens Bang besøger ham desangaaende, skal være ham behjælpelig, 

og hvis Hans Kaal befinder sig i Viborg eller i Jørgen Sefelds Len [Hald], maa Jens 

Bang anholde ham og sætte ham i Arrest, indtil han fremskaffer fornævnte Breve til Jens 

Bang, som der sig bør. KancBrevb. 1642-43, s. 596. 

 

21. december 1643 

Aabent Brev. Christen Andersen, der tilforn boede i Vristed i Hald Len, har ladet 

andrage, hvorledes en Mand ved Navn Knud Christensen, der bor i Nørgaard, har været 

ham en Del Penge skyldig. Da han begærede sine Penge efter Brevets Indhold, har Knud 

Christensen undslaaet sig for Gælden og formeret et falskt og urigtigt Brev og endelig 

frigjort sig med en Lov, saa at Christen Andersen, efter at han var forfulgt med videre 

Proces, er bortrømt. Da forbemeldte Christen Andersen med Tingsvidne beviser, at han 

altid har forholdt sig rolig og vel, og at Sagvolderen Knud Christensen har efterladt ham 

samme Sag, saavidt han har ham at tiltale, saa har Kongen bevilget Christen Andersen 

hans Fred igen, saa han herefter som tilforn maa gaa og staa i Lov og Tov og søge Lav 

og Gildehus med gilde Mænd og gæve og være og blive fri, fællig og sikker og søge sin 

Næring og Bjæring, hvor han bedst kan, og ej være Mand des mindre. KancBrevb. 1642-

43, s. 658. 

 

1642 - 43 

Jordebog for Kalø Len Philippi Jacobi 1642 til årsdagen 1643. Det er indtægt af 

smør og honning af den tilbageblevne del af halvdelen af krongodset i Rinds Herred, 

som Predbjørn Podebusk havde ved sin død 1541 og nu fortsat ligger til Kalø. Den 

oprindelige halvdel var ca. 78 gårde, og heraf var endnu 62 under Kalø, de øvrige må 

antages solgt. De samlede ydelser var stort set uændrede fra 1541 og 1598-99, se dette. 

Forhøjelser af landgilden af disse gårde som straf for deltagelse i Clementsfejden blev 

betalt til Hald. RA, Kalø lens regnskab 1642-43. 

 Summarum for de 62 gårde var:  

Indtægt på smør. 5 tdr. 2 pund 10½ mark.  

Indtægt på honning. 1½ tdr. 1 kande.  

Penge ydet i stedet for honning 6½ daler 1 mk.  

 

18. januar 1643 

Jørgen Seefeld til Visborggård kgl. majestæts befalingsmand på Hald hans visse 

bud Peder Nielsen ridefoged sst. havde stævnet Christen Lauridsen i Vinkel for et falsk 

pas, han skulle have ladet skrive, desuden skulle han have beskyldt Peder Nielsen, for 

han skal have dulgt med Mikkel Skavn i Vinkel med hans tyveri, hvorfor han bør at 

straffes som en falskner løgner og æreskænder. Da formedelst dommernes forbøns skyld 

afstod Peder Nielsen samme forfølgning og tiltale til Christen Lauridsen, og han 

derimod forpligtede sig forinden 8 dage at drage af Hald og Silkeborg len så vel som 

Sønderlyng herred og ikke mere deri at komme tilstede, og dersom han efter denne dag 

deri findes, da uden videre dom straks at forsendes til Bremerholm. Viborg landsting B 

1616-1664, Bjarne Nørgaard Pedersen. 
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1644 – 45 (1) 

 Under besættelsen 1644-45 havde samtlige bygninger på slottet lidt stor skade, 

især ved udbrækket vinduesbly, dørlåse og hængsler m.v. Valdemar Andersen, s. 150. 

 

1644 – 45 (2) 

 Under besættelsen 1644-45 bortkom Sallingsund færge, hvorfor morsingboerne 

nægtede at betale sundkorn. De blev dog dømt til at levere den halve ydelse. Valdemar 

Andersen, s. 131. 

 

Ca. 1645 

 Efter en hurtig og uhindret fremrykning nordpå nåede svenskerne ca. 9. januar 

Hald. Om besættelsens forløb blev der siden gjort rede ved et tingsvidne. Melchior 

Madsen, forrige kornmåler på Hald, Jens Andersen, tidligere ladefoged, samt 

tjenestefolkene Knud Madsen og Peder Pedersen vidnede: ”At før fjenden kom ind i 

Jylland, lå slottets indkomst af korn på lofterne, tilhørende dels kongen og dels 

lensmanden, 406 tdr. rug og mel, 736 tdr. byg og malt, 320 tdr. havre. Da fjenderne kom 

til Viborg, fik to oberstløjtnanter Hald til kvarter med hver sin salvegarde. De skiftede 

straks kornet imellem sig og førte det med vogne til Viborg og andre steder til forskellige 

tider, så intet blev tilbage. Bønderne i omegnen blev tvunget til at køre med kornet. Alt 

kom fjenderne til gavn, uden hvad lensmanden af sin avling til sin husholdning forbrugte 

fra Sct. Valborgdag til fjendernes indkomst og noget byg, som borgerne i Viborg bekom 

på Jørgen Andersen i Helsingør hans vegne. Melchior Madsen vidnede, at i december 

1643 var sundkornet fra Mors skikket til Hjarbæk i en skude, men skipperen måtte tage 

kornet med tilbage til Mors, 132 tdr. byg, som ingen ville købe, formedelst stærke 

tidender da var om fjendernes tilkomst, hvilket korn også i Mors blev borttaget af 

fjenden. Ladefogeden Jens Andersen forklarede, at han stedse var til stede på slottet hos 

fjenderne, formedelst de bygningen ej skulle nedbryde eller afbrænde. Han havde set, at 

fjenderne efter at have solgt og bortført kornet med koste fejede lofterne for at få de 

sidste kærner med, så intet blev tilbage. Derefter måtte han på andre steder købe rug og 

malt til fjendernes underhold til så længe, at aldeles intet af nogen proviant var tilbage, 

så han var nødt til at drage fra stedet.” Der skrives, ”at fjenderne 20. januar 1645 

marcherede ud af Jylland”. Det synes dog at være 1646. Valdemar Andersen, s. 92. 

 

1645 (1)  

Gedsted bro, der skulle vedligeholdes af Hald Len, måtte efter 1645 helt fornyes, 

da den ”af vandløb blev ganske borttagen med al tilbehør.” Valdemar Andersen, s. 132. 

 

1645 (2) 

Under de fjendtlige besættelser forsvandt nogle effekter på Hald. Efter 1645 

savnedes: 1 stort og 1 lille ølkar, 6 vinfade, 3 måltønder, 3 kornskæpper, 6 taske-

hængelåse, 17 små hængelåse, 4 fyr(bord)skiver. 3 himmelsenge med himmel, 2 uden 

himmel, i jernstang, 7 gamle hampunderdyner, 6 gamle hamphoveddyner, jernlænke i 

brønden, 2 bolter (til fanger) og i par håndklaver (håndjern). Sagerne var ”i fjendernes 

tid var forrykket og bortkommet.” Der må også falde en mistanke på omegnens 

befolkning. Tilbage var i 1645 1 stort ølkar, i taskehængelås, 3 dobbelte fyrskiver med 

fod under, 4 fyrskiver, 5 fyrsengesteder med himmel over, 5 do. uden himmel. 

Valdemar Andersen, s. 165. 

 

1645 (3) 

1645 var »ladegårdens bygninger af fjenderne ganske spoleret. Laden måtte til 

rette drives og med tømmer bindes. På det søndreste hus var rejsningen ganske 

nedfalden.« Valdemar Andersen, s. 165. 

 

1645 (4) 

Villum Villumsen fik bestalling som skovrider i 1654. Skovridder Knud Pedersen 

var i tjenesten endnu 1657. Efter krigen nævnes Villum Villumsen som boende i 

Kvaldersted (Mønsted sogn), mens Knud Pedersen var afløst af Hans Jørgensen, der 

boede i Vedhoved. De havde tilsammen 160 rdl. årlig løn. Valdemar Andersen, s. 166. 
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1645 (5) 

Sten Bille og Laurids Below, der i 1645 var tilforordnede af kongen til at taksere 

godset i Hald len og fastsætte afslaget i landgilden, har set hver enkelt af lenets 679 

gårde. Vurderingen må antages at være foretaget af underordnede hjælpere rundt om i 

lenets mange sogne. Valdemar Andersen, s. 95. 

 

14. september 1645 

 Ridefoged Peder Nielsen, der tidligere havde været ridefoged på Mors, men nu 

boede på gården Nonbo ved Hald ”blev anno 1645 den 14. september med stor gewalt 

og røveri af den svenskelige part, som da var udi Jylland, fraplyndret og bortrøvet en 

summa penge, han af den visse indtægt havde ladet samle, nemlig af stedsmål 139½ 

dlr. og oldengæld 34 dlr.” Der blev siden gjort rede for sagen i et tingsvidne. ”Christen 

Madsen, tjenende i Nonbo, fik i august måned 1645 leveret en fortegnelse og restanz 

på en del stedsmål og oldengæld udi Hald len. En part førend fjenderne indkom, og en 

del efter de igen første gang var af landet uddraget. Hvilke forskrevne stedsmål og 

oldengæld han indfordrede og til ridefogden Peder Nielsen den 2. september samme år 

leverede i en læderpung. Hvilke penge Peder Nielsen lagde udi sit skrin, som blev 

hensat og nedsat udi en tørvestak på den østre side hans gård udi hans have, efterdi han 

sig befrygtede for den svenskelige ritmester Morten med sit medhavende selskab, som 

var udi Viborg og ville igen på march sønder ud. De og samme forskrevne 14. dag i 

måneden kom til Nonbo, nemlig ryttere, som med stor gewalt og røveri på tyrannisk 

maner overfaldt forn. Peder Nielsen og ham ilde medhandlede, borttog hvad i huset var, 

som dem behagede. Også hans klæder af livet frarøvet var. Så og oplukte og opstukte 

alt, hvad forvaret var. Desligest pint og tiltvunget dem at vise, hvad forsat var, og da 

har de fundet og borttaget forne skrin med alt forn. stedsmål og oldengæld udi.” Pigen 

i Nonbo vidnede ligeså. I Rentekammeret mente man ikke, at tabet af kornet på Halds 

kornlofter alene skulle bæres af kongen. Da lensmanden havde lenet på afgift, havde 

det været ham muligt at sælge kornet, ”om han i tide villet gøre sit bedste.” Såvel 

landgildekornet, som efter jordebogen tilkom kongen, samt bro- og sundkorn kunne 

have været indkrævet før fjenden kom til landet. Her er tale om restancerne, som 

lensmanden normalt hæftede for, men som måtte afskrives i regnskabet som tab, dvs. 

kongens. Til denne indvending bemærkede skriveren, at disse kornydelser først forfaldt 

til fastelavn. Angående landgildekornet, som var af høsten 1643, må det vel antages, at 

lensmanden havde holdt det på lager for at opnå bedre priser det følgende forår. Den 

endelige afgørelse ses ikke, men sandsynligvis har lensmanden måttet bære tabet af sin 

part af det bortrøvede korn samt ”hans løsøre med øksne, kvæg og andet forråd, som 

var på slottet.” Fra 6. januar 1644 til 1. maj 1645 førtes intet regnskab. 1644 blev intet 

byg eller havre sået, i 1645 ”kun ganske ringe”, så lensmandens udbytte, når sædekornet 

fradroges, kunne ikke beløbe sig højere for 1645-46 end til 50 dlr. Beboerne i Sdr. 

herred, Mors, havde undslået sig for at levere sundkorn for 1645, men herredsfogden 

dømte dem til at levere halvparten. Ridefoged Peder Nielsens bortrøvede penge førtes 

ligeledes til udgift på regnskabet. Hertil bemærkes: ”Dersom noget har været udi forråd 

hos ridefogden tilhørende Hs. Majst., og dette udi penge, da havde han haft over to 

måneder det at clarere, hvorfor den skade ej Hs. Majst. billig bør regnes.” Først ved kgl. 

brev af 7. november 1650 bestemtes, at de røvede penge efter ansøgning måtte 

efterlades. Valdemar Andersen, s. 92. 

 

8. oktober 1645 

Missive til nogle lensmænd og sekretærer.1) Det er befalet lensmændene i 

Nørrejylland straks ved deres fuldmægtige at opkræve uvildige dannemænd, som i 

deres len kan  besigtige kronens skove og vildtbaner i skovfogeders, skovrideres og 

dyrevogteres nærværelse, hvilket til 31. oktober førstkommende skal være lig til rede. 

Adressaten skal derfor til samme tid begive sig til Jylland til Vendelbo stift og i alle 

lenene der, Aalborg, Aaestrup, Børlum Closter, Westervig og Ørum, i lensmændenes 

eller disses fuldmægtiges nærværelse besigtige kongens slotte, klostre og gårde med 

underliggende ladegårde, hvorledes de nu på bygning er ved magt, så og registrere hvad 

inventarium, som findes hvert sted. Dernæst skal han med flid forfare, i hvad stand 

købstæderne er efterladt af fjenden, og hvilken skade de har lidt. Han skal også udforske 
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bøndernes lejlighed, om de her efter som tilforn kan udgive deres årlige landgilde til 

kronen eller ej. Endelig skal han efterforske, om den besigtigelse, som gøres på 

skovene, kan eragtes nøjagtig. Hans udførlige relation skal siden med forderligste 

indskikkes i Kancelliet 2)  NB. Ligesådan brev fik Jørgen Seefeld og Iffuer Krabbe at 

begive sig til Riber stift, til Koldinghuus, Riberhus, Lundenis, Bøfling, Lønborg 

bispegård og Gudom Closters len. Mogens Billde og Petter Reedtz i Aarhuus stift, 

Aarhuusgaard, Kalløe, Dronningborg, Sillckeborg, Skanderborg, Sternhollm len. Steen 

Bilide og Laffritz Below i Viborg stift, Halid, Schiffuehus, Marriager, Panum og 

Asmund [!) Closter len, så og Lund og Dueholmb i Mors. - Olluff Brocenhus og Laffue 

Bech at begive sig til Skåne og Blegind at besigtige alle kronens len, hvor fjenden 

befindes at have været etc…. KancBrevb. 
1)  Erik Grubbe og Olaff Rosenkrantz 
2) Efter hr. kanslers befaling. 

 

28. oktober 1645 

 Jægermester Hans Dibolt fik brev at lade fru  Ide Lange, afgangne Jens Juls til 

Kielgård, bekomme tre store dyr og fire små for betaling til hendes datters bryllup, når 

hun begærer det, i Silkeborg eller Hald len, hvor det kan være vildtbanen til mindst 

skade. KancBrevb. 1644-45, s. 512. 

 

1645 - 46 

 Bønderne tog hævn over de svenske, da de invaderede Jylland 1644-45. Det skete 

i Rinds herred, da en flok ryttere fra Viborg havde været i Fjeldsø og omegn for at 

proviantere eller plyndre og havde taget en del kvæg. En flok bønder rottede sig sammen 

og indhentede fjenderne undervejs til Viborg, slog dem ihjel og tog kvæget. Siden kom 

en svensk styrke fra Viborg og afbrændte byen. Jordebogen 1645-46 nævner 11 brændte 

gårde, deraf 10 i Skals, som fjenderne havde afbrændt. Valdemar Andersen, s. 94. 

 

7. februar 1646 

 Missive til lensmanden på Hald. Kongen har fået underretning om bøndernes 

tilstand i Hald len og erfaret, at nogle er således ved magt, at de kan tåle at svare fuld 

landgilde, at andre kun kan svare noget deraf, og at en del er så forarmede, at de slet 

intet kan svare. Lensmanden skal snarest erkyndige sig om de bønders lejlighed, som 

er således ved magt, at de kan svare noget, og specificere, hvad enhver efter sin 

nuværende tilstand, sæd og beholdent fæmon kan tåle at svare i landgilde i år, hvad 

forskånsel de behøver, og hvor snart enhver igen kan svare deres sædvanlige landgilde. 

Hvad angår de gårde, som er ganske øde og forarmede, skal de ligeledes informere sig 

udførligt om dem og erklære, hvilken skånsel de behøver, til de igen kan svare fuld 

landgilde, ligesom de, hvor der er skov, skal undersøge, hvad der behøves til 

bygningstømmer til de øde og afbrændte gårde, og snarest indlevere udførlig relation 

til kancelliet. KancBrevb. 1646, s. 35. 

 

14. marts 1646 

Missive til Jørgen Seefeld. Han har andraget, at stalden og vindebroen på Hald 

slot er meget brøstfældig, og at der på adskillige steder på slot og ladegård er brøst-

fældighed på tag, mur, vinduer, døre, låse og deslige, som er ødelagt af fjenderne i 

forleden fejde, samt at den færge, som brugtes ved Sallingsund, med sit tilbehør er 

”forrygtt”, og begæret bevilling at måtte reparere slottets brøstfældighed af dets 

indkomst, og spurgt, om en ny færge skal bekostes. Han skal af nogle tømmermænd og 

andre, som har forstand derpå, lade slottets og færgens brøstfældighed besigtige og 

vurdere, hvorledes det med mindste bekostning kan repareres, og snarest indsende sin 

erklæring til kancelliet, så vil kongen siden resolvere derpå. KancBrevb. 1646, s. 49. 

 

1. maj 1645 - 1. maj 1646 

 Regnskab med en del reparationer på slottet, som var ødelagt af fjenderne 

(svenskerne) og var udbedret ”førend lensmanden kunne have der nogen værelser, eller 

der kunne holde hus, såvel og en ringe del som på ladegården er udbedret eftersom den 

var af fjenderne ganske spoleret” som det fremgår af kommissariernes beskrivelse



 

477 

 

 

 Klejnsmeden blev betalt for mange låse. Glarmester for den del vinduer og dertil 

medgik 3.000 vinduesstifter. Til murerarbejde på tag og væg medgik 850 tagsten, 1.800 

mursten og 16 læster kalk. Tømreren blev betalt for lofter at drive til rette, forbrug af 

fyrdeller og grandeller, egeknapsholt og 3.000 loftssøm. Laden skulle drives til rette, og 

der blev indlagt såkaldte strudsbånd, i det søndre hus i ladegården var rejsningen faldet 

ned, og det skulle drive til rette på begge sider. Den vestre side af laden blev tækket med 

tag, og der medgik 46 læs tag og 2.500 favn simer dertil. I alt en udgift på 316½ rdl. 22 

skilling. RA, Hald lens regnskab 1645-46.  

   

31. maj 1646 

Forleningsbrev til hr. Just Høeg til Gjorslev på Kalø slot og len (tilsvarende til 

Jørgen Seefeld på Hald, se i afslutningen af lensbrevet) med tilliggende bønder og 

tjeneres landgilde, ladegårds avl og tilfødning såvelsom stedsmål, sagefald, 

husbondhold, drift, førlov, forbrudt, rømnings- og arveløst gods, vist og uvist, intet 

undtaget, for årligt afgift 4.800 enkende rd. in specie uden nogen afkortning.  

Han skal tjene med 8 geruste heste, inden riget på egen, uden riget på kongens 

bekostning. For penge-, korn-, mad- og andre skatter samt for told, accise og vrag skal 

han gøre årligt regnskab, kongen og kronen alene til bedste. Afgift, skatter og hvad han 

ellers skal gøre regnskab for, skal han ved egne folk og på egen risiko og bekostning 

fremføre til lands og vands til de befalede steder uden at tilskrive fortæring eller anden 

bekostning.  

Han skal, når kongens rejse der fremfalder, holde hestene med frit hø og rugfoder 

1 til 3 nætter. Kongens brevdragere og andre med kongens fripas skal han befordre 

gennem lenet og forsyne dem med underhold af mad og øl en nat og ikke henvise dem 

til borgerne i købstæderne om befordring.  

Han skal selv lønne, klæde og besolde foged, skriver og andre kongens, slottets, 

lenets, ladegårdens og egne daglige folk og ikke tilstede dem at have nogen genant i 

lenet, undtagen fogden sine tiendepenge og skriveren sin skriverskæppe.  

Han må ikke anmode kongen om fortæring til sig selv, kongens eller egne folk, 

hvorhen han på kongens vegne sender dem her i riget. Han må ikke tilskrive kongen 

udgift eller afkortning for herredsfogder, delefogder, tingskrivere, skovridere, 

hederidere, sandemænd eller andre, som har haft penge, underhold, genant, frigde eller 

andet, som hidtil er godtgjort i regnskaberne på rentekammeret. Langt mindre afkorte 

landgilde, skat eller andet for de gårde, som er udlagt til over- og underofficerers 

traktement og besolding efter kongens forrige forordning derom.  

Ejheller anmode om afkortning for mageskiftet, afbrændt, øde og forarmet gods 

enten i skatter, landgilde eller andet, men selv bekoste al fortæring, folkeløn, genanter 

og al anden afkortning af den nytte og fordel, han kan have og få til overs af lenets og 

ladegårdens visse og uvisse indkomst.  

Han skal have godt opsyn med kronens jord og ejendom, at den ikke med urette 

frahævdes eller forvendes, og hvis noget kan formærkes at være kommet bort med 

urette, skal han tale det ind igen med lov, dom og ret. Han må ikke tilskrive kongen 

nogen bekostning på slottet eller ladegården enten med flikkeri, tag, lås, døre, vinduer, 

trapper eller andet, ejheller for at lade møller reparere, men skal selv vedligeholde det 

af lenets eller ladegårdens overskud.  

Han må intet nybyggeri foretage på slot eller ladegård, uden kongen selv bevilger 

eller befaler det. Han skal have gejstlig jurisdiktion og præsterne i befaling og forsvar 

og, når behov gøres, til al rette fordedige og forsvare. Han skal se til, at kirkernes 

tiender, rente og indkomst anlægges og anvendes til deres nytte og fremtarv, bygning 

og vedlige-holdelse, og årligt ved kirkeværgerne til hver kirke lade deres korn sælge til 

formuende borgere i købstæderne og ingen anden, og derfor gøre regnskab i 

rentekammeret, hvoraf hver kirkes indkomst og forråd kan ses;og at dermed omgås 

retfærdigt.  

Han skal frede skovene og intet hugge til upligt eller skovskade. Og have godt 

opsyn med kongens vildtbane, enemærke og skove og deri intet jage og skyde eller lade 

jage og skyde, uden hvor han på kronens gods har lod og del og er fælles med adelen 

med dennes eget arvegods. Han skal tilse, at veje og broer bliver vel vedligeholdt. 

 Bønderne skal han holde ved lov, skel og ret og ikke forurette dem mod loven og 
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jordebogen eller med ny indfæstning eller besvære dem med andre usædvanlige pålæg, 

men håndhæve og forsvare dem mod overvold og uret og forhjælpe dem til ret. Afgift 

samt skatter og alt, hvad der skal gøres regnskab for, skal han til rette tid fremsende, 

aflægge og forklare og hvert år af renternestrene lade sig endeligt og fuldkomment 

kvittere.  

 Afgift, regnskab og forretning skal begynde fra Philippi Jacobi 1646 og år 

for år fortsætte, så længe kongen vil forlene ham med slottet og lenet. Original i Kalø 

lensregnskab 

31. maj  Jørgen Seefeld Enevoldsen fik forleningsbrev på Hald slot ligelydende 

med Hans Juuls af samme dato med flg. undtagelser: Afgiften er 4.800 enkende rd. in 

specie, han skal tjene med 8 geruste heste, og han skal have inspektion med skove og 

vildtbane. KancBrevb. 1646, s. 208-11. 

  

13. juni 1646 

Jægermester Hans Dibolt fik brev at lade fru Sofie Brahe, afdøde Jørgen Lunges 

til Odden for betaling få i Hald len, når hun begærer det, 3 store dyr og 6 rådyr. 

KancBrevb. 1646, s. 221. 

  

27. juni 1646 

Jægermester Hans Dibolt fik brev at lade Niels Krag til Trudsholm for betaling få 

4 rådyr til sin datters bryllup, når han begærer det, og lade dem skyde i Hald len, hvor 

det skader vildtbanen mindst. KancBrevb. 1646, s. 232. 

  

6. december 1646 

Til alle lensmændene i Jylland:  …., Jørgen Seefeld, Hald,  Det er andraget for 

kongen, at den tid, som i Nørrejylland var påbudt til at påtale sager, som var forefaldet 

i forleden svenske fejde, var for kort, da en del, som da havde forurettet og skadet en 

eller anden, er fulgt med den svenske arme ud af landet og nu først efterhånden kommer 

tilbage. For at ingen ved sådan undvigelse skal eludere kongens mandat og dermed 

undgå den med deres onde forhold fortjente straf, vil kongen have sin forordning om 

disse sagers angivelse således limiteret og forstået, at den alene skal gælde dem, som 

var at træffe i landet, da freden blev gjort, og straks kunne tiltales, men hvad angår dem, 

som er undvigt og først nu efter tidens udløb kommer igen, skal det stå enhver frit, som 

har nogen lovlig og billig tiltale til dem, at søge og tiltale dem for deres tilbørlige 

dommere, dog at sagerne skal begyndes ½ år efter, at det er bevist og ”landkyndiget”, 

at de igen er hjemkommet. KancBrevb. 1646, s. 322. 

 

 10. december 1646 

Missive til rentemestrene. Saltø slot er af kronen bortskiftet til kongens søn grev 

Valdemar Christian mod en del gods i Nørrejylland, som afdøde Laurids Ebbesen for 

nogen tid siden har givet ham. Da det ligger i adskillige len, skal rentemestrene efter 

den jordebog, som derpå skal leveres i renteriet, lade taksere og sætte, hvad der af 

nævnte gods skal gives kronen. Så vil kongen siden anordne, at hver lensmand, i hvis 

len det ligger, modtager det derunder og siden svarer den afgift, som bliver sat derpå. 

Niels Krag til Trudsholm har dog begæret mod årligt afgift at forundes den del af 

godset, som ligger i Dronningborg og Hald len efter den fortegnelse, som skal tilstilles 

rentemestrene. Kongen har forundt ham det indtil videre, og rentemestrene skal 

ligeledes taksere og sætte, hvad han skal give i årligt afgift, som han siden skal levere 

på tilbørlige steder. KancBrevb. 1646, s. 325. 

 

15. december 1646 

Missive til hr. Tage Thott og Joakim Gersdorff. Kongen har eragtet det for 

rådsomt og nødigt således at forstærke infanteriet her i riget, at 5 hele gårde herefter 

som et læg skal give ligeså meget til en soldats underhold som hidtil 9. Der er stor 

ulighed i de gamle læg, idet det ene er samlet af langt bedre gårde end det andet. For at 

byrden lettere og ligeligere kan bæres af alle, skal adressaterne som kommissærer med 

det allerførste begive sig til Malmøhus, Landskrone og Froste herred og med hvert steds 

lensmand således forandre de gamle læg og forordne hele og halve gårde således i læg 
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sammen, at så mange, som til denne udgift kan regnes for 5 hele gårde, skrives i læg 

sammen. De skal dog med største flid have i agt, at tallet på læggene forøges mest 

muligt, så tallet på soldaterne, kronen til styrkelse, derved kan forbedres. Hvad de 

således anordner, skal de efterlade til efterretning for hver lensmand og indsende kopi 

af til kancelliet.Tilføjet: Ligesådant brev fik …Jylland: Gregers Krabbe og Erik Juel 

over Koldinghus, Møgeltønder, Lundenæs, Lønborg Bispegård, Bøvling, Hald, 

Dueholm og Skivehus len. KancBrevb. 1646, s. 331. 

 

30. april 1647 

 Sigvard Brockenhuus til Ullerup fik kgl. konfirmation på kongekorntienden af 

Galtrup, Alsted, Erslev og Flade sogne, som lensmand på Hald slot Jørgen Seefeld på 

kongens behag havde givet ham livsbrev på for sædvanlig årligt afgift: af Galtrup sogn 

1 pd. rug, 8 pd. byg, 3 pd. havre, af Alsted sogn 1½ td. rug, 10 td. byg, 11 td. havre, af 

Erslev sogn 1 pd. rug, 8 pd. byg, 3 pd. havre, af Flade sogn 1 pd. rug, 8 pd. byg og 2 pd. 

havre. KancBrevb. 1646, s.134 . 

 

19. juni 1647 

 Kongen klager til nogle lensmænd, bl.a. Jørgen Seefeld, at indtægterne af lenene 

ikke i rette tide er indgået til renteriet og truer med fortabelse af lenet, hvis det skyldige 

indtil Philippi Jacobi 1647 ikke er bragt i orden inden jul.  KancBrevb. 1646, s. 215 . 

 

22. august 1647 

  Mageskifte. Hans Bille til Jungetgård får i Hald len, Nørre herred 2 gårde i 

Grættrup, Junget sogn og i Harre herred 1 gård og 1 [bol] i Møgeltorum, Torum sogn - 

for i Hindborg herred 1 gård og 2 gadehuse i Grove, Brøndum sogn og 1 gård i Otting 

sogn og by, i Harre herred 1 gård og 1 gadehus i Snabe, Vile sogn, og i Nørre herred 1 

gård i Hestbæk, Rybjerg sogn. KancBrevb. 1646, s. 275. 

 

18. oktober 1647 

18. oktober brændte Randershus med en stor del korn. Således Kgl. Majst. 

indkomstkorn for sidste og indeværende år, rug 186 tdr., byg 296 tdr., havre 305 tdr., 

boghvede 5 tdr., ”hver skæppe blev afbrændt og forødt.” Lensmanden fik skade på 

adskillige varer for mere end 500 rdl. som var beslagne vogne og sadler med tilbehør. 

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. Branden vedrører kornhuset Randershus, som blev nedtaget i Hobro i 1606 og 

genopsat på Hald på et sted nær vindebroen. Selv om alle husene i borggården havde 

tegltage, var man alligevel bange for branden. Beskrivelsen af branden godtgør også 

kornhuset beliggenhed meget nær slottet, da den ellers ikke kunne skade stenhuset eller 

bygningerne inde bag volden. 

 

Ca. 6. november 1647 

 Antegnelser hvorledes hans fyrstelige durchlaucgtigheds ligprocession den 8. 

november 1647 kl. 7 om morgenen kan begyndes og således, næst Guds naadige bistand, 

fuldendes som herefter følger. …. Nr. 15: Den slegsvigske fane fører oberst Ebbe Ulfeldt 

til Egeskov, befalingsmand på Skivehus, hesten fører ritmester Christoffer Hvas til 

Hennegård, befalingsmand på Ørum slot og Jørgen Seefeld, befalingsmand på Hald slot.  

KancBrevb. 1646, s. 334. 

 

15. november 1647 

  Niels Parsberg til Eskær fik kgl. konfirmation på kirkekorntienden af Låstrup, 

Ulbjerg og Lynderup sogne, som lensmand på Hald Jørgen Seefeld Enevoldsen på 

kongens behag havde givet ham livsbrev på, mod at Niels Parsberg årligt giver til 

Låstrup kirke 10 td. rug, 6 td. byg og 25 skp. havre, til Ulbjerg kirke 19 td. rug, 12 td. 

byg og til Lynderup kirke 11 td. 1 skp. rug, 6 td. 2 skp. byg og 4 td. havre. Desuden skal 

han i stedsmål give kirkeværgerne i Låstrup 16 rd., i Ulbjerg 31 rd. og i Lynderup 19½ 

rd. 2½ sk. dansk. KancBrevb. 1646, s. 351. 
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4. december 1647 

Missive til Jørgen Seefeld og mag. Frands Rosenberg. Sognepræst til Vammen 

sogn i Hald len hr. Jens Sørensen har andraget, at han for nogle år siden har ægtet den 

efterladte enke i sognet og taget hendes 3 umyndige børns arvegods til sig, hvorfor han 

skulle give dem en sum penge. Dette børnegods er i seneste fejde tillige med hans egen 

formue frarøvet ham af de svenske, så han nu ikke har midler til fuldkommen at 

contentere børnene. Adressaterne skal erkyndige sig om sagens beskaffenhed og efter 

omstændighederne akkordere således ml. Jørgen Seefeld, de 3 stedbørn og hustruen, 

som det er mest retfærdigt, lovligt og billigt, så alle nogenlunde kan blive ved magt. 

KancBrevb. 1646, s. 377. 

 

10. januar 1648 

Francis Pogwisch fik brev på Hald len. Han fik uændrede betingelser ved lenets 

overtagelse, som synes at forudsætte, at bøndernes ydeevne atter var normal. 

KancBrevb. 1648. s. 23.  

 

21. april 1648 

Jørgen Seefeld, lensmand på Hald, fik ordre om sammen med andre at ”høre” 

Mogens Høegs regnskab som landkommissær. KancBrevb. 1648, s. 54.  

 

7. maj 1648 

Følgebrev til bønderne i Hald len at svare til Frans Pogwisch. KancBrevb. 1648, 

s. 61.  

 

31. maj 1648 

Missive til lensmænd, at rigsrådet anser det nødvendigt at sælge noget af kronens 

jordegods til betaling af kronens gæld. I Hald len skulle sælges gods svarende til ydelse 

af 400 tønder korn. Samme dag blev Frans Pogwisch sammen med andre ordre om at 

taksere det gods, han var forlenet med, som grev Valdemar havde udlagt til kronen, 

hvilket ligeledes skulle sælges. KancBrevb. 1648, s. 75.  

 

26. juni 1648  

Synsforretning over Hald Slot ved overdragelse fra Jørgen Seefeld til Frans 

Pogwisch. I uddrag. Rigsarkivet, Hald Lens regnskaber, kvittansariumsbilag 1596-

1652, opslag 491.  

Bygningen belangende, da har vi den besigtiget og befundet således som 

efterfølger. 

1. Det store grundmurede stenhus over porten med des værelser er skælnet og 

dønniket (pudset) og med sten og lægter vedligeholdt. På nørre gavl findes en dør at 

være hængt, dog uden lås, og trappen dertil gammel og ubrugelig. Vinduerne i fruerstuen 

vedligeholdt med slagbuer, små stænger og beslag, døren forfærdiget og pindlås derfor, 

skorstenen færdiget, døren til kælderen færdiget og med lås for, døren til ammestuen 

med klinke og håndfang færdiget, lofterne tilhobe drevne. 

 Lensmandens skrivekammer. Dør med lås for og vinduer udi, som er noget 

brækkede. 

 Sengekammeret. Vinduerne med des tilbehør forfærdiget, og klinke og håndfang 

på døren, så og døre i samme kammer og til kælderen med lås for. Samme kammer, som 

er bygget til nørre side af stenhuset, er meget givet sig ud, så det med tømmer er 

fornødent at hjælpes. Vinduerne i fruens kammer forfærdiget med des behør og lås for 

døren. 

 Pigernes kammer. Vinduerne forfærdiget med tilbehør, dog nogle ruder ude, og 

klinke og håndfang på døren. Døren til volden med lås for. Samme kammer, som står 

på søndre side af forne stenhus, er givet sig ud fra muren, så træværket er meget 

afsprængt og hænger på rav ud til søen. 

 Gangen til ammestuen. Vinduerne med des behør forfærdiget. Døren deraf til 

svendekælderen med lås for, og lugen til loftet uden hængsel og lås. 

 Ammestuen. Vinduerne med behør forfærdiget, med håndfang og klinke for 

døren. 
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 Fadeburet. Vinduerne med behør forfærdiget og lås for begge dørene. 

 I gangen til fruerstuen et vindue ude, døren uden lås. Muren på begge sider af 

trappen er gammel og en del nedfalden. På det lidet hvælte kammer på nørre side af 

samme hus til volden døren forfærdiget, dog uden lås, hvælvingen færdigmuret, 

vinduerne en del ruder udblæste. 

 Saltkælderen. Vinduerne færdiget uden nogle ruder, som er ude, med dør derfor. 

 Svendekælder, døren gammel, dog med lås for, mange ruder fattes i vinduerne. 

 Den kælder i hvælvingen med dør, hængsel og lås for. 

 Det lidet kammer på volden. Vinduerne med beslag og stænger færdiget, og lås 

for døren. 

2. Bryggerhuset. Tækket, derover skælnet og færdiget, og både øverste og nederste 

loft med dæler på nogle steder færdiget, dog fattes endnu mange dæler derpå, og lofterne 

vil omlægges. Kølfjælene og døren derfor færdiget, dog murværket derunder 

brøstfældigt. Et vindue på øverste gavl borte, nogle bjælker i bryggerset er enderne 

afrådnede, den søndre side af muren forfalden og behøver at dønnikes. Skorstenen 

forfærdiget nogle steder og nogle steder endnu brøstfældig. Bagerovnen og kedelgruen 

forfærdiget, vinduerne borte, døren med tilbehør færdig. 

3. Det nye hus over borgestuen forfærdiget på tækket og mellem stængerne 

opmuret, dog nogle steder fattes dønniken, og en tavl i borgestuegangen nedfalden. 

 På den nye stue i samme hus vinduerne med behør forfærdiget, skorstenen noget 

brækket, døren uden lås. 

 Røgkammeret. Vinduerne forfærdiget, døren uden stabel og haspe. 

 Rustkammeret. Vinduerne forfærdiget, undtagen nogle ruder fattes. Døren uden 

lås. Muret imellem stængerne og dønniket.  Den yderste dør for samme kammer uden 

haspe og lås. 

 Udi borgestuen. Vinduerne forfærdiget, dog fattes nogle ruder; kakkelovnen 

nedfalden. 

 Køkkenet og kokkens kammer. Nogle vinduer forfærdiget, dog en hel del ruder 

endnu fattes, findes lås for køkkendøren, og dør og haspe, i lige måde findes for kokkens 

kammer. 

4. Knud Gyldenstjernes hus. Tækket over samme hus forfærdiget med skelning og 

sten, loftet med dæler forfærdiget, dog fattes endnu nogle dæler, og loftet nogle steder 

opgivet sig fra hverandet. Lugen til loftet brækket og utjenligt, hvorpå findes hængsler. 

 Det sønderste gæstekammer. Vinduerne med des tilbehør forfærdiget. Døren 

forfærdiget med lås for. Skorstenen noget brøstfældig, en dør af samme kammer af ny 

gjort med lås for. 

 Det kammer mellem skrædderstuen og samme kammer fattes 2 vinduer med des 

tilbehør, de andre ved magt. 

 Skrædderstuen med lås for døren, vinduerne med des tilbehør færdiggjort 

undtagen nogle få ruder, som er ude. 

 Et lidet kammer næst optil, nogle vinduer udslaget og fattes ruder udi nogle. 

 Det norderste kammer. Vinduerne med des tilbehør færdiget samt en lås for døren 

med stabel dertil. 

 Gangen til samme kammer fattes vinduer, som er slet borte. Item trappen dertil 

noget brøstfældig. 

 Den gamle borgestue er vinduerne ude og stedet igen eftermuret. Døren borte og 

fattes dønniken og skelning i samme værelser. 

 For fiskerens kammer findes en dør. 

 Sadelmagerens kammer er vinduerne færdige og lås for døren, og en kakkelovn 

opsat. 

 Mælkehuset. En dør foruden lås, en kakkelovn opsat og vinduerne noget færdige, 

skorstenen og en liden bageovn forfærdiget. 

 Smørkælderen er alle vinduerne borte, ”loften” på gulvet i samme kælder 

brøstfældigt og fattes egefjæle. 

 Kældrene under samme hus ganske brøstfældige på muren. Døren uden lås. Skuret 

over samme kælder på tømmer og sten forfaldent. 

5. Det gamle hus, skriverstuen er udi. Er taget noget forfærdiget og på mange 

steder endnu fattes skelning. Det ganske hus på alt tømmeret brøstfældigt og med første 
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vil forhjælpes, eftersom en del af undertømmeret er meget forrådnet, lofterne mange 

steder forfærdiget og endnu nogle steder med dæler behøver at forbedres. Lugen med 

hængsler og haspe færdiget. 

 Det nørre kammer på samme hus: Alle vinduerne borte og fattes nogle 

vindueskarme samt skelning udi samme kammer. 

 Det mellemste kammer. Vinduerne onde og brøstfældige. Døren uden lås. 

 Det næste kammer derhos. 2 nye vinduer indsat, nye døre med lås for. 

Det søndre kammer. 3 vinduer slet borte, de andre fattes glas og bly. Dør derfor, 

dog uden lås. 

Udi gangen  to vinduer borte, trappen og skuren derover ved forfalden og utjenlig. 

 Skrivestuen udi samme hus. Vinduerne forfærdiget med 4 låse for dørene, 

skorstenen og i lige måde forfærdiget, så og dønniket, kalket og skælnet derudi. 

 Skriverdrengens kammer med vinduer forfærdiget. 

 Skriverens tvende kammerser med vinduer forfærdigt. 

 Kornmålerens kammer. Vinduerne forfærdigt og lås for døren. 

 Spisekælderen. 2 vinduer fattes, skorstenen brøstfældig og ganske forfalden. 

Døren gammel med lås for. 

 Saltkældrene. 2 vinduer borte, døren uden lås og fattes dønniken på lederne. 

6. Runddelen eller tårnet. Tækket med skelning og tagsten forfærdiget. 

 Det øverste kammer i forne runddel: Vinduerne med karm og des tilbehøring 

forfærdiget, så og skorstenen færdiget og findes lås for døren. 

 Det nederste kammer i runddelen. Nnogle vinduer forfærdiget og nogle findes 

uden ved sin tilbehør, døren uden lås. 

 Lemmen over fangetårnet er forfærdiget med hængsel, så og stabel derpå, døren 

ved magt med hængsel og des tilbehør. 

 Porten for hvælvingen fattes jern, hængsel og des tilbehør. 

 Vindebroen ganske brøstfældig og utjenlig, med hammer, bjælker og pæle  samt 

bolværk, opstander og rækketræer ganske forrådnede og utjenlige længere at stå, så 

ingen med heste eller vogn uden fare kan derover komme. 

 Porthuset i lige måde brøstfældigt på tag, træ, og murværk. 

7. Ridestalden er meget brøstfældig, eftersom den står på rav på nogle støtter og 

er utjenlig længere til nogen brug. 

 Smedjen. Dør for, dog uden lås. 

8. Det sted, som kornhuset har stået på, som kaldes Randers Hus, det befindes 

ganske afbrændt, øde og uden bygning, hvorpå tilforn stod 29 binding hus, 2 lofter høj, 

så på slottet findes af des årsag ringe middel til loft K.M.s, korn at påligge. 

Ladegården. 

 1. Laden befindes at være ved magt holdt, dog fattes noget lidt tag derpå, som 

mesten udi laden findes beholdent.  

 2. Det sønderste hus, med lyng mesten tækt findes temmelig ved magt, dog fattes 

nogle lægter, så og på tækket nogle steder vil forbedres. 

 3. Det østre hus, ganske brøstfældig på spærværk, lægter og tag, item gavlene 

forfalden samt og en del af nedertømmeret forrådnet og utjenligt. 

 4. Det nordre hus er moxen utjenligt længere at være til brug, formedelst det 

hænger på støtte og størsteparten af tømmeret forrådnet. 

Stort set samme arkivalier som nævnes i synsforretningen 1601 skulle være nævnt 

i synsforretningen jf. Valdemar Andersen, s. 182. Herudover omtales ved synet 1648 

desuden en jordebog, som Kjeld Krabbes enke overleverede Knud Gyldenstjerne. En 

do. af Mogens Kaas og Knud Gyldenstjerne over afslag, som efter de kejserliges uddrag 

gjordes på bøndernes landgilde. En do. til Ph. Jac. 1648. 

”Leveret hvad tingbøger, som endnu ved lenet beholdne er, som til efterretning ved 

slottet forbliver. Som adskillige ting der udi lenet så og i købstæderne har været brugt, 

som til hobe beløber sig efter derpå forfattede registre 108 bøger. 

I lige måde en besigtigelse af Kgl. Majst.s forordnede kommissærer Sten Bille og 

Laurids Below forfattede og under deres hænder og segl på lenets og bøndernes tilstand 

efter de svenskeliges uddrag, hvorudi inventarium såvel som skovenes beskaffenhed er 

indført.” 

 Endelig nævnes 129 breve, som i Jørgen Seefelds tid var ankommet til slottet. 
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15. juni 1648 

 Tingsvidne af Middelsom herred, udstedt af herredsfoged Peder Jensen i 

Hjorthede, Jens Christensen og Jens Pedersen i Bjerring, at ridefoged Hans Johansen på 

Hald på vegne af velbyrdige mand Frans Pogwisch til Ravnholt, kongens befalingsmand 

på Hald, fik vidne af 8 mænd, om et 24 mands synsvidne, at 24 mand havde afhjemlet 

deres syn over skovene i Hald len. RA, Hald lens regnskab, kvittansariumsbilag.  

 

10. juli 1648 

Missive til lensmændene i Danmark. En del af bøndernes fuldmægtige, som var 

sendt til hyldningen, klager over, at der ikke er givet dem rejsepenge. Lensmændene 

skal, hver i sit len, tilholde alle bønder, hvem de end tjener, herredsvis at give deres 

fuldmægtige rejsepenge, hvis det ikke allerede er sket, efter billig ”opskrift” på 

fortæring, som de skal fremvise. Tilføjet: Lensmændene var: bl.a. Frans Pogwisch på 

Hald. KancBrevb. 1648, s.78.  

 

5. august 1648 

Forleningsbrev til Frands Pogwisch på Hald slot og len samt Middelsom herred 

fra Philippi Jacobi 1648. Afgift for den visse rente og indkomst if. jordebogen: 1.600 

gode enkende rd. in specie uden afkortning, være sig for mageskiftegods, øde og 

forarmede bønder, herredsfogder, delefogder, tingskrivere, gårde udlagt til officerer 

eller andre privilegerede personer, som er forlenet med krongods, for reparation af 

møller eller anden afkortning. For samme afgift skal han nyde Steen Billes gods, og 

hvad slottets jordebog er formeret med, som afdøde Knud Gyldenstierne før ham har 

nydt det, og som der ikke tilforn er gjort særskilt regnskab for. Hvad jordebogen 

yderligere kan indbringe, skal han selv nyde. Men hvad stiftets indkomst angår, såvel 

som Ørslevklosters og Sebberklosters ”offuerløbs” gods, ”Strechhals” gods, som er 

kommet fra Mariager kloster og ellers siden er lagt til Halds len i afdøde Christian 

Holcks eller Kjeld Krabbes tid, forbeholder kongen sig efter regnskab. (Skabelon 2, 3). 

Han skal årligt gøre regnskab for alt sundkorn og brokorn i lenet, som tilkommer 

kongen, og med regnskabet bilagt mandtal forklare det korn og den oppebørsel, som 

kongen vil have sig forbeholdt. (Skabelon 4 (1/10 af det uvisse), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (tjene 

med 8 geruste heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19).  KancBrevb. 1648, s. 141.  

 

15. september 1648    

Missive til Joakim Beck. Frands Pogwisch har begæret bevilget 12 ege i kronens 

skove i Joakim Becks len til reparation af ridestalden og broen på Hald slot, som er 

nedblæst i forleden uvejr. Kongen godkender begæringen, og Joakim Beck skal lade 

egene fælde og lade sit lens bønder føre dem til Hald lens grænse, hvorfra Hald lens 

bønder skal føre dem til Hald. KancBrevb. 1648, s.141.  

 

23. december 1648    

Bevilling. Christian 4. har for nogle år siden på visse Aarstid forundt fru Dorte 

Friis, afdøde Johan Barnstens [Bergstedts] Restrupgård med noget af dens gods i 

forpagtning  Da den med andet krongods nu skal afhændes til afbetaling af kronens gæld, 

så den ikke længere kan undes hende, har kongen i stedet bevilget hende, så mange år, 

som forpagtningsbrevet lyder på, at måtte få årligt i Viborg af Hald len 36 td. byg, 20 

td. rug, 12 får og lam og 4 svin. KancBrevb. 1648, s. 236.  

 

5. februar 1649 

Erik Grubbe fik Lund på Mors i len, bl.a. på vilkår, at indtægten af gods der var 

kommet fra, skulle efter regnskab komme kongen til gode. KancBrevb. 1649, s. 40.  

 

12. februar 1649 

 Tømmermand Christen Svendsen i Viborgs kvittering på 40 rigsdaler for arbejde 

på slottets vindebro samt den anden bro. Den anden bro lå ved vestsiden af voldanlægget 

og skabte sammen med en stenvase forbindelse ud til området nord for nordvolden. Det 

er den tværsbro ud i søen ved ridestalden, der nævnes i regnskabet 1632-33. RA, Hald 

lens regnskab 1648-49, regnskabsbilag. 
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 Kendes jeg underskrevne Christen Svendsen tømmermand boendes i Viborg og 

hermed vitterliggør at have modtaget af erlig og velagte mand Peder Jensen skriver på 

Hald efter lensmandens egen akkord penge førretyve rdl. som er for vindebroen ved 

Hald Slot at sammen hugge og forfærdige på min egen kost så vel tømmerarbejde er 

angående og er forbrugt og medgået til forne arbejde savskæres egetømmer først Tolv 

alen lejder hver tolv alen lange, 12 styk, Otte ...træer hver tolv alen, Otte stolper hver 

fire alen lange, Stolper og løsholter stykket to alen lange, tilsammen 5½ tylter. Egebul 

til vindebroen og til den anden bro, tilsammen  af hugget stykket seks alen lang og 2½ 

kvarter (1 kvarter =1/4 alen) bredde, er tilsammen 5 tylter, foruden hvis  ...løster der som 

blev forbrugt til hammer og pæle, så jeg hermed til har bemeldte Peder Jensen for 

forskrevne to rdl. arbejdsløn fuldkommen vitterligt og skadesløs holde. Til  vitterlighed 

har jeg med egen hånd her under skrevet. Actum Hald Slot den 12. februar 1649 Christen 

Svendsen. 

 

28. marts 1649 

 Kvittering på 65 rdl. fra tømmermand Christen Sørensen i Viborg for tømmer-

arbejde i forbindelse med opførelsen af en ridestald på 26 bindinger med spiltove og 

krybber. Samme sted kvittering for snedker-, murer- og glarmesterarbejde samt 5.250 

mursten. RA, Hald lens regnskab 1648-49, regnskabsbilag. 

 

31. marts 1649 

Missive til hr. Joakim Gersdorff. Jørgen Seefeld til Visborggård har andraget, at 

der i rentekammeret gøres ham flg. mangler i hans regnskab for Hald slot: 1. Det korn, 

som ved ulykkelig ildebrand på slottet er medgået, anslået til 959 rd. Her vil kongen 

have godtgjort ham halvdelen. 2. Han er tilregnet at betale, hvad indkomsten af tilskiftet 

gods fra 1643 til 44, da en del af den svenske arme var logeret i Jylland, kunne andrage 

mere end det bortskiftede gods, hvilket kongen vil have ham efterladt. 3. Store partier af 

både rug, byg og havre, hvoraf en stor del lå på Hald slot og en del på en skude ved 

Nykøbing, er borttaget af de svenske. Også det vil kongen have ham efterladt. Adskillige 

specibus hos bønderne i lenet og pengeskatterne, som var påbudt til martini 1643, 

kongeskatten til fastelavn 1644 og bådsmandsskatterne til skt. hans 1644 og 45 skal også 

godtgøres ham i regnskaberne ligesom bekostningen på lofter, døre, vinduer og låse m.v. 

ved slottets reparation efter de svenskes bortdragen af Jylland. KancBrevb. 1649, s . 89.  

 

1. maj 1648 - 1. maj 1649 

 Regnskab med udgifter til en ny ridestald, 26 bindinger, tegltag, med spiltove og 

krybber og et staldkammer med skorsten, samt reparationer af vindebroen. RA, Hald 

lens regnskab 1648-49.  

 Bevis 11.  

Givet Peder Bjerring i Viborg for 26 styk 16 alen fyrrebjælker, stykket 1 rdl.,  

er          26 rdl. 

52 styk 12 alen fyrrebjælker stykket 2 mark, er  17 rdl. 2 mark 

26 styk 10 alen træer, stykket 1 sletmark, er    4 rdl. 2 mark  

400 lægter, for hver 100 styk 5 sletdaler, er    13 rdl. 2 mark 

 Bevis 12 

Givet Niels Nipgaard, rådmand i Viborg, for  5.250 tagsten, for hver 100 styk 10 

sletmark, er        87 rdl. 3 mark 

4.400 mursten, for hver 100 styk 1 sletdaler, er   29 rdl. 2 mark 

36 tylter gode fyrdeller, tylten 2 rdl, er     73 rigsdaler 

 Bevis 13 

Givet Jens Ibsen rådmand i Viborg for 8 lispund stangjern, pundet 1 sletdaler, er 

penge         5 rdl. 2 mark 

 Bevis 14 

Givet Michel Sørensen smed for 

156 store spigre, stykket 2 skilling, er     3 rdl. 1 ort 

1.500 lægtesøm, pr 100 styk 2½ mark, er   6 rdl. 1 ort 
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10 par hængsler med stabler 

2 par kroge med kramper      intet angivet 

2 par klinker med klinkefald   

1.800 lægtesøm … , pr 100 styk 1 rigsort, er   3½ rdl.  

100 store dørsøm, er        2 mark 4 sk.  

 Bevis 15 

Givet Mads Lassen i Daubjerg for 188 tønder kalk, tønden 1 sletmark, er 

penge         31 rdl. 2 mark. 

 Bevis 16 

Givet Mads Savskærer i Vinkel for efterfølgende træer at skære til vindebroen 

8 træer 6 alens stolper,    beløber  552 alen 

5 tylter 10 træer, 3 alen        hver alen 4 alb.  

8 tylter 2 træer, 3 alen til løsh(olter) er penge  7½ rdl. 16 sk. 

5 tylter egebul, hver 6 alen og alen bred, en alen 2 sk., er  

penge         7½ daler 

 Bevis 17 

Givet Peder Jacobsen i Løgager for 2 tylter 2 træer store murleder, hver 6 alen, til 

stalden,  penge       4 rdl. 2 mark 

 Enden givet ham for 1 tylt 2 træer murremme,  

penge         2 rdl. 2 mark 

4 tylter 4 træer 6 alens stolper, tylten 1 rdl., penge  4 rdl. 2 mark 

11 tylter løsholter, hver 3 alen lange, tylten ½ rdl. 

penge         5½ rdl. 

10 træer, 6 alen lange egebjælker, stykket 9 sk.  1 rdl. 1 ort 

 Bevis 16 

Enden givet Mads Savskærer for 5 tylter egebul at skære til (at lægge) under hestene, 

hver 6 alen lange og 1 alen brede, 2 skilling pr. alen, 

penge         7½ rdl. 

Yderligere er givet for til at skære l… for 1 tylt leder, hver 12 alen lang, stykket 1 mark, 

er penge (1 rdl. = 10 mark)      2 rdl.   

8 …rke træer, hver 12 alen, er      1 rdl. 

 (i alt)         45 rdl. 3 ort . 

 Bevis 16 

8 stolper, hver 4 alenlange, er penge    2 mark 

5½ tylter løsholter og stolper, hver 3 alen, er penge  3½ rdl. 1 ort. 

 Givet til embedsfolk 

 Bevis 18 

Efter lensmandens egen nyeste akkord givet Christen Sørensen tømmermand for 

vindebroen at lægge sammen og forfærdige på egen kost,  

penge         40 rdl. 

 dertil brugt og medgået 

1 tylt 12 alens 

8 styk tolv alens træer 

8 styk 4 alens træer 

5½ tylt 3 alens løsholter og stolper 

5 tylt egebul 

 Bevis 19 

 I lige måde efter lensmandens egen akkord givet Christen Sørensen tømmermand 

for ridestalden på ny at oplægge, nemlig 26 bindinger, med spiltove, krybber og alt træ 

inde og ude, for så vidt angå tømmerarbejde, på egen kost,  

penge         65 rdl. 
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 der til er medgået 

26 styk 12 alens træer 

14 styk 12 alens murleder. 

 (i alt)         108 rdl. 8 sk.  

7 tylter 4 træer 6 alens stolper 

25 tylter 3 alens løsholter 

5 tylter 6 alens egebul 

26 styk 16 alens fyrbjælker 

4 tylter 4 træer 12 alen 

26 styk 10 alens egebjælker 

156 store spigre 

 Bevis 20 

 Ligeledes er givet Søren Snedker i Vindum for at lægge staldloftet og loftet over 

kammeret, tilsammen 26 bindinger. Ligeledes 5 nye døre, 4 sengesteder, 5 nye 

vindueskarme og panel bag hestene til at hænge hestesadlerne på som lager, samt andet 

snedkerarbejde, på egen kost, givet ham efter den nyeste akkord (fortingning),  

penge         18 rdl.  

 dertil medgået 

36 tylter fyrdeller 

1.900 loftssøm og dørsøm 

1 par hængsler med stabler 

2 par klinker med klinkefald 

2 par kroge og kramper 

 Bevis 21 

 Givet Mathias Smed for at slå en jernlænke til vindebroen, ligeledes søm, stabler 

og andet til vindebroen nødvendigt smedearbejde,  

penge         4½ rdl. 

 dertil forbrugt       8 lispund jern 

 (i alt)         22½ rdl. 

 Bevis 22 

 Givet Bertel Jensen og Laurids Bertelsen murermestre i Viborg for stalden mellem 

stolperne at mure, 2 gavle og en skorsten i staldkammeret. Ligeledes skillerum og andet 

murerarbejde efter den nyeste akkord,  penge  33 rdl. 

 dertil forbrugt og medgået 

5.250 tagsten 

4.400 mursten 

4.000 lægter 

1.510 lægtesøm 

188 tønder kalk 

 Bevis 23 

Givet Mads Glarmester i Viborg for 10 nye vinduer i stalden og staldkammeret med søm 

og alt tilbehør, penge       5 rdl. 

 Bevis 24 

Givet Søren Sørensen i Rind for staldgulvet lægge med kampesten hele vejen gennem 

stalden efter den nyeste akkord, penge    1 rdl. 1 ort 

 Bekostet og anvendt på stalden og vindebroen  

Penge         510½ rdl 1½ ort 8 skilling.  

 Til stalden og vindebroen er medgået og forbrugt  

16 alens fyrbjælker       2 tylt 2 træer 

12 alens fyrtræer        4 tylt 4 træer 

10 alens træer        2 tylt 2 træer 

3 alens løsholter        25 tylt 

3 alens løsholter og stolper      5½ tylt 

6 alens egebul        10 tylt 
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12 alens murleder       2 tylt 2 træer 

12 alens murremme       1 tylt 2 træer    

6 alens stolper        7 tylt 4 træer 

9 alens egebjælker       10 træer 

12 alens leder        1 tylt 

12 alens rækketræer       8 styk 

4 alens stolper        8 styk 

Lægter         400 

Deller         36 tylt 

Kalk          188 tønder 

Jern          8 lispund 

Tagsten         5.250 

Mursten         4.400 

Store spigre        156 

Lægtesøm og dørsøm       3.400 

Hængsler med stabler       10 par 

Kroge og kramper       2 par 

Klinker og klinkefald       2 par.  

 

30. maj 1649 

Missive til Frands Pogwisch. Mikkel Jensen i Torup i Hundborg herred i Thy 

under Hald len har andraget, at hans ejendom er meget fordærvet af sandflugt, så han 

[ikke] kan svare sædvanlig landgilde, og har begæret nogen forskånsel. Da hans 

angivende bekræftes af tidl. lensmand på Hald Jørgen Seefeld, godkender kongen, at der 

i landgilde af gården svares årligt 2 td. byg og 2 td. havre. KancBrevb. 1649, s. 134. 

 

12. juni 1649 

Missive til hr. Frands Pogwisch. Kongen erfarer, at en Mads Kremer [Kræmmer] 

i Frands Pogwischs len er død og har efterladt sig en stor sum rede penge, og at han, 

skønt det var påbudt, at af hver hundrede, som nogen - over sin gæld - havde på rente, 

skulle svares 2 rd., ikke havde angivet mere end 1.000 sldl. Frands Pogwisch skal rejse 

tiltale og kræve, at så mange penge, som ikke er angivet, skal være forbrudt til kronen. 

Hvis han imidlertid kan bringe arvingerne til at aftinge, får han fuldmagt dertil, om de 

vil aftinge for mindst fem eller fire tusinde rd. KancBrevb. 1649, s.150.  

 

1. september 1649 

Missive til lensmændene over hele landet, i Hald len Frans Pogwisch. at forkynde 

et åbent brev, at rigsrådet har bevilget en almindelig landehjælp, som alle bønder skulle 

betale, ingen skulle forskånes, den rige hjælpe den fattige.  KancBrevb. 1649, s. 237. 

 

29. maj 1650 

Missive til hr. Frands Pogwisch. Sognepr. til Vium Sogn hr. Thøger Thomesen har 

andraget, at hans præstegård i forleden svenske krigstid er blevet meget ruineret og nu 

er næsten forfalden. Han begærer hjælp med noget bygningstømmer. Da der til hans an-

nekspræstegård ligger særskilte skovlodder i Hald len efter derpå udangne kommis-

sionsdom år 1582, hvoraf erfares, at anneks-præstegården har skovlodder i Testrup, 

Lysgaard og Visballe [Bisballe] skove, skal Frands Pogwisch lade ham udvise noget 

tømmer til en huslade i nævnte præstegaards skovlodder. KancBrevb. 1650, s. 179.  

 

8. august 1650 (1) 

Missive til hr. Frands Pogwisch. Nr. 6. Kongen har anset for godt, at foruden det 

gods, som er udlagt fra Halds len, skal endnu 46 td. htk. udlægges, hvilket giver i alt, 

som i lenet skal udlægges, 446 td. htk. Han skal udlægge disse 46 td. htk. Og da det var 

anset for godt, at alt det gods, grev Valdemar Christian har udlagt til kronen, særskilt 

skulle afhændes til gældens betaling, og det nu befindes, at en del af lensmændene har 

udlagt af dette i stedet for af det gods, som skulle udlægges af lenene, skal han, hvis det 

forholder sig således i hans len, udlægge andet gods i stedet og fremsende jordebog 
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særskilt over kronens og særskilt over Valdemar Christians udlagte gods, da det sidste 

skal udlægges foruden det andet, som efter særlig ordre bortkommer fra lenet. Han skal 

dog have agt på, at ingen jordegne skove, som tilhører bønderne, eller gods, som i 

rentekammeret føres til omdrag, udlægges. Og hvis der er noget sådant blandt det 

udlagte, skal han udlægge andet gods i stedet. Og over alt dette skal han forfatte en 

særskilt jordebog og siden tillige med Mogens Høeg til Kærgårdsholm og Hans Bille til 

Jungetgård taksere det til salg efter billigt landekøb og godsets beskaffenhed. Og de skal 

allersenest inden 30. september indsende deres forretning til kancelliet, da der ligger 

kongen og riget største magt på, at sådant snarest iværksættes, da han samtidig i sit len 

skal advare alle, som har krav på kronen for forstrækning i forleden krigstid, om at 

indfinde sig i København til den 14. oktober med deres regnskaber og beviser. 

KancBrevb. 1650, s. 281. 

 

8. august 1650 (2) 

 Oversigt over lenenes hartkorn, deres oprindeligt befalede udlæg til gældens 

betaling, tillægget hertil og det samlede udlæg, alt i td. htk. Udateret, men hører til 

brevene af 8. august 1650 om udlæg af krongods til betaling af kronens gæld hidrørende 

fra krigsudgifterne. KancBrevb. 1650, s. 285. 

 

Len Htk. Opr.udlæg Tillæg Saml. udlæg 

Stjernholm 1.897 — — 237 

Bøvling 2.265 250 33½ 283½ 

Ørum 2.467 250 58 308 

Mariager 2.721 250 90 340 

Hald 3.570 400 46 446 

Nyborg 5.184 400 248 648 

Odense 3.297 200 212 412 

Dalum 2.674 200 133½ 233½[!] 

Helsingborg 4.743 300 292½ 592½ 

Sølvesborg 3.308 250   38½ 288½ 

Bornholm 6.578 400 422 822 

Kristianstad 6.044 400 265½ 665½ 

Antvorskov 9.074 650 484 1.134 

 

 

8. august 1650 (3) 

Lensmænd og herremænd, som havde fået breve om udlæg af krongods: Bl.a. 

lensmand Frans Pogwisch, Hald, herremænd Mogens Høeg, Silkeborg og Hans Bille. 

Lensmand Mogens Høeg, Silkeborg, herremænd Jørgen Høeg og Frans Pogwisch. 

KancBrevb. 1650, s. 286. 

 

14. august 1650 

Missive til lensmænd, bl.a. Hald, som har len på afgift om over 3 år at forstrække 

kongen med 1 Aarsgenant. KancBrevb. 1650, s. 287.  

 

9. september 1650 

Missive til hr. Frands Pogwisch. Superintendent over Viborg stift mag. Frands 

Rosenberg har andraget, at den store storm, som fandt sted forleden februar, har gjort 

betydelig skade på hans residens, og begæret, at kongen vil lade denne brøstfældighed 

reparere. Da det bekræftes af synsvidne og Frands Pogwischs erklæring, godkender 

kongen, at Frands Pogwisch må lade residensen reparere, så vidt det er nødvendigt, af 

lenets indkomst. KancBrevb. 1650, s. 332 . 

 

15. oktober 1650 

Register på lensmænd, som fik skattebreve. bl.a. Hr. Frands Pogwisch, Hald. 

KancBrevb. 1650, s. 354. 
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31. oktober 1650 

Missive til hr. Frands Pogwisch. Han har andraget, at en del af bønderne i hans len 

har anstillet sig modvilligt og besværet sig over at gøre det arbejde, som kan tilfalde dem 

ved ladegården, lige med kongens andre tjenere, uanset at de if. hans angivende har gjort 

det af arilds tid, og det ikke kan være dem til synderlig tyngsel og besværing. Han skal 

derfor tilholde dem at gøre arbejde lige med de andre bønder. KancBrevb. 1650, s. 371. 

  

3. december 1650 

Missive til hr. Henrik Rantzau og Erik Juel. Kongen har efter ansøgning til postens 

befordring i Nørrejylland bevilget, at nogle af kronens bøndergårde må forordnes dertil, 

som kan føre posten fra et sted til et andet, og forundt de derpå boende bønder frihed for 

alle andre ægter og arbejde, nemlig i Skanderborg len 2 gårde, i Stjernholm len 4, i 

Havreballegård len 4, i Dronningborg len 6, i Koldinghus len 6, i Hald len 4, i Mariager 

len 2 og i Aalborg len 6 gårde. Adressaterne skal på kongens ratifikation snarest gøre en 

vis anordning, hvorledes de mener, at nævnte postværk kan iværksættes, og brevene 

bedst fremføres fra et sted til et andet. Da der også søges om, at en post lige så vel må 

anordnes til Ringkøbing som andetsteds hen, godkender kongen også dette, og at dertil 

på fornødne steder må udvises gårde med samme frihed. De skal snarest til kancelliet 

indsende anordning om dette postværk til kongens ratifikation. KancBrevb. 1650, s. 413. 

 

16. december 1650 

Missive til Ebbe Gyldenstierne. Da kongen gerne ser, at posten i Nørrejylland 

bliver noget bedre befordret end hidtil, har han anset for godt, at i en del len visse 

bøndergårde skal forordnes dertil, som kan føre ham fra et sted til et andet. Ebbe 

Gyldenstierne skal derfor i sit len udlægge 6 gårde ved landevejen dertil, som ved nat 

og dag kan age og fremføre rejsende postbud. De pågældende bønder skal derimod 

forskånes for alle andre ægter og arbejde og alene tage vare på, at posten bliver vel 

befordret efter den ordinans, som bliver gjort derom af Henrik Rantzau og Erik Juel.  

Tilføjet: Ligesådant brev fik: hr. Anders Bille, Skanderborg, om 2 bøndergårde, 

Laurids Ulfeldt, Stjernholm, om 4, fru Jytte Høeg, Havreballegård, om 4, Henrik Thott, 

Dronningborg, om 6, Frands Pogwisch, Hald, om 4, Mogens Arenfeldt, Mariager, om 2 

og Erik Juel, Aalborg, om 6 bøndergårde. KancBrevb. 1650, s. 425. 

 

5. august 1651 

Missive til lensmændene i Danmark om at forkynde skattebrevene således som 

adressaten kan erfare af medfølgende brev. Han skal straks lade brevet læse for bønder 

og menige almue, og han skal straks i egen person og ikke ved sin skriver, fogeder el. 

andre personer lade bønderne lægge og skrive for samme skat og have indseende med, 

at det går ret til, så den rige hjælper den fattige, og ingen skal forskånes og intet 

tingsvidne gælde uden for de bønder, som er så forarmede, at de ikke kan udgive deres 

landgilde el. skat, og han skal selv skrive på tingsvidnet. KancBrevb. 1651. 

NB. Det efterfølgende skal indføres i brevene til lensmænd, som har købstæder i 

deres len: Han tilskikkes i lige måde brev til købstæderne i lenet, så borgmestre og råd, 

såvel som det menige borgerskab, købsvende og tjenestedrenge kan vide at rette sig. 

Han skal have indseende med, at skatten udskrives ligeligen og retfærdigen, og at ingen 

tjenestedreng forskånes. 

 

8. oktober 1651 

Hr. Frands Pogwisch fik brev om, at kaptajn Abel Spises enke bl.a. skal være 

udlagt på hendes afdøde husbonds rest[ance] nogen kronens smørlandgilde af Kalø len 

med al dets rettighed og herlighed, uanset at godsets herlighed med anden skyld og 

landgilde skal svare under Hald Slot, mest af den årsag, at intet er meldt i Kalø Slots 

udlæg om, at godsets anden herlighed og landgilde henhørte andetsteds. Kongen er 

tilfreds, at han må annamme smørlandgilden, som hidtil har fulgt Kalø, til Hald Slot af 

det gods, som hidindtil med herlighed og anden landgilde dertil har svaret, og nu er 

udlagt til Abel Spises enke, så at der forholdes dermed ligesom med andre af kronens 

indkomster smst., dog at han i stedet til Abel Spises enke udlægger så meget andet 

krongods, som det kan beløbe sig til, af det, som bedst kan mistes. KancBrevb. 1651. 
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24. oktober 1651 

Christen Skeel Jørgensen har anholdt om konfirmation på et mageskifte, som han 

har gjort med præsten i Langå, Torup og Vinge sogne angående nogle enge, lydende, at 

Peder Jensen Hørthede på Himmestrup, herredsfoged til Middelsom herredsting, Niels 

Christensen i Hjorthede, Søren Poulsen i Tulstrup og Jens Pedersen i Bjerring gør 

vitterligt, at 18. juli 1650 var på tinget for dem skikket Hans Johansen, borger i Viborg, 

ridefoged til Hald Slot, på vegne af hr. Frands Pogwisch, som fik et tingsvidne af 8 

dannemænd. KancBrevb. 1651. 

 

17. november 1651 

Rentemestrene fik brev om, at afdøde Abel Spises arvinger på deres fordring har 

fået udlagt noget af kronens smørlandgilde af Kalø len, med al rettighed og herlighed, 

uanset at godset skal svare under Hald Slot, og kongen har anset for godt, at de herefter 

må annamme nævnte smørlandgilde med al anden herlighed og landgilde under Hald 

len, hvorimod hr. Frands Pogwisch efter kgl. befaling har udlagt andet gods af Hald len, 

nemlig i Gislum herred efter hans erklæring. De skal påny gøre afregning med Abel 

Spises arvinger og lade dem bekomme nævnte Hald lens gods. KancBrevb. 1651.  

 

20. december 1651 

 Ligesådant brev fik hr. Frands Pogwisch om 1 gård i Jylland i Hald len i Elsborg, 

som hr. Oluf Parsberg er begærende til magelæg imod 1 gård i Hald len, Knudsgård, 

dersom skovrideren bor i vildtbanen. Nok Mogens Høg om et bol i Jylland i Silkeborg 

len i Åstrup, som hr. Oluf Parsberg begærer til mageskifte imod 1 gård i Silkeborg len i 

vildtbanen, i Våret. KancBrevb. 1651. 

 

21. december 1651 

 Hr. Frands Pogwisch har berettet, at han forårsages at reparere et hus på ladegården 

ved kronens slot Hald, fordi det fast ganske er nederfaldet. Han begærer, at den, der får 

slottet efter ham, må erstatte ham den bekostning, han findes at have anvendt. Kongen 

bevilger ham dette. KancBrevb. 1651. 

 

27. december 1651 

 Hr. Frands Pogwisch fik brev om, at kongen har erfaret, at Hans Peitersen Klein i 

København bl.a. skal være overdraget noget smørlandgilde af Kalø len med al dets 

herlighed, som skal være udlagt til nogle officerer, marketendere og soldater for en sum 

penge og viktualier, han har forstrakt dem med til deres ophold, uanset at godset skal 

svare under Hald Slot, mest af den årsag, at Frands Pogwisch ikke har meldt Kalø Slots 

udlæg, at godsets herlighed og landgilde hørte andetsteds hen. Kongen er tilfreds, at han 

under Hald Slot oppebærer landgilden, som hidtil har fulgt Kalø, dog skal Hans 

Peitersen Klein i dets sted udlægges så meget andet krongods, som det kan beløbe sig 

til, og som bedst kan mistes fra lenet. KancBrevb. 1651. 

 

12. januar 1652 

Kvittansiarum. Jørgen Seefeld har gjort endeligt regnskab for sin afgift af den 

årligt visse og uvisse rente og indkomst af Hald Slot og len, deslige for Ørslev Kloster, 

Sebber Kloster og Strekhals gods, som er mageskifte fra adelen og lagt under slottet, fra 

Philippi Jacobi 1637, da han fik det efter afdøde hr. Knud Gyldenstjerne, og til årsdagen 

1648, da han igen blev det kvit. Han har desuden gjort regnskab for unionspenge, korn, 

kobber- og tinskatter samt bådsmandsskatter, han som kommissarius har leveret af 

adskillige len og købstæder. Desuden har han betalt alle de antegnelser i regnskaber og 

mandtalsregistre, som ikke kunne passere el. godtgøres. Han er intet blevet skyldig efter 

de på Rentekammeret indleverede regnskaber, mandtaller og inventariumsregistre, og 

kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. KancBrevb. 1652. 

 

17. januar 1652 

  Åbent brev til lensmændene i Danmark (bl.a. Hald len), hvor der er købstæder, 

stilet til borgmestre, rådmænd og borgere, om 8 sk. af hver td. htk., ligeledes med samme 

begrundelse som i missive til lensmændene 17. januar. KancBrevb. 1652. 
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9. februar 1652 

  Missive til hr. Frands Pogwisch, Hald len. I hans len findes efterskrevne sten 

(runesten), nemlig i Middelsom herred ved Lee i en dal en sten, ved Hjermind 2 sten, i 

Torup kirkegulv ved alteret en sten, ved Ulstrup i Grøndal en sten, på marken ved Langå 

2 sten, ved kirkedøren i Grensted en sten, nok i Onsild herred i Hobro for en mands dør 

en sten og en sten opsat på kirkegården. Han skal  ved forderligste og bekvemmeligste 

lejlighed lade den føre til København og levere den på den ny Regenskirkegård og tage 

bevis derpå af dr. Oluf Worm, prof. i medicin på universitetet. KancBrevb. 1652. 

 

28. februar 1652 

Hr. Frands Pogwisch fik brev angående Georg Steding. Kongen erfarer, at Georg 

Steding, oberstløjtnant over Skånske Regiment, på sin restance til pant er udlagt noget 

af kronens smør- og honninglandgilde af Kalø len, uanset at godsets herlighed med 

anden skyld og landgilde svarer under Hald Slot, mest af den årsag, at i Kalø Slots udlæg 

er ikke meldt, at godsets herlighed og landgilde henhørte andetsteds. Kongen er tilfreds, 

at Frands Pogwisch under Hald len må annamme nævnte smør- og honninglandgilde, 

som hidtil med herlighed o.a. landgilde har svaret dertil og nu er udlagt til Georg 

Steding. Dog skal han i dets sted til Georg Steding udlægge så meget andet, som det 

udgør, af kronens gods, som bedst kan mistes fra lenet. KancBrevb. 1652. 

 

20. marts 1652 

Hr. Frands Pogwisch fik brev angående brøstfældighed på Hald. Af hans 

ansøgning med synsvidne erfarer kongen, at der er stor brøstfældighed på Hald Slot, så 

at husene ikke uden største skade på tømmer og sten kan stå denne sommer over. Han 

gør selv forslag om, at et 2 loft højt hus kan nedtages og et loft højt hus opsættes af 

samme sten og tømmer med en bekostning af 300 rd. i det højeste. Kongen er tilfreds, 

at han gør dette, og det skal godtgøres ham i 2 næstfølgende år, hvert år den halve part, 

dog hvis det kan ske med mindre bekostning, skal han iagttage det, kronen til bedste. 

KancBrevb. 1652.  

 

20. marts 1652 

   Hr. Frands Pogwisch fik brev angående Steffen Møller. Nærværende Steffen 

Møller i Non Mølle andrager, at møllen er blevet øde og siden det svenske indfald 

repareret 1649 og samme år mestendel stod øde, nemlig fra Philippi Jacobi til Martini, 

så han imidlertid intet kunne fortjene, hvormed han kunne udrede kronens landgilde, og 

derfor anholder om afslag. Da kongen af Frands Pogwischs erklæring erfarer, at hans 

angivende er sandfærdigt, er han tilfreds, at Steffen Møller må få afslag på sin skyld og 

landgilde i den tid, møllen stod øde. Det skal blive ham godtgjort. KancBrevb. 1652. 

 

15. april 1652 

  Gunde Rosenkrantz og hr. Frands Pogwisch fik brev angående Christence, enke 

efter Jens Bruun. Hun andrager, at en gård i Rinds herred, kaldt Restrup, som skylder 10 

pd. smør til Kalø Slot, og hvoraf den anden herlighed ligger under Hald Slot, er udlagt 

hende til pant, og dog ikke er at finde, som Gunde Rosenkrantz kan se af hendes 

hosføjede supplikation. Han skal lade erfare om denne gårds beskaffenhed og indskikke 

relation i Kancelliet. KancBrevb. 1652. 

 

19. maj 1652 

  Lensmændene bl.a. på Hald, fik brev om, at salpeter ikke må udføres af riget. Der 

er udgået forbud imod udførsel, og dog erfarer kongen, at det udføres til skade for 

kronen. Adressaterne skal have tilbørlig indseende med, at intet udføres. KancBrevb. 

1652. 

 

8. september 1652 

  Knud Pedersen 1) dyrevogter fik konfirmation på nogle boliger. Kongen søges om 

konfirmation på et fæstebrev, udgivet af Frands Pogwisch til Knud Pedersen, lydende, 

at Frands Pogwisch med dette åbne brev gør vitterligt, at han på K.M.s vegne til Knud 

Pedersen fæster en af K.M.s boliger, liggende i Vedhoved, såvel som et stykke jord 
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sønden og østen for hans hus, ved en dal, som kaldes Stendal. I Vedhoved Mark kan sås 

10 td. korn af alle slags. Huset og det stykke jord, som han skal opbryde af adelhede, 

skal Knud Pedersen beholde sin livstid og efter hans død hans hustru Karen Nielsdatter 

sin livstid, dog på vilkår, at når han får samme stykke jord i brug, skal han være forpligtet 

at levere en billig afgift her til slottet og ellers holde huset ved god hævd og magt. Hald, 

den 8. februar 1652. Kongen konfimerer dette. KancBrevb. 1652. 
  1)  Indl. har Knud Nielsen. 

 

20. september 1652 

 Mogens Arenfeldt fik brev om at annamme magasinkorn af Hald len. Adelen har 

til oprettelse af magasiner lovet at give af hver 100 td. htk. 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. 

havre og tilstille lensmanden det, hvor det falder dem bekvemmest. Han skal lade 

annamme kornet, som leveres af adelen eller af lensmændene i ovennævnte len, og holde 

det i god forvaring, indtil påskes. KancBrevb. 1652. 

 

1653 

 Frands Pogwischs afgift for Hald len blev 1653 forhøjet med 2.600 dlr. Valdemar 

Andersen, s. 61.  

 

31. januar 1653 

  Bevilling for Jens Jensen, borger i København. Jens Jensen har berettet, at der 

blandt gods, der er forundt ham af kronen for forstrækning i sidst forleden fejde, er nogle 

gårde i Hald len i Rinds herred, Lille Torup, hvortil ligger en eng, som han mener, en 

anden bonde tilholder sig. Han forårsages derfor at tale derpå ved lov og ret, hvor han 

dog opholdes, eftersom det foregives, at han bør give kald og varsel til alle Knud 

Gyldenstjernes arvinger for et udstedt fæstebrev. Da det er alt for vidtløftigt, begærer 

han, at han må give kald og varsel til hr. Frands Pogwisch og kongens bonde i 

Holmmark, som tilholder sig engen. Det bevilges, da det på begge sider er kronens 

ejendom. KancBrevb. 1653. 

 

2. marts 1653 

 Bevilling for Christen Christensen i Vester Børsting i Fjends herred i Hald len til 

at være fri for ægt og arbejde. KancBrevb. 1653. 
1)  Kopibogen har fejlagtigt Rinds herred 

 

2. marts 1653 

 Hr. Frands Pogwisch fik brev om Non Mølles reparation. Item at forordne 

Margrete Vasdatter en værge. Af hans erklæring erfarer kongen, at der behøves 100 rd. 

til reparation af møllen og dens sten. Kongen er tilfreds, at de anvendes, og de vil blive 

ham godtgjort. Maren Pedersdatter begærer, at hende datter Margrete Vasdatter må 

forundes en værge til at forestå det, der arveligen er tilfaldet hende efter hendes morfar, 

eftersom hendes far er bortrejst, uden at det vides hvorhen. Frands Pogwisch skal 

forordne en dannemand dertil. KancBrevb. 1653. 

 

10. marts 1653 (1) 

Rentemestrene fik brev om nogle, der har fået indvisning i Hald lens indkomst. 

Kongen har givet efterskrevne indvisning i det, som kronen tilkommer hos Frands 

Pogwisch til Ravnholt for hans len: Mette Rodes arvinger, Morten Pletzius´ enke 2.000 

rd., Karen Andersdr. 1.200 rd. og borgmester Jacob Madsen for 600 rd. KancBrevb. 

1653.  

 

10. marts  1653 (2) 

Frands Pogwisch fik brev om at betale Mette Rode, enke efter Morten Pletzius, 

2.000 rd. Item Karen Andersdatter 1.200 rd. og borgmester Jacob Madsen 600 rd. Frands 

Pogwisch skal af det, kronen tilkommer af hans len, betale Mette Rode 2.000 rd. for det, 

hun resterer hos kongen for tømmer til kongens fætter, hertug Ernst Günther. Og Karen 

Andersdatter 1.200 rd. Og Jacob Madsen 600 rd. efter kongens åbne bevilling. Det skal 

blive ham godtgjort. Original i Hald lensregnskab, RA. KancBrevb. 1653. 
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18. april 1653 

Konfirmation af et gl. kongebrev. Kongen er anholdt om konfirmation af et af hans 

far udstedt åbne brev: Kongen kommer i forfaring, hvorledes mange, både i Mors o.a. 

steder, som af arilds tid har givet sundkorn til Sallingsund og Vilsund færger, nu vægrer 

sig ved at give dette, hvormed Henrik Below, embedsmand på Hald, er forlenet. Kongen 

befaler dem at give det sundkorn, som de er pligtige at give. Såfremt nogen findes 

forsømmelige og ikke yder det til embedsmanden på Hald, da at deles og straffes som 

ulydige. København 30. maj 1594. Kongen konfirmerer dette. KancBrevb. 1653. 

 

4. maj 1653 

Hr. Frands Pogwisch og Hans Juel fik brev om at gøre nogen bønder afslag og 

siden erklære sig derom. Peder Mikkelsen og Bartholomæus Ritter, Niels Andersen og 

Anders Madsen i Mollerup, Lødderup, Flade og Bjergby under Hald len, begærer, at 

deres gårde må forundes noget afslag, eftersom de længe har stået øde og er højt 

skyldsat. Adressaterne skal efter gårdenes beskaffenhed gøre dem fornødent afslag, så 

de kan blive ved magt, dog havende i agt, at kronen det ringeste muligt afgår, hvorom 

de til kongens ratifikation skal indskikke deres forretning i Kancelliet. KancBrevb. 1653. 

 

22. juli 1653 

Mikkel Christensen i Holmmark, Gedsted sogn, Hald len, fik konfirmation af 

fæstebrev på Nørholm Mark og Gedsted Bro. Kongen er ansøgt om konfirmation af 

fæstebrev givet af Frands Pogwisch til Ravnholt til Mikkel Christensen, lyder: Frands 

Pogwisch gør vitterligt, at han på K.M.s vegne til Mikkel Christensen har fæstet al 

Nørholms Mark med ager og eng, både den øster og vester part til fjorden, med det jord 

på Gedsted Søndermark og Kær, som kaldes Holm Marks fjerding, som Christen 

Christensen tilforn havde i fæste og har opladt til Mikkel Christensen. Deslige Gedsted 

Bro, som han skal holde ved lige med grud og sand og have godt opsyn med. Hvorimod 

han skal være fri for ægt og arbejde til Hald Slot. Han skal nyde dette sin livstid, dog 

årligt yde den sædvanlige afgift. Han har straks betalt stedsmålet, 30 sldl. Viborg 12. 

februar 1649. Frands Pogwisch. Kongen konfirmerer dette. KancBrevb. 1653. 
1)  Kopibogen har i Torup, vistnok pga. en fejlskrift. 

 

24. juli 1653 

Hr. Frands Pogwisch fik kvittansiarum. Han har gjort endeligt regnskab for sin 

afgift af den årligt visse og uvisse rente og indkomst af Hald Slot og len fra Philippi 

Jacobi 1648, da han fik det efter Jørgen Seefeld, og til årsdagen 1652. Han har desuden 

gjort regnskab for de pengeskatter, bådsmandsskatter og den ortsskat, som er forordnet 

til landekisten. Han har forklaret og afbetalt de antegnelser, som har været anslagen og 

ikke kunnet passere. Han er intet blevet skyldig efter de på Rentekammeret indleverede 

regnskaber, mandtalsregistre og kvittanser. KancBrevb. 1653. 

 

28. juli 1653 

Forleningsbrev for hr. Frands Pogwisch på Hald med tilliggende bønders 

landgilde, ladegårdsavl og tilfødning fra Philippi Jacobi 1652 med vist og uvist, dog skal 

han give i årlig afgift 2.600 enkende rdl. Genanten til fru Dorete Friis, enke efter Johan 

Barchstedt, og til skibspræsten mag. Hans Bund må ikke længere nydes, men Frands 

Pogwisch skal betale det til kongen tillige med afgiften. Det, som jordebogen af lenet 

ydermere kan inddrage, må han selv beholde til at underholde sig, sine svende, klosterets 

og ladegårdens folk. (Skabelon 2, 3, 4, 7, 8 (han skal ikke tilskrive kongen udgift på 

herredsfogeder, delefogeder, tingskrivere, skovridere, hederidere, sandemænd el. andre, 

som har haft pengegenant, fri gårde el. andet og hidindtil er blevet godtgjort i 

regnskaberne, heller ikke afkorte landgilde, skatter el. andet for gårde udlagt til officerer 

el. for mageskifte, afbrændt, øde og forarmet gods), 9, 10 (8 geruste heste), 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18). KancBrevb. 1653. 
1)  Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10. 
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24. september 1653 

 Nogle lensmænd fik brev om at lade formale gryn til flåden, Frands Pogwisch 100 

td. af Hald. Adressaten skal lade formale 100 td. korn af sit len til gryn og levere det på 

Provianthuset. Det skal blive ham godtgjort i hans regnskab. KancBrevb. 1653. 

  

28. september 1653 

Nogle lensmænd i Jylland fik breve om nogle gårde, der er udlagt til at fremføre 

posten. Kongen ser gerne posten i Nørrejylland vel bestilt og befordret med fornødne 

vogne. Til den ende har han af kronens gårde udlagt fornødne bøndergårde ved 

landevejen, som ved nat og dag kan fremme det rejsende postbud….. Hr. Frands 

Pogwisch i Hald len: Navntoft: 2 gårde, Christen Poulsen og Christen N.; Bjerregrav: 2 

gårde, Ove Jensen og Jens Christensen; Hvam: 2 gårde, Peder Pedersen og Søren 

Pedersen. KancBrevb. 1653.  

 

28. nov. 1653 

Hr. Frands Pogwisch fik brev om at annamme Frands Rantzaus mageskiftegods 

under Hald len. Frands Pogwisch har til kronen udlagt i Fjends herred, Kobberup sogn, 

Tastum: 1) Niels Skriver, skylder årligt 4 td. rug, ½ harbopund smør, 1 svin, 1 lam, 1 

gås, 2 høns. Mønsted sogn, Koustrup: Rasmus Jensen og Jens Nielsen, skylder 4 td. rug, 

1 skp. smør, hvorfor bonden yder 2½ viborgpd., 1 svin, 1 fodernød, 1 får, 1 gås, 2 høns, 

20 æg, 1 rd. gæsteri; Sjørup, Christen Thomsen og Poul Eskesen, skylder 4 td. rug, 1 

harbopd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 sletmk. gæsteri. Frands Pogwisch skal 

lade gårdene annamme under lenet, indskrivet det i jordebogen og årligt gøre regnskab 

KancBrevb. 1653. 

 

7. januar 1654 

  Hans Dibolt von Denen fik brev om uden betaling at lade Otte Krag til Voldbjerg 

være følgagtig 2 store dyr, som han skal lade skyde i Nørrejylland i Hald len på de steder, 

hvor det er vildtbanen mindst til skade. KancBrevb. 1654. 

 

17. januar 1654 

Lensmændene i Jylland, som har deres len på regnskab, bl.a. Fru Hilleborg Krafse, 

Hald. De skal erklære, hvor meget landgildekorn og flæsk, så vel af oldengælden som 

skatten, der dette år kan leveres af deres len på Provianthuset, så og hvor meget korn 

adelen har leveret. KancBrevb. 1654. 

 

22. marts 1654 

Jørgen Kruse fik brev om at sidde i stiftslensmandens sted i Viborg stift til 

provstemoderne, så længe fru Hilleborg Krafse, enke efter Frands Pogwisch, beholder 

Hald Slot i forlening. KancBrevb. 1654. 

 

19. april 1654 

Fru Hilleborg Krafse fik brev om efter sin begæring at være fri for rostjeneste af 

Hald len, så længe hun er forlenet dermed. KancBrevb. 1654. 

 

23. april 1654 

Fru Hilleborg Krafse fik brev om, at kanniketjenere skal hjælpe kongens at age 

korn til Aalborg. Af Hilleborg Krafses foregivende erfarer kongen, at kronens bønder til 

Hald Slot ikke uden deres skade kan age det korn til Aalborg, som hun er befalet at 

levere. Hun skal på kongens vegne begære af kannikerne i Viborg Domkapitel, at de 

tilsteder kapitlets tjenere at hjælpe kronens med at fremføre dette korn. KancBrevb. 

1654. 

14. juli 1654 

Missive til lensmændene om en almindelig landehjælp, som alle,  skulle bidrage 

til. Skatten af Hald len skulle leveres til Mogens Høg. KancBrevb. 1654.  
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24. juli 1654 

Mogens Arenfeldt fik tilsagn på Hald Slot len til Philippi Jacobi 1655. Original i 

Mogens Arenfeldts privatarkiv, RA. KancBrevb. 1654.  

 

1. august  1654 

Kobberup sognemænd i Hald len fik brev om at måtte bekomme 3 rdl. af hver 

kirke, som har noget forråd, til at omstøbe deres klokke. KancBrevb. 1654. 

 

1. september 1654 

Hans Johansen, fhv. ridefoged på Hald Slot, fik lejde i en drabssag. Hans Johansen 

har andraget, hvorledes han af sandemænd i Lysgaard herred er svoret fra sin fred og 

banemand over Jens Nielsen Vestergård i Lysgaard, med hvem han havde været i 

selskab hos Jep Andersen Katballe,  og som døde dér i huset, efter at Hans Johansen var 

bortgået. Han mener sig dermed højlig at være forurettet. Han begærer derfor, at han må 

forundes sikkert og frit lejde, så han til sit livs og blods frelse kan påtale sagen og 

lovligen udføre den. Kongen bevilger ham dette, dog skal han straks påtale sagen og 

personligt møde for retten alle steder. KancBrevb. 1654. 

 

16. november 1654 

Christen Pedersen i Torning under Silkeborg len fik oprejsning i en sag. Christen 

Pedersen andrager, hvorledes Hans Johansen, fhv. ridefoged på Hald Slot, Jep Andersen 

i Katballe og Mourids Ibsen i Lysgaard den 2. april kom i hans frænde Jens Nielsens hus 

i Lysgaard og ledte ham fra hans hus frels, karsk og sund, men efter 3 timer blev han 

ført hjem død og blev ikke på stedet beset af dannemænd, men begravet usynet. Herover 

er hans døde legeme efter Mogens Høgs befaling igen blevet optaget af jorden og beset 

af dannemænd, og da er på ham synet 2 blå slag, som formenes at være årsag til hans 

død. Sagen er siden blevet drevet ved sandemænd for at udlede Jens Nielsens bane, som 

ridefogeden Hans Johansen derfor har svoret fra hans fred, hvilket sandemandstov er 

underkendt ved landstinget, så vidt angår Hans Johansen, af årsag, som forment, at 

sandemændene har udeglemt nævnte syn af deres afsigt. Han begærer derfor kongens 

oprejsning, at sagen på ny kan foretages, uagtet alt, som hidtil er passeret. For at 

sandheden i sådan tvivlrådig sag kan udledes, oprejser kongen sagen, så eftermåls-

manden igen må lade den påtale, dog skal Christen Pedersen straks gøre sagen anhængig 

i retten og siden lovligen udføre den. KancBrevb. 1654. 

 

19. november 1654 

Rentemestrene fik brev om at gøre Henrik Ditlev Holk indvisning i Hald len for 

hans resterende besoldning fra 8. maj sidst forleden, nemlig for 375 rdl. efter afregning 

af Hans Boysen. Det skal blive godtgjort i lensafgiften. KancBrevb. 1654. 

 

26. november 1654 

Stiftslensmændene fik brev om at erlægge skatten i Odense og Kolding. Mogens 

Høg af Skivehus og Hald len, så og kapitlet og gejstligheden i Viborg stift at levere til 

Sten Bille. KancBrevb. 1654. 

 

27. november 1654 

Rentemestrene fik brev om at måtte antage 1.300 td. byg og lige så meget rug af 

fru Hilleborg Krafse i hendes lensafgift. Kongen har bevilget Hilleborg Krafse, at hun 

må levere nævnte med landgildemål i stedet for hendes lensafgift af Hald len, hver td. 

efter renteritakst. De skal gøre indvisning i dette til en af kronens kreditorer, som kan 

annamme rugen ved Hjarbæk Fjord og byggen ved Nykøbing Mors og godtgøre hende 

det i hendes afgift, når det er leveret. KancBrevb. 1654. 
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1. december 1654 

Rentemestrene fik brev om at lade Henrik Bischops enke og arvinger bekomme 

1.300 td. rug og 1.300 td. byg ved indvisning hos Hilleborg Krafse af Hald len af det 

korn, denne er bevilget at give for en del af afgiften af lenet. De skal anslå tønden for 1 

rd. KancBrevb. 1654. 

 

9. december 1654 

Bestalling for Vilhelm Villumsen som skovrider. Kongen forordner brevviseren 

Vilhelm Villumsen til med største flid og vindskibelighed at tage vare på kronens skove 

i Hald len, at intet dyr skydes eller ødelægges, lille eller stort. Kommer han over nogen, 

som skyder eller ødelægger dyr, eller befindes nogen gående med lange rør uden for 

alfarvej i skovene, skal han gøre sin yderste flid, at han kan blive dem mægtig og føre 

dem til Hald Slot. Kan han ikke blive deres overmand, skal han følge efter dem og 

udspørge, hvem de er eller tilhører, og siden tilkendegive det for lensmanden, og ikke 

se igennem fingre med nogen. På samme måde med krybskytter af almuesfolk, og vil 

de ikke give ham besked, hvem de tilhører, har han fuldmagt til at skyde et lod i dem og 

ikke lide skade eller tiltale. Det er ham under højeste straf forment uden befaling selv at 

skyde dyr eller forurette nogen af kronens bønder. Befindes nogen slig brøde hos ham, 

skal lensmanden lade ham straffe. Han skal have indseende med, at ingen holder geder, 

som kan løbe ind i skovene og gøre skade på underskoven. Kan han finde nogen geder, 

efter at de tilforn er forbudt, må han skyde dem eller lade dem drive til Hald Slot. Han 

skal også skyde hunde. Ligeledes skal han have indseende med, at intet hugges i skovene 

uden lensmandens bevilling, og have agt på, at ingen af skovfogederne lader hugge 

nogen træer, uden de tilforn er mærket og udvist. Han skal forholde sig troligen og flittig 

og være lensmanden på Hald Slot lydig. For hans tjeneste bevilges han årligt til 

besoldning 16 gl. dl., en sædvanlig hofklædning og foder og mål til en hest, og hver 

måned til kostpenge 4 dl., som lensmanden på Hald Slot årligt skal give ham. Det skal 

begynde fra brevets dato. KancBrevb. 1654. 

 

18. december 1654 

Konfirmation af fæstebrev udgivet af fru Hilleborg Krafse, enke efter Frands 

Pogwisch. Kongen er søgt om konfirmation af Hilleborg Krafses fæstebrev til Jacob 

Olsen og Christen Olsen, lyder: Hilleborg Krafse kendes, at hun har sted og fæst til Jacob 

Olsen og Christen Olsen kongens anpart af korntienden af Romlund, Fiskbæk og Vorde 

sogne i Nørlyng h., som deres far Oluf Byrgesen i Bollergård 1) godvilligen har opladt, 

hvilken de må nyde deres livstid, med kondition, at de årligen i rette tid, senest til 

fastelavn, på slottet af Romlund sogn yder 3 td. rug, 2 td. byg, af Fiskbæk sogn 2 td. rug, 

1½ td. byg, og af Vorde ogn 4 td. 6 skp. rug, og ellers forholder sig efter K.M.s 

forordninger og recessen. Hilleborg Krafse befaler på kongens vegne menige sogne-

mænd at tiende retfærdeligen og yde det i kærven. Hald, den 18. maj 1654. Kongen 

konfirmerer dette. KancBrevb. 1654. 
1)  Kopibogen har Boller. 

 

28. marts 1655 

Mogens Arenfeldt fik brev om under Hald len at annamme det pantsatte gods, 

Levin von Bülow har afstået, nemlig Østerballe: Ove Sørensen, skylder årligen 2 pd. 

smør. Nørskov: Niels Andersen, skylder 3 pd. smør. Søhale:1) Mette Kjeldsdatter, 

skylder 2 pd. smør og 7 kander honning, hvilket han skal lade indskrive i lenets jordebog 

og gøre regnskab for den visse og uvisse årlige indkomst. KancBrevb. 1655. 
1)  Kopibogen har Søholt. 

 

29. marts 1655 

Rentemestrene fik brev om Levin Bülows omvekslede pantegods. Kongen har 

bevilget Levin Bülow at omveksle efterskrevne kronens gårde og gods af Kalø len med 

andet pantsat gods, som tilforn er udlagt ham til pant lige ved andre af kronens kreditorer 

for hans fordring, og samme gods er udlagt ham i stedet for det andet, nemlig Øster 

Lisbjerg h., Hesselballe: Rasmus Nielsen, 1 bol, skylder årligen 2 sk. leding, 4½ skp. 

byg, 4½ skp. havre, 1 brændsvin; Christen Esbensen, 1 bol, skylder 9 skp. maltgæsteri, 

1 brændsvin. Egå: Peder Nielsen, 1 bol, skylder 8 sk. penge, 1 ørte byg, 1 brændsvin, 2 
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hofhestegæsteri; Morten Nielsen, ½ gård, skylder 2 sk., 1 brændsvin, 4 hofhestegæsteri; 

Peder Jensen, 2 grot leding, 2 hofhestegæsteri. Obestrup: Christen Jensen, 1 fæstegård, 

2 mk. gæsteri, 1 brændsvin. Skæring: Rasmus Lassen, ½ ørte byg, 2 mk. 3 sk. 2 alb. 

smørpenge. Egå: 1 hus, Rasmus Christensen, 1½ ørte byg. Nok gadehuse: Skødstrup: 

Jens Bertelsen, Rasmus Rasmussen, Rasmus Jensen Spare, Peder Jensen Smed og 

Mikkel Skrædder, skylder årligen 4½ sk.; Laurids Knudsen 6 sk. Grøttrup: Peder 

Rasmussen 4½ sk. Hvorimod Levin Bülow til kronen har udlagt gårde og gods tilforn 

pantsat til ham, som nu igen skal følge kronen til ejendom imod ovennævnte, nemlig: 

Kalø 1) len, Østerballe: Ove Sørensen, skylder årligen 2 pd. smør. Nørskov: Niels 

Andersen, 2 pd. smør. Søhale: Mette Kjeldsdatter, 2 pd. smør, 7 kander honning, som 

herefter skal svare under Hald len. Nok i Dronningborg len, Blenstrup: Rasmus Madsen, 

skylder årligen 1 ørte rug, 1½ ørte byg, ½ fjdg. smør, 3 ørter malt, 1 ørte havre, 1 svin. 

Vinstrup: Peder Andersen, Mikkel Christensen og Mikkel Nielsen, skylder 1 ørte malt, 

1 svin, som herefter skal svare under Kalø. Adressaterne skal lade det udslette af Kalø 

lens jordebog, indtil det igen bliver indløst til kronen, og lade indskrive i lenets jordebog 

det, som af ham er udlagt til kronen til ejendom, så vel som det i Hald lens jordebog, 

havende indseende med, at den visse og uvisse indkomst gjøres til regnskab. KancBrevb. 

1655. 
1) Fejl for Hald len, jf. stednavnene og det foregående brev. 

 

30. marts 1655 (1) 

Rentemestrene fik brev om at forfærdige Mogens Arenfeldts forleningsbrev på 

Hald, som kongen har forundt ham på regnskab til Philippi Jacobi førstkommende. 

KancBrevb. 1655. 

 

30. marts 1655 (2) 

Følgebrev til bønderne i Hald len at svare Mogens Arenfeldt. Kongen hilser 

kronens bønder under Hald Slot. De befales at rette sig efter til førstkommende Philippi 

Jacobi at svare Mogens Arenfeldt, givende ham på kongens vegne deres årlige landgilde 

og al anden rente og rettighed, som de plejer at gøre og har givet af Arilds tid. Han skal 

igen holde dem ved lov, skel og ret. KancBrevb. 1655. 

 

30. marts 1655 (3) 

Jørgen Marsvin og Jens Kaas fik brev om at overlevere Hald til Mogens Arenfeldt 

til Philippi Jacobi. De befales og får fuldmagt til, når fru Hilleborg Krafse leverer lenet 

fra sig, at være til stede og til Mogens Arenfeldt overlevere inventarium, breve, registre, 

jordebøger o.a., deslige at besigtige bygningerne, hvorledes de forefindes og er holdt 

ved magt, så og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes de er fredet og holdt ved 

magt, og give det beskrevet fra sig under deres hænder og signeter og overlevere det til 

Mogens Arenfeldt. KancBrevb. 1655. 

 

18. juni 1655 

Stiftslensmændene, bl.a. Mogens Arenfeldt på Hald,  fik brev om at komme til 

hyldningen, så og at forkynde åbne breve til adelen. De skal af medfølgende åbne breve, 

særdeles til al adelen og særdeles til bønderne og menige almue, erfare ydermere og selv 

for én person møde til stede nævnte tid og sted. Deslige lade forkynde det åbne brev til 

adelen for alle i stiftet og ved deres skrivelse tilsende enhver af dem en udskrevet kopi 

af det åbne brev, så de uden al undskyldning kan vide at rette sig derefter. I lige måde 

skal han lade hosliggende åbne brev til bønderne forkynde for dem på herredstingene i 

lenet. KancBrevb. 1655. 

 

1. september 1655 (1) 

Rentemestrene fik brev om at gøre Caspar Gersdorff til Hindsels indvisning i Hald 

lens jordebog i dette og tilkommende år for 2.893 rd. 16 sk., som tilkommer ham for 

resterende besoldning, beregnet fra Philippi Jacobi 1654, efter den afregning, 

adressaterne har gjort med ham, så at han årligen bekommer halvdelen. Det skal blive 

dem godtgjort på Rentekammeret. KancBrevb. 1655. 
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1. september  1655 (2) 

Anders Nielsen, ridefoged over Hald len, boende i Viborg, fik brev på en gård i 

Dronningborg len. For nogen tid siden har kongen forundt Maturin du Pont, kongens 

vognmester, og hans hustru en af kronens gårde i Dronningborg len, Vormstrup, at 

beholde deres livstid kvit og fri for landgilde, ægt og arbejde, efter at den gamle kvinde, 

der nu påbor den, er død, og imens den bedagede kvinde lever da at oppebære den årlige 

landgilde og afgift, som gives til kronen af gården, og efter hendes død at bekomme den 

uden fæste. Derimod skal de være forpligtet til at holde gården ved god hævd og 

vedligeholde den med forsvarlig bygning. Maturin du Pont og hans hustru har på 

kongens behag afstået gården til Anders Nielsen. Denne har begæret, at han, hans hustru 

og et barn må bevilges gården på de samme konditioner. Kongen bevilger dette for de 

to og deres ældste barn. KancBrevb. 1655. Rettelse jf. KancBrevb. 1660: s. 270: 1. 

september: Anders Nielsen, ridefoged over Hald len, brev på Vormstrup gård.  

 

5. september 1655 (3) 

Mogens Arenfeldt fik brev om at lade Erik Krag bekomme 12 bøgetræer til 

reparation af Skivehus. Mogens Arenfeldt skal i Hald lens skove lade udvise og ved 

Hald lens bønder fælde, skørte og sønderslå 12 bøgetræer til slottet på de steder, hvor 

det er bønderne bekvemmeligst og skoven mindst til skade. KancBrevb. 1655. 

 

19. oktober 1655 

Hans Nielsen Drostrup, borgmester i Mariager, fik mageskifte af noget gods i Hald 

len. Han har for magelæg til kongen udlagt sit selvejerbondegods i Nørrejylland, Hald 

len, Rinds h., Hvilsom: ½ gård, Christen Jensen påbor, skylder årligen 10 himmerbo 

skp. rug; 1 hus smst., Jens Thorsen ibor, skylder 1 dl., med al gårdenes og gods’ 

ejendom, landgilde osv. Til fyldest vederlag har kongen udlagt et af kronens huse med 

have og jord i Hobro, som Christen Mikkelsen påbor, skylder årligen 1 dr., hvilket med 

al landgilde, rente osv. Hans Nielsen Drostrup og arvinger skal beholde, dog vil kongen 

have kronens højhed i hus og tilliggende forbeholdt. KancBrevb. 1655. 

 

9. november 1655 

Rentemestrene fik brev om at gøre Caspar Gersdorff indvisning i Hald len for 

2.893 rd. 46 sk. Mogens Arenfeldt har tilforn bekommet kongens befaling til af lenets 

indkomst i 2 år at betale Caspar Gersdorff nævnte. Han skal ufejlbarligen efter forrige 

assignation betale dette i 2 år af lenets visse og uvisse indkomst så vel som i stiftets gods 

o.a., som der skal gøres særdeles regnskab for. Dersom det ej kan strække til i de 2 år, 

er kongen tilfreds, at Mogens Arenfeldt kontenterer ham det øvrige i efterfølgende år, 

indtil det er afbetalt. Adressaterne skal ingen anden indvisning gøre i Hald len, førend 

Caspar Gersdorff er kontenteret. Det skal mod hans kvittering blive godtgjort i hans 

lensregnskaber. KancBrevb. 1655. 

 

26. december  1655 

Lensmændene i Jylland bl.a. Mogens Arenfeldt, Hald, fik brev om levering af 

arbejdskarle til Frederiksodde fæstnings arbejde. KancBrevb. 1655. 

 

28. februar 1656 

Brev anlangende lenenes forandring. Ulrik Christian Gyldenløve. Kongen vil til 

Philippi Jacobi have ham forlenet med Hald Slot og len, hvorimod han igen skal afstå 

den ham forundte pension. KancBrevb. 1656.  

 

April 1656 

Niels Parsberg og Erik Bille fik befaling til at levere Hald til Ulrik Christian 

[Gyldenløve], således som tilforn er udgået den 20. marts 1655 1) om dette lens levering, 

og blev dateret 2. april. KancBrevb. 1656.  
1)  Se KancBrevb. 1655, 84-85, hvor dateringen er 30. marts. 
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2. april  1656 

 Lige sådan befaling til bønderne, som er udgået 30. marts 1655. (at de skulle svare 

landgilde m.v. til Mogens Arenfeldt). KancBrevb. 1656.  

 

9. april 1656 

 Mogens Arenfeldt fik brev om at betale fru Hilleborg Krafse til Ravnholt for 

reparation af ladegården på Hald Slot efter befunden beskaffenhed efter den bevilling, 

der var givet afdøde hr. Frands Pogwisch. KancBrevb. 1656. 

 

24. april 1656 

Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev anlangende forskånsel for landgilde for 

nogle bønder i Hald len. Kronens tjenere i Daugbjerg, nemlig Mads Lassen, Bodil 

Sørensdatter, Visti Andersen, Peder Pedersen, Jens Espensen og Niels Madsen, har hos 

kongen ladet andrage, hvorledes deres gårde med heste, hopper, korn og fodring 5. marts 

forleden er brændt, hvorover de er geråden i største armod. De begærer, at kongen vil 

komme dem til hjælp med bygningstømmer af slottets skove samt i nogle år forskåne 

dem for ægt, arbejde, landgilde og graverskat. Af Mogens Arenfeldts erklæring erfarer 

kongen, at deres angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at de må bekomme bygnings-

tømmer, hvor det kan ske skovene mindst til skade, og at de forskånes for nævnte i 2 år, 

hvilket skal blive godtgjort i regnskaberne. KancBrevb. 1656. 

 

28. juni 1656 (1) 

Rentemestrene fik brev om, at Mogens Arenfeldt må nyde Hald len på afgift i det 

ene år, han havde det, fra Philippi Jacobi 1655 til årsdagen. KancBrevb. 1656. 

 

28. juni 1656 (2) 

Ulrik Chr. [Gyldenløve] fik brev om kvit og frit uden afgift at nyde Hald Slot fra 

Philippi Jacobi 1656 til 1657. KancBrevb. 1656. 

 

1. juli 1656 

Forleningsbrev 1) for Mogens Arenfeldt til Rugård på Hald Slot og len fra Philippi 

Jacobi 1655 med vist og uvist, dog skal han give i årlig afgift 2.600 rd. uden nogen 

afkortning, dog skal godtgøres det gods, som herefter bliver pantsat af lenet eller udlagt 

efter denne dag; anlangende det, fru Dorete Friis, enke efter Johan Barchstedt, 1) så vel 

som skibspræsten hr. Hans Bunde er bevilget, skal han, når de ikke længere nyder det, 

betale det til kongen tillige med afgiften. (Skabelon 10 (8 geruste heste), han skal gøre 

regnskab, kongen alene til bedste, for pengeskatter, kornskatter, madskatter o.a., som 

bliver påbudt at gives af lenet, så vel som for al told, accise og vrag, og lade det fremføre 

og ikke tilskrive kongen fortæring eller anden bekostning, 3, 8, 7 (han må ikke tilskrive 

kongen afgift eller afkortning, enten for herredsfogeder, delefogeder, tingskrivere, 

skovridere, hederidere, sandemænd eller andre, som har haft penge, genant, frigårde 

eller andet og hidindtil er blevet godtgjort i regnskaberne, meget mindre afkorte 

landgilde, skatter eller andet for de gårde, som er udlagt til under- og overofficerers 

årlige traktement efter forrige forordning, ej heller anmode om afkortning for 

mageskifte, afbrændt, øde og forarmet gods, enten i skatterne, landgilde eller andet, men 

skal selv udgive al fortæring, folkeløn, genanter o.a.), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, han 

skal årligen gøre regnskab for afgiften, så vel som skatterne og lade sig kvittere af 

rentemestrene). Thi forbyde vi etc. KancBrevb. 1656. 
1)  Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.  

 

12. juli 1656 

Rentemestrene fik brev om at betale Caspar Gersdorff efter forrige assignation. De 

har tidl. bekommet kongens befaling, dateret København 9. nov.,til at gøre Caspar 

Gersdorff indvisning for hans resterende besoldning, 2.893 rd. 46 sk., i Hald lens 

indkomst i 2 påfølgende år. Der er nu til Philippi Jacobi sket forandring i Hald len, så 

han nu ikke kan bekomme nævnte sum. De skal med forderligste og inden den tid, 

assignationen angiver, betale ham det, de resterer ubetalt. KancBrevb. 1656. 
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1657 

 Lensmanden på Hald, Ulrik Christian Gyldenløve  lod i 1657 sin skriver notere i 

regnskabet: Formedlest svenskerne indfald i landet føres Kgs. majestæt intet til 

regnskab. Viborgs historie 1, s. 253.  

 

1657 - 58 

Inventarium på Hald, som udi de svenskes første indfald i landet er bortkommet: 

1 måltønde, 1 spand, 1 jernbolt, 1 par håndklaver, 18 ubrugelige hængelåse, 1 jernlænke 

i brønden. 2 ubrugelige vinfade, 1 taskehængelås. Valdemar Andersen, s. 165 og 183. 

 

1657 - 60 

Under krigen 1657-60 tilbageholdt bønderne sundkornet af Mors. Hjemtingene 

frikendte beboerne for at betale, hvorfor sagen kom for landstinget. Her var den ene af 

dommerne død, og den anden var efter kgl. befaling i hovedstaden, hvorfor regnskabet 

1658-61 ikke kunne føre noget til indtægt af sundkornet, men skulle ”næst Guds hjælp 

tilkommende år vorde gjort god rigtighed for.” Valdemar Andersen, s. 131. 

 

 1657 - 61 

Regnskabet 1658-61 meddeler, at tømmermand Mads Nielsen i Viborg havde 

lavet ”en bro for borggården, som var ganske øde og bortstjålen, lagt og forfærdiget 

resten af ny og beklædt den med egeplanker til vindebro, eftersom ingen lukkelse ellers 

var til slottet.” Smeden havde ”gjort til vindebroen 4 lange jernspiger, 2 tappe af 

jernbånd, 2 dobbelte haspe med kroge i og store jernringe, og medgik af Kgl. Majst.s 

jern ca. 36 kg.” Valdemar Andersen, s. 161. 

 

16. januar 1657 

Rigens marsk fik brev om at lade Frands Brockenhuus til Sebberkloster være Hald 

sogneryttere og nogle af Anders Sandberg til Kvelstrups og Ejler Banner til Ringsted-

gård følgagtig. Frands Brockenhuus har tilbudt på egen forstrækning som oberst at 

hverve 3 kompagnier til hest, med samme konditioner som i lige tilfælde er akkorderet 

med andre tro undersåtter, med så skel, at han derforuden må forundes kompagniet af 

sogneryttere af Hald len, desligeste 100 mand af de andre sogneryttere, enten Anders 

Sandbergs eller Frands Brockenhuuss, som er forundt hans bror Ove Brockenhuus. 

Kongen er tilfreds hermed. Dermed etc. KancBrevb. 1657. 

 

7. februar 1657 

Hr. Anders Bille fik brev anlangende Frands Brockenhuus og Hald lens 

sogneryttere, som han tilforn har bekommet kongens befaling til at lade ham være 

følgagtig. Kongen erfarer om den anordning, som af Anders Bille er gjort med 

landrytteriet i Nørrejylland, og er tilfreds, at det forbliver dermed, indtil kongen selv ser 

dem i marchen, da vil han selv resolvere derom. Befalendes etc. KancBrevb. 1657. 

 

23. februar 1657 

Christen Olsen og Oluf Olsen fik konfirmation af nogle tiender. Hos kongen er 

søgt om konfirmation af et fæstebrev udgivet af Ulrik Christian Gyldenløve, lyder: han 

vitterliggør, at han til Christen Olsen og Oluf Olsen har stedet og fæstet K.M.s anpart af 

korntienden af Romlund sogn, Fiskbæksogn og Vordesogn i Nørlyng h., som deres far, 

Oluf Byrgesen i Boeler, godvilligen har opladt. De skal nyde dem deres livstid og så 

længe, én af dem lever, dog med kondition, at de årligen inden fastelavn senest på Hald 

Slot, eller hvor det befales, af Romlundsogn yder 3 td. rug, 2 td. byg, af Fiskbæksogn 2 

td. rug, 1½ td. byg og af Vordesogn 4 td. 6 skp. rug og 4 td. 6 skp. byg i godt, ustraffeligt 

korn og ellers forholder sig efter K.M.s forordning. Sognemændene bydes at rette sig 

efter at levere dem tienden i kærven, såfremt de ikke vil straffes. [København 22. 

december 1656]. Kongen konfirmation af dette. Forbydendes etc. KancBrevb. 1657. 

 

11. marts 1657 

Erik Rosenkrantz, Henrik Thott og Ulrik Christian Gyldenløve fik brev 

anlangende, at kongen har bevilget Gunde Rosenkrantz 300 mand af det unge mandkøn 
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i Kalø, Dronningborg og Havreballegård len. Adressaterne skal lade ham deraf 

bekomme så mange, som han pro kvota kan tåle at lade ham bekomme. Dermed etc. 

Lige sådant brev fik Henrik Thott om 100 mand af Dronningborg len, Ulrik Christian 

Gyldenløve om 100 mand af Hald len. KancBrevb. 1657. 

 

24. maj 1657 

Laurids Below fik brev om i Ulrik Christian Gyldenløves fraværelse at have 

inspektion med Hald len og Viborg. Dermed etc. KancBrevb. 1657. 

 

22. juli 1657 

Anders Nielsen, ridefoged til Hald Slot, fik konfirmation af kongens og kirkens 

tiender af Simested sogn, Rinds herred. Kongen er søgt om konfirmation af 2 af Ulrik 

Christian Gyldenløve til Anders Nielsen udgivne fæstebreve, lyder: Ulrik Christian 

Gyldenløve kendes på K.M.s vegne at have stedet og fæstet til Anders Nielsen kirkens 

anpart af korntienden af Simested sogn, som hr. Mogens Kaas sidst havde i fæste, 

hvilken tiende Anders Nielsen skal beholde sin livstid, dog skal han årligen inden 

fastelavn til kirkens værger i godt, ustraffeligt korn levere 9 td. rug, 4 td. byg og 19 skp. 

havre, nok efter egen erbydelse årligen give kirken til bedste 1 td. rug. Han befaler på 

K.M.s vegne sognemændene at tiende retfærdeligen til Anders Nielsen efter recessen i 

neg og kærv, med så skel, de ikke vil straffes. Dateret Hald Slot, den 8. december 1656. 

Ulrik Christian Gyldenløve. Det andet lyder: Ulrik Christian Gyldenløve kendes på 

K.M.s vegne at have stedet og fæstet til Anders Nielsen K.M.s anpart af rugtienden af 

Simested sogn, som MK sidst havde i fæste, hvilken tiende Anders Nielsen skal beholde 

sin livstid for den årlige afgift, som er 1½ pd. rug, som han skal levere i godt, ustraffeligt 

korn på de steder, lensmanden foreviser. Han skal ellers forholde sig efter recessen. Dat. 

Hald Slot, den 8. december 1656. Ulrik Christian Gyldenløve. Kongen konfirmation 

dette. Forbydendes etc. KancBrevb. 1657. 

 

9. marts 1658 

Lensmændene i Danmark, undtagen i Skåne, fik brev anlangende underholdning 

til kongen af Sveriges folk efter artikel 17 i traktaterne. Freden er sluttet mellem kongen 

og kongen af Sverige. De tilskikkes en artikel, hvorefter de kan rette sig med 

underholdning til den svenske armé, så længe den forbliver i riget, og lade forstændige 

dem i lenet, som det vedkommer. Dermed etc. Lensmændene, som fik disse breve var 

bl.a. Ulrik Christian [Gyldenløve], Hald. KancBrevb. 1658. 

 

7. april 1658 

Lensmændene i Danmark, bl.a. Ulrik Christian [Gyldenløve], Hald. fik brev. 1. 

Om forstrækning af korn til bønderne. 2. Om korn ej at komme fra lenene. 3. Om at 

hvert sogn skal søge sin husbond om hjælp. 4. Om de svenskes truende eksekution. 

Kongen kommer i erfaring, at der skal være stor mangel på landet på underholdning til 

det svenske folk, som er indkvarteret. Adressaten befales at anvende sin største 

vindskibelighed i at komme kronens bønder til hjælp med korn, så vidt enhver behøver 

til at udstå indkvartering, så og til deres sædekorn og nødtørftig underholdning, på det 

de ej slet skal ødelægges. Han må gøre sig betalt herfor i efterkommende åringer af 

lenets indkomst, om det er af hans eget, men er det af kronens, skal det godtgøres i hans 

regnskab eller betales til købmanden eller andre, hvor han kan tilforhandle sig det. 

Eftersom kornudførsel er forbudt, skal han arrestere det, om noget allerede er indskibet, 

så det igen udlosses, undersåtterne i lenet til hjælp, dog for betaling. Bønderne i lenet, 

som har andre husbonder, skal tilholdes, når sognene er lagt ligeligen, at søge hver sin 

husbond om hjælp, og da, eftersom adelen eller andre har deres gods ved magt, at de 

forskaffes en eller så mange ryttere eller soldater ind på deres gårde og gods, indtil de 

fremskaffer det, som er pålagt. [Dette forlyder den svenske general sig med at ville lade 

eksekvere, hvorfor det vil være fornødent at betænke middel til at forekomme deres 

forsæt, så arméen kan underholdes, så længe den forbliver her i landet. ] Befalendes etc. 

KancBrevb. 1658. 
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12. april 1658 (1) 

Følgebreve til bønderne at svare nye lensmænd i Jylland. Kongen hilser kronens 

bønder under N.N. Slot. De befales at rette sig efter til førstkommende Philippi Jacobi 

at svare N.N., givende ham på kongens vegne deres årlige landgilde og al anden rente 

og rettighed, som de plejer at gøre og har givet af Arilds tid. Han skal igen holde dem 

ved lov, skel og ret. KancBrevb. 1658. 

 

12. april 1658 (2) 

Befalinger om at levere len i Jylland. Kongen hilser N.N. og N.N. Han har forlenet 

N.N. med N.N. slot og len. De befales og får fuldmagt til, når N.N. leverer lenet fra sig 

til N.N. til førstkommende Philippi Jacobi, at være til stede og til ham overlevere 

inventarium, breve, registre, jordebøger o.a., deslige at besigtige bygningerne, hvorledes 

de forefindes og er holdt ved magt, så og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes 

de er fredet og holdt ved magt, og give det beskrevet fra sig under deres hænder og 

signeter og overlevere det til N.N. Ladendes det etc. KancBrevb. 1658. 

 

16. april 1658 

Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om, at kongen er tilfreds, at han efter forrige 

bevilling må nyde Hald len kvit og frit uden afgift fra Philippi Jacobi 1657, hvilket skal 

blive godtgjort. KancBrevb. 1658. 

 

1. maj  1658 

Hr. Ove Giedde fik brev om, at kongen på denne Philippi Jacobi vil have ham 

forlenet med Hald Slot og len. Befalendes etc. KancBrevb. 1658. 

 

4. maj 1658 

Hr. Ove Giedde fik brev om at bevise Ulrik Christin Gyldenløves tjener assistens 

med indfordring af restancer hos bønderne i Hald len fra hans forleningstid indtil 

svensken indfaldt i landet. Dermed etc. KancBrevb. 1658. 

 

15. maj 1658 

Hr. Ove Giedde fik brev om ved til fru Jytte Høg, enke efter Niels Krag. Kongen 

er tilfreds, at hun årligen af Hald lens skove bekommer 50 læs bøgeved af fornede og 

udygtige træer, hvilket han skal lade udvise og ved bønderne i lenet lade føre til Viborg 

i hendes gård på de tider, hvor det kan være dem mindst til besværing. Dermed etc. 

KancBrevb. 1658. 

 

16. maj 1658 

Forleningsbrev 1) for hr. Ove Giedde til Tommerup, rigens admiral, på Hald Slot 

fra Philippi Jacobi 1658 med vist og uvist. Kongen bevilger i stedet for den visse rente 

og indkomst af Tranekær Slot og len, som han ellers skulle have været forlenet med for 

sin admiralsbestilling, til at underholde sig, sine svende og slottets og ladegårdens folk 

årligt 3.186 rd. 1 ort 21 sk. 6 pen., og hvad indkomsten af lenet udgør ud over denne 

genant efter jordebogens lydelse, skal Ove Giedde føre kongen til bedste til regnskab. 

(Skabelon 2, 3, 4. (½ af det uvisse), 5 (1/5 af oldengælden), 6, 7, 8, 9, 10 (4 geruste 

heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Ove Giedde har i 3 Aarstid forstrakt kronen 

1 Aarsgenant, som han har haft af Helsingborg lens indkomst. Kongen bevilger, at Ove 

Giedde, hans hustru og arvinger årligt skal nyde 1 nådsensår af Hald len foruden det, 

som plejer at ske. Thi forbyde osv. KancBrevb. 1658. 
1)  Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10. 

  

22. juni 1658 

Bestalling for Hans Jørgensen som skovrider i Hald len. KancBrevb. 1658. 

 

1658 

Inventarium ”som fjenden og den allierede armé efterlod”: 5 små skiver (borde), 

2 fyr-sengesteder med himmel, 3 do. uden himmel, 4 fyr-bænke, 1 måltønde, 1 skæppe, 

1 bismer. Valdemar Andersen, s. 165. 
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7. februar 1659 

Hr. Niels Krabbe fik befaling til Vinkel mænd at svare ham. Kongen hilser kronens 

bønder i Vinkel sogn og by, Hald len. Kongen har til Niels Krabbe pantsat kronens gårde 

og gods, som de bor på og har i brug. De befales herefter at svare Niels Krabbe eller 

hans arvinger, givende dem deres årlige landgilde, gæsteri, sagefald, ægt og arbejde o.a. 

rente, som de plejer og har gjort af arilds tid. Ladendes det etc. KancBrevb. 1659. 

 

3. september 1659 

3. september 1659 betalte Peder Pallesen i Klotrup af sit sandemandstov, som 

Byrial Pedersen i Østerbølle oplod, 12 rdl. Valdemar Andersen, s. 145. 

 

1660 (1) 

1660 betalte Christen Terkelsen i Vroue af et sandemandstov, som Søren Eriksen i 

Torp fradøde, 8 rdl. Samme år betalte Anders Jensen i Ettrup af et sandemandstov, 

Christen Skamris i Hvam fradøde, 20 rdl. Valdemar Andersen, s. 145. 

 

1660 (2) 

1660 betalt mestermanden af Mors ”for et quindfolk ved navn Anne Pedersdatter, 

som tjente til Jens Villumsen i Bisballe ved Nørlyng herreds ting af afhugge, formedelst 

hun havde født i dølgsmål og ombragt fosteret. Samme dag betalt natmanden i Viborg 

for en anden misdæder ved navn Christen Michelsen af Finderup at henbære af fængslet. 

Han var pågreben med nogle koster, han havde stjålet i Finderup kirke. Havde kvalt sig 

selv i rådhuskælderen i Viborg. Valdemar Andersen, s. 142. 

 

1660 (3) 

I 1660 havde ridefoged Jens Clausen på Hald stævnet beboerne i Gislum herred, 

idet de ikke havde leveret brokorn til Gedsted bro ”fordi broen i disse skadelige 

krigstider var bleven afbrudt, bortstjålen og ganske øde.” Herredsfogeden frikendte 

beboerne, hvorefter sagen gik til landstinget. Vidnerne forklarede, at broen havde været 

øde og først var istandsat en måned efter mikkelsdag 1660. Man havde måttet køre 

igennem fjorden, hvorved en præst fra Brande var omkommet. Jørgen Pors, 

Fredbjerggård, Farsø, var undervejs fra Viborg i november 1660 kørt vild i fjorden og 

måtte med sine to drenge tilbringe natten i vandet. Det var hermed bevist, at broen havde 

været ufarbar, og landstinget frikendte Gislum herreds beboere for brokornsleverancen. 

Valdemar Andersen, s. 132. 

 

8. april 1660 

Rentemestrene fik brev om noget gods, Nipgård, som fru Mette Rosenkrantz, enke 

efter Erik Bille, begærer til pant i Hald len imod forstrækning i rede penge til garnisonen 

i København. De skal lade overregne gårdens landgilde og anslå hver td. htk. for 60 rd. 

og indlevere overslag i Kanc., så hun kan søge kongens forsikring og panteskøde. 

Dermed etc. KancBrevb. 1660. 

 

16. juli  1660 

Svend Hansen i Viborg fik konfirmation af 2 fæstebreve. Hos kongen søges om 

konfirmation af 2 af hr. Ove Giedde til Tommerup, rigens admiral, til Svend Hansen, 

Viborg, og hans hustru Anne Christoffersdatter udgivne fæstebreve. Det første lyder: 

Ove Giedde kendes på K.M.s vegne at have stedet og fæstet til Svend Hansen og Anne 

Christoffersdatter kongens anpart af rugtienden af Simested sogn, Rinds h., som afdøde 

Anders Nielsen, fhv. ridefoged til Hald Slot, sidst før dem havde i fæste, hvilken anpart 

de skal bruge og beholde deres livstid for årlig afgift, som er 4½ pd. rug, hvilket de i 

godt, rent rug skal yde på de steder og til de tider, lensmanden foreviser dem. De har 

straks i fæste betalt 24 rd. in specie. Kongen befaler menige sognemænd i Simested 

sogn, at de tiender retfærdeligen i neget og kærven, såfremt de ikke vil straffes. Til 

vitterlighed trykt signet og underskrevet. København, den 16. juli 1660. Ove Giedde. 

Det andet lyder: Ove Giedde kendes på K.M.s vegne at have stedet og fæstet til Svend 

Hansen og Anne Christoffersdatter kirkens anpart af korntienden af Simested sogn, 

Rinds h., som afdøde Anders Nielsen, fhv. ridefoged til Hald Slot, sidst før dem havde i 
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fæste. hvilken anpart de skal bruge og beholde deres livstid for årlig afgift, som er 9 td. 

rug, 4 td. byg, 10 skp. havre, og derforuden efter egen erbydelse tillige med det forrige, 

kirken årligen til fremtarv, 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. havre, hvilket de skal yde i godt, 

rent korn i rette tid og inden fastelavn til kirkens værger. Førend de befatter sig med 

tienden, skal de til kirkeværgerne erlægge fæste af hver ørte, som sædvanligen 1 rd., 

som kirkeværgerne i første regnskabsforhør har at føre til indtægt. Kongen befaler 

menige sognemænd i Simested sogn, at de tiender retfærdeligen i neget og kærven, 

såfremt de ikke vil straffes. Til vitterlighed trykt signet og underskrevet. København, 

den 16. juli 1660. Ove Giedde. Kongen konfirmerer de 2 fæstebreve. KancBrevb. 1660. 

 

16. juli 1660 

Hr. Ove Giedde fik brev om efter forrige befaling at være afdøde Ulrik Christian 

Gyldenløves fuldmægtige Christen Christensen beforderlig med at indkræve nogen 

gæld, som kan være tildragen hos bønderne i Hald len i hans forlenings tid, indtil 

svenskens første indfald, og endnu resterer, så han kan blive nævnte restance uden al 

forhindring mægtig. Dermed etc. KancBrevb. 1660. 

 

24. juli 1660 

Lensmændene og landsdommerne i Danmark, undtaget Bornholm, fik brev om 

forordningen anlangende trætter og tvistigheder forårsaget af sidste svenske fejde. 

Adressaten tilskikkes denne forordning. Han skal [lade den læse og forkynde i lenet og 

siden holde den som vedbør].  

 N.B. I brevene til landsdommerne, som ikke selv er lensmænd, skal i stedet for 

det, som står ml. disse 2 tegn [ ], sættes således [dig derefter retter og forholder]. 

 Fortegnelse over lensmændene, som fik forskrevne breve: Jylland: bl.a. Hr. Ove 

Giedde, Hald Slot. KancBrevb. 1660. 

 

5. august 1660 

Lensmændene i Danmark fik brev anlangende møde i København Lit. A. Kongen 

har forskrevet menige ridderskab i Danmark til at møde i residensstaden København den 

8. september efter hosfølgende åbne brev Adressaten skal lade brevet forkynde på alle 

ting i lenet og ved sin skrivelse tilskikke enhver af adelen en kopi, så de uden 

undskyldning kan vide at rette sig derefter. [Desligeste vil kongen, at adressaten skal 

tilholde borgmestre og råd i lenets underliggende købstæder, at de i lige måde 

ufravigeligen er tiltænkt, at hver af de store købstæder fremsender 3 fuldmægtige og de 

små én eller og af 2 små købstæder én, om de kan forenes derom, så de er til stede 

nævnte tid og sted, og da i nærværelse af kongen fornemmer det, denne agter at lade 

foregive til fædernelandets sikkerhed og bedste]. Dermed etc. (Tr.: [Lit. F] DKL, III, 

419). K. (litra A, B, C, D, E, F, G). Original [Lit. A] i Odensegård lensark., Landsarkivet 

i Odense, [Lit. D] i Københavns Univ.s ark., 12 12 04, RA., [Lit. E] C 4-893 og [Lit. F] 

C 4-252 Ribe bispeark., LAV, [Lit. F] i Fyns bispeark., Landsarkivet i Odense. 

 N.B. Det som står ml. disse 2 tegn [ ] skal udelukkes i brevene til efterfølgende 

len, nemlig: Lundenæs, Vestervig Kloster, Åstrup, Skanderborg, Silkeborg, Åkær, 

Dueholm Kloster, Rugård, Jungshoved og Sorø. 

 Lit. B. Åbent patent til adelen om møde i København Kongen hilser sine 

undersåtter, riddersmænds mænd i Sjæll. Af høje vigtige årsager har kongen efter Rigens 

Råds betænkende for disse vanskelige tiders skyld anset for godt at lade stænderne i riget 

sammenkalde og forskrive. Adressaterne skal til 8. september ufejlbarligen møde til 

stede i kongens residensstad København og dér i hans egen nærværelse fornemme det, 

han agter at lade foregive til landets sikkerhed og bedste. Skulle nogen for vigtige 

årsager ikke i egen person kunne indstille sig, skal han give en anden god mand af adel 

fuldmagt til at slutte og gøre, ligesom han selv personlig kunne være til stede, på det 

intet, som til landets bedste foretages, skal være forsømt for nogens udeblivelse. Kongen 

vil erkende dette med al kgl. gunst. 

 Lit. C. Fortegnelse over lensmændene i Danmark, som fik breve: bl.a.  Ove 

Giedde, Hald Slot. KancBrevb. 1660. 
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15. august 1660 

Efter 1660 var ødelæggelserne på Hald af samme karakter som under 

besættelserne 1627-29 og 1644-45, hvor  samtlige bygninger på slottet havde lidt stor 

skade, især ved udbrækket vinduesbly, dørlåse og hængsler m.v. men om muligt endnu 

værre. Der manglede ”låse, dørhængsler, kroge, vinduesbeslag og andet arbejde, 

eftersom den allierede arme ikke alene bortrøvede, hvad af slige varer løst var og lette 

at borttage, men endog udbrød af væggene murankre og andet, som ellers sad fast.” 

Indkøbet af materialer til reparation begyndte 15. august 1660, ”som mesten er forbrugt 

til lukning på de to bedste huse på slottet, som er lensmandens egne værelser og 

skriverens kammer, som ikke kunne forbigås med mindre de tillige med de andre skulle 

ganske ruineres.” Valdemar Andersen.  

 

6. september 1660 

Hald Slot synsforretning 6. september 1660 med tilføjede bemærkninger efter det 

den 28. oktober yderligere foretagne syn.  Landsarkivet i Vibog, Hald Gods G215, 

Forskellige Sager 1541-1890. Kopi af originalen formodentlig på Rigsarkivet. 

 1. Først var vi udi Fruerstuen, hvori befandtes 4 vinduer med stænger, buer og alt 

at være borte samt låsen med tilhørig nøgle for døren; døren for nedgangen fra stuen og 

til kælderen var låsen frataget og borte. 

 2. Udi lensmandens læsekammer var begge dørene med hængsler og låse samt 6 

vinduer med bue og alt borte. De efterblevne vinduer var meget forbrækket. 

 3. Jomfruen kammer, hvorudi 6 vinduer ganske var borttagen, vindueskarmene, 

som nu befandtes, ganske at være forrådnet og utjenlig, tilmed de 2 vinduer, som derudi 

var bleven beholden, var 2 ruder påbrækket såvel som en dør i samme kammer og at 

være borttaget med stabelen af karmen udbrækket. 

 4. I lensmandens sengekammer med det andet lidet kammer derhos fandtes døren 

derfor at være sønderslagen, låsen derpå borttaget samt 12 vinduer med buer og alt, de 

efterblevne vinduer, som er 11, findes fast ubrugelig og vil igen omsættes i nyt bly og 

med mange ruder forbedres. 

 Bemærkning til 1. - 4. Disse lensmandens egne værelser er repareret med nye 

vinduer, døre og låse for de yderste døre såvel og taget derover forbedret med en del nye 

sten og skelning. 

 5. Pigernes kammer findes mesten at være øde, vinduer og låse for døren aldeles 

at være borte. 

 6. Det lidet hus på volden findes 12 vinduer med al deres tilbehørende at være 

borttaget så vel som lås og hængsler på døren. 

 7. I de 4 kældre, som er under samme hus og har været brugt til øl- og saltkældre, 

fandtes alle døre derfor medlåse og hængsler så vel som 8 vinduer at være frataget og 

borte. 

 Bemærkning ad 7: Er nu med vinduer og døre forbedret. 

 8. 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 brøst-

fældighed på at være. Låsen med det ene hængsel for fangehuldøren borte. 

 9. Det nye hus i gården, hvorpå fandtes det første nye kammer næst op til porten, 

døren med lås og hængsler samt 17 vinduer med buer og alt ganske at være fratagne og 

borte, de 3, som findes derudi, er meget brøstfældige. 

 Det andet kammer næst op til, som er skriverens kammer, var døren med hængsler 

og lås så vel som 7 vinduer derudi borte, de øvrige vinduer noget forbrækkede. 

 Skriverstuen der næst hos med det liden skriveren øverste kammer findes 2 låse 

med nøgler ganske borte så vel som 11 vinduer med buer med buer og alt, de øvrige 

vinduer meget brøstfældige og mesten øde. 

 Det norderste kammer på samme hus, som er saltkælderen, var alle vinduer, som 

havde været 11, slet borte, såvel som låse og hængsler på døren. 

 Bemærkninger til 9. Dette hus og disse kammerser er overalt vel forbedret både 

med ny skelning og en stor del nye sten eftersom derover nu er det bedste kornloft, og 
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ellers ganske forfærdiget med vinduer, døre og låse overalt, foruden saltkælderen, som 

endnu er brøstfældig, som før ommeldes. 

 10. Knud Gyldenstjernes hus. Den sønderste ende var alle vinduer borttaget, som 

herremændenes besigtigelse omformelder, døren for samme stue med hængsel og lås 

slet 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 ad 10. På dette hus er indstukken nogle tagsten på den norderste 

ende, som bruges nu at lægge korn, eftersom det bedste kornloft er ganske øde. 

 11. Borgestuen var døren med hængsler og 5 vinduer borttaget. I frøkenens 

kammer befandtes 2 vinduer med døre, låse og hængsler at være borttaget. 

 Den stue over borgestuen er meget brøstfældig, låsen for døren med hængsler og 

10 vinduer og tilhørige buer ganske øde og borte. 

 Vinduerne i køkkenet er ganske brøstfældige overalt, og en dør med hængsler og 

lås derudi er borte. 

 På rustkammeret er låsen for døren med 2 vinduer slet borte, de andre vinduer 

ganske brøstfældige, gangen for samme stue med trappen var og brøstfældig. 

 Bemærkning: På taget af dette hus er alene en del nye tagsten indstukket for at 

konservere tømmerværket og lofterne nogenledes at holde under tag. 

 12. Broen til borggården fandtes bolerne derpå næsten at være aftagne og borte. 

 Bemærkning til 12. Broen er nu af ny forfærdiget med bolklædning på siderne og 

en ny port, eftersom tilforn var ingen lukkelse for slottet. 

 13. Ridestalden med folkenes kammer derudi og afdelingerne på samme stald er 

meget brøstfældig overalt, spiltovene, krybberne og ….  under hestene nedbrudt og 

bortført så vel som 16 fag af loftet ganske borte, 12 tavl vægge ganske nedbrudt og ellers 

huset ganske brøstfældig for sten og kalk. Døren for stalden med trappen og dør til 

kornloftet der oven over med lås og lukke ganske afbrudt og borte. 

 14. Smedehuset med vognskjulet derhos, er taget mestendelen afblæst og 

fordærvet, væggene ude.  Døren med lås og hængsler borte. 

 15. Ladegården forefandt vi med al brøstfældighed lige efter Herremændenes 

forretning, undtagen laden, som vi forefandt af ny at være opskruet med tømmer, rettet 

overalt fra den ene til den anden (ende), såvel som en stor del ny tækning pålagt, og en 

stor ny port for den sønderste ende af laden, ellers var øksenhusdøren med væggene 

borte og udslagen, tilligemed døre, låse, hængsler og alt på ladefogedens og de andre 

kammerser borte. 

 Bemærkninger ad 15. Laden er således forbedret, som omrørt er, og nu også ny 

dør for øksenhuset og ladefogedens kammer. 

 

12. september 1660 

Missive til lænsmændene i Koldinghus, Bygholm, Skanderborg, Aarhus, 

Dronningborg, Hald, Mariager, Aalborg, Riberhus og Lundenes læn om påny at bringe 

det jyske postvæsen på fode. V.A. Secher, Forordninger og Recesser 1651-60, s. 447. 

Eftersom vi gierne saa, at postverket i vort land Jylland igien kom paa foede, da 

bede vi eder oc ville, at i udi eders len de bønder (paa hvilke eder til desto bedre 

efterretning herhos en forteignelse tilskickes), som tilforne dend frem oc tilbage reisende 

postbud pleier at førre, eller oc andre i deris sted, eftersom i best eragter, anbefaler, at 

de herefter som tilforne posten ved nat oc dag befordrer, at hand uden ophold kand afsted 

komme, oc saaledis som hidindtil sædvaanligt hafver veret fra alle andre egter oc arbeid 
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vere forskaanede oc allene derpaa vare. Men dersom nogen af bemelte bønder, som 

tilforne til postvæsenet hafver veret forordnet oc udlagt, ere øde, da erbiuder Pofvel 

Klingenberg sig dennem igen saavit timeligt at hielpe paa foede, saa at postverket kand 

naae sin fremgang. 

 

24. september 1660 

Svend Hansen fik brev på Vormstrup gård under Dronningborg len. Kongen har 

for nogen tid siden forundt 1) Anders Nielsen, ridefoged over Hald len, og hans hustru 

kronens gård Vormstrup deres livstid, kvit og fri for skyld, landgilde, ægt og arbejde, 

efter at den gamle kvinde, som sidst boede derpå, er død. Men så længe samme bedagede 

kvinde levede, da at oppebære al den årlige landskyld og afgift, som gives af gården til 

kongen, og siden efter hendes død at bekomme den uden fæste. Dog at de derimod 

vedligeholder gården efter kongens dem derpå udgivne brev. Men Anders Nielsen er nu 

død, og hans hustru har indladt sig i ægteskab med Svend Hansen, og denne har af 

kongen begæret, at han i lige måde tillige med sin hustru og hendes ved Anders Nielsen 

avlede barn må bevilges gården med de samme konditioner, som hans formand Anders 

Nielsen har haft. Derfor har kongen på Svend Hansens begæring bevilget, at han, hans 

hustru og hendes ældste barn ved hendes forrige mand må nyde og have gården med de 

samme konditioner. Forbydendes etc. KancBrevb. 1660. 

 

1661 (1) 

1661 modtog Knud Berntsen, borgmester i Nykøbing, 16 rdl. fra Hald len i 

loftsleje af hans kornhus. Valdemar Andersen, s. 132. 

 

1661 (2) 

En indberetning fra 1661 fortæller, at dyrevogteren og folk, der boede nær 

vildtbanen, havde synet denne og havde ikke kunnet tælle mere end 30 rådyr og 6 store 

dyr. De berettede, at ”formedelst de brandenburgeres idelige jagen med mangfoldige 

hunde, ville dyrene ikke endnu stille sig på nogen visse steder.” Hvis vildtbanen ikke fik 

forskånsel i nogle år, vil den blive ”slet øde.” Valdemar Andersen, s. 122. 

 

12. juli 1661 

  Claus Christensen, Borgemester i Viborg, faar ved Viborg Jorden Bischops Toft, 

som hidtil har ligget under den kgl. Ladegaard til Hald Slot (Htk. 40 Tdr. á 37½ Rdl.) - 

for: 1.500 Rdl. Kronens Skøder 1648-88, s. 92. 

 

11. september 1661 

Ebbe Gyldenstjerne, overkrigskommissær i Jylland, fik 11. september 1661 ordre 

til at overtage administrationen af Hald slot og len. Han blev den sidste lensmand, men 

hans rolle falder så meget uden for de andre lensmænds, at han nærmest må betragtes 

som likvidator. Som stiftsbefalingsmand fik han 500 rdl. årlig af den stærkt betrængte 

kongelige kasse. Valdemar Andersen, s. 102. 

 

19. februar 1662 

Efterbefaling til skatkammeret 19. februar 1662 skulle lenene fremtidig kaldes 

amter. Ebbe Gyldenstjerne blev amtmand over Hald amt og stiftsbefalingsmand. Han 

overleverede 1664 Hald gods til brødrene de Lima. Valdemar Andersen, s. 102. 

 

22. maj 1662 

Hald Slot synsforretninger, efter et manuskript på Landsarkivet i Viborg efter 

originalen på Rigsarkivet. 

1. Det store grundmurede stenhus over porten og det 5 værelser med 3 oprettede 

skorstene samt tækket og loftet vedligeholdt, item vinduerne i fruerstuen ved magt uden 

3, som af vinden var udblæst, og nogle få stænger og ruder, som fattes. 

 Nedgangsdøren til fruerstuen med en stor ny lås, nøgle og hængsel for, ved magt. 

Læsekammerdøren med hængsler ved magt uden lås, den samme udskud står på 

rav, ellers er vinduerne af ny indsatte og loftet med dets tækning ved magt. 
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 Døren til indgangen i pigernes kammer er med hængsler og dør for, vinduerne 

ganske borte, det ganske udskud står på fald og er fast utjenlig. 

 Lensmandens læsekammer, hvor tilforn har været fadebur, er ved magt med nye 

vinduer, døre og hængsler, dog uden lås. 

 Lensmandens sengekammer er ved magt med nye vinduer, uden nogle ruder 

brækkede og en ny dør med hængsel. Døren på samme kammer ind til fruerstuen med 

hængsel og klinke for ved magt. 

 Udgangen af stuen ved magt med nye vinduer i gangen forbedret. 

 En gammel dør for trappen nør ud til volden med hængsel og træklinke for og 

gevalt udskud og over den gevald en dørrum med dør og hængsel, under tagskægget 

muren på begge sider så vel som trappen og udgangen ved magt. 

 Tvende saltkældre under stuehuset med des dør og klinker ved magt, dog uden lås,  

 Tvende gevalte ølkældre, findes en gammel dør for den ene uden lås, dog i den 

ene er noget af hvælvingen nedfalden. 

2. Bryggerset. Muren derpå op til volden af ny opmuret af de gamle sten som 

tilforn der udi har været, det andet er ganske brøstfældig oven og neden og står på fald. 

3. Det hus over borgestuen er holden ved magt på tækningen uden skelningen, som 

er ganske borte, og intet korn derpå kan forvares, med mindre det bliver færdiggjort. 

Skorstenen i lige måde ved magt. 

 Den store stue i samme hus vil gulvet, som er gammelt, forbedres, vinduerne 

overalt ganske udtagen og borte. Nedgangen til samme stue er dør og hængsel for, uden 

lås. Imellem samme stue og røgkammeret tvende dørrum, uden døre og lås.  

 Rustkammeret er ved magt med dør og lås for, muren vinduerne ganske borte. 

 Aldenunder er et lidet kammer til bojerne (?) med vinduer, dør, hængsel og hasper 

er ved magt. 

 Næst op til er borgestuen med dør og haspe for, uden lås. Vinduerne er ganske 

borte og udtagne. 

 Fiskerens kammer der indenfor er med dør, hængsel og haspe for, mens vinduerne 

ganske øde. 

 Køkkenet, som er i den nør side på samme hus, er med dør,. hængsel og haspe for 

såvel som skorstenen vel ved magt, mens vinduerne, såvel på dette som kokkens det lille 

kammer indenfor ganske borte. 

4. Knud Gyldenstjernes hus med tredobbelte oprettede skorstene, husenes tække 

og skelning vedligeholden uden nogle få steder, skelningen er frafalden. Skorstens-

vangen er udfalden på de øverste stuer, dog intet korn på loftet kan forvares, foren 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 lån, 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 borgestue, 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. 

5. Frands Pogwischs hus af ny, 20 fag, 1 loft højt, for nogle år siden opbygget, er 

overalt med tækning, skelning og sten vedligeholden. Huset afdelt i 4 kammerser med 

2 oprette dobbelte skorstene, det norderste kammer til saltkælder forandret, er med dør, 

lås og hængsel ved magt, mens vinduerne ganske borte, uden 4, som af ny er repareret. 
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 Skriverstuen der næst hos med 2 kontorer ved magt, 4 karme af vinduer ny indsat 

og døren med hængsel og ny lås forbedret. 

 Næst op til samme hus er tilbygget et ….. binding udskud ud til volden, som med 

vinduer, tvende døre med nye låse for og på tækket vel er forfærdiget og vedligeholden. 

 Nedenunder samme udskud er skriverens eget kammer, overalt vel ved magt med 

nye vinduer, 2 nye døre med des tilhørende nye hængsler og lås for. 

 Det sønderste kammer på samme hus, som til gæstekammer er forordnet og som 

med nye vinduesstænger og buer, nye døre, låse og hængsler ved magt, uden nogen 

ruder, som af vinden er udblæst. 

6. 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 fyrdæler, er brøstfældige, og ellers muren, som er udbygningen over trappen, 

har givet sig ud og er ganske brøstfældig. 

 Fangetårnen findes ved magt uden lemmen til det nederste, som er borte, og døren 

for det øverste uden lås. 

 Det lidet hus på volden, som var ganske brøstfældig, blev af Ebbe Gyldenstjerne 

nedtaget, eftersom det dog til ingenting var tjenlig. 

 Porten for slottet gjort ganske af ny med beslag og lås for. 

 Broen ind til slottet i lige måde gjort af ny med ny klædning af egefjæle på begge 

sider, og lås med tilhørende nøgle og hængsler for vandlågen. 

7. 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. 

8. Smedjen med smedeessen og et kammer der indenfor nogenlunde ved magt, 

dog uden døre, vognskjulet derfor fattes nogen tagsten. 

 Ladegården. 

 1. Det sønderste hus, over ladefogedens kammers med ny tag forbedret, det andet 

udenfor står på fald og er øde. 

 2. Den store kornlade er overalt inden og uden, fra den ene ende til den anden, af 

ny rettet og med tømmer forbundet spærværket med nye lægter forsynet og er ganske 

brøstfældig for tag uden 10 fag på den ene side, som er med ny tag forbedret, såvel som 

en ny port med hængsler og ellers ny ladedøre vel forsynet. 

 3. Øksenladen er overalt på tømmer og tag vel vedligeholden, såvel som nu med 

nye døre og lukkelse overalt forbedret.  

 4. Det østre hus, som for nogle år siden af gammelt tømmer er opbygt, fattes tag, 

døre og vægge. 

 

25. oktober 1664 

 Kronen tilskøder Jacob, Isak og Samuel de Lima Hald Slot med underliggende 

gods, skovskifter samt kronens brokorn i Rinds og Gislum Herreder, i alt hartkorn 

1.439½ td. 32/3 skæpper og 1 23/35 album á 60 rdl, i alt 86.377 rdl 12 sk. 10 2/7 album, 

idet bygningerne var sat til 1.000 rdl og inventaret til  14 2/3 rdl. Med overtagelse 1. maj 

1664. Kronens Skøder 1648-88, s. 209. 
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Ebersteinerne og deres blodsforvante 

 

Albert Ludvigsen Eberstein 

Den først kendte  af slægten Eberstein, som optræder i Danmark og har afkom 

med relationer til Hald, er grev Albert Ludvigsen af Eberstein. Han var søn af Ludvig 

den Ældre greve af Eberstein, født omkring år 1200, død 15 september 1284 på Burg 

Everstein am Burgberg, Holzminden i Niedersachen i Tyskland, og grevinde Adela af 

Gleichen, død før 1266. Ludvig den Ældre kaldes i Danmarks Adelsaarbog 1892 

fejlagtigt for Diderik.   

Her kaldes han Albert Ludvigsen Eberstein, uanset at han i kilderne altid optræder 

som blot Albert Ludvigsen, uden grevetitlen. Han kaldes også hyppigt Albrecht, men 

her anvendes Albert.  

Albert Ludvigsen Eberstein er sikket født omkring 1235, og han døde 1289 i 

Lübeck. Han var gift med grevinde Marianne, begravet i kirken i Gråbrødreklosteret i 

Viborg, hvor også to af sønnerne, Albert og Ludvig Albertsen Eberstein, er begravet.  

Det var ikke tilfældigt, at Albert Ludvigsen Eberstein dukkede op i Danmark. Hans 

mor Adela af Gleichen var datter af Lambert 2. greve af Tonna og Gleichen og Sofie 

Sigfredsdatter af Orlamynde. Sofie var datter af Sigfred 3. greve af Orlamynde og Sofie 

Valdemarsdatter af Danmark, datter af Valdemar den Store og Sofie af Polen. Albert 

Ludvigsen Ebersteins mor Adela af Gleichen var søster til Ernst 4. af Gleichen. Denne 

var født omkring år 1200, og han døde før 16. maj 1277 i Stolpe i Slesvig-Holsten. Han 

var gift med Ingeborg Pedersdatter, datter af Peder Strangesen og Ingeborg af 

Kalundborg, Esben Snare datters. Han havde allerede slået sig ned i Danmark. Ernst af 

Gleichen vender vi tilbage i et senere afsnit. Der kan næppe være tvivl om, at årsagen 

var, at de to grever kunne gøre arverettigheder efter Sofie, ja i virkeligheden Valdemar 

den Store, gældende i Danmark. 

Albert Ludvigsen Eberstein, fik 1276 af sine frænder Albert og Johan, hertuger af 

Braunschweig, skøde paa Ørnhoved i Sønderhald herred og alt deres gods i Kristrup og 

Virring sogne. Albert og Johan var sønner af grev Otto af Braunschweig-Lüneburg, som 

var søn af Vilhelm den Tykke af Sachsen og Helene Valdemarsdatter, datter af 

Valdemar den Store. Godset var sikkert arvegods efter Valdemar den Store.  

Albert Ludvigsen Eberstein var 1282 nærværende ved udstedelsen af den 

Vordingborgske reces og beseglede året efter det grev Jakob givne stadfæstelsebrev på 

besiddelsen af Halland, var 1284 nærværende ved udstedelsen af de nyborgske 

forordninger. DAA 1892. Biskoppen i Viborg stadfæstede 1285 en gave på gods, som 

Albert Ludvigsen, greve af Eberstein, havde skænket til Sankt Hans Kloster 

(Johanitterklosteret) i Viborg. Gavebrevet er måske det første tegn på slægten Ebersteins 

forbindelse til Hald. ÆA II, s. 390. 

Marianne, grevinde af Eberstein, enke efter Albert Ludvigsen greve af Eberstein 

skænkede en avlsgård i Viborg til Sankt Hans Kloster (Johanitterklosteret) i Viborg. ÆA 

II, s. 390. Marianne, grevinde af Eberstein, havde spillet en betydelig rolle i udbyg-

ningen af Fransiskanerklosteret (Gråbrødreklosteret) i Viborg og blev begravet her. 

Hendes sønner Albert og Ludvig Albertsen Eberstein blev ligeledes begravet her. Alle 

tre fandt deres sidste hvilested her under en gravsten af marmor i klosterkirken. Ludvig 

Albertsen Ebersteins søn Peder Ludvigsen Ebersteins datter blev formodentlig gift med 

Niels Bugge, der blev ejer af Hald. Scriptores rerum Danicarum, II, s. 293, 298.  

 

Ludvig Albertsen Eberstein 

 Ludvig Albertsen Eberstein 1 nævnes første Gang 1313; men, som hans høje Byrd 

og Slægtskab med Kongehuset lod vente, kom han hurtig til at spille en fremragende 

Rolle; da han 1315 besegler Forliget i Nyborg, nævnes han først blandt de ved denne 

Lejlighed nærværende Væbnere. 2 Aar efter var han Kongens Kammermester og en af 

Kongens Forlovere for Frøken Elisabeth af Rostocks Brudeskat, og i paafaldende kort 

Tid blev han en af den forgjældede Kong Eriks mest fremtrædende Kreditorer. 1318 fik 

han al Kronens Rente i Skaane med samtlige Kjøbstæder, Mønten i Lund og Skanør 

                                                             
1 Baseret på A. Thiset i Biografisk Lexicon.  

 



 

511 

 

 

undtagen, samt Helsingborg Slot i Pant. Nu var han ogsaa bleven Ridder og Marsk, i 

hvilken sidste Egenskab han 1319 ledede Bornholms og Hammershuses Indtagelse fra 

den Kongen fjendtlige Ærkebiskop i Lund. Herved paadrog han sig Kirkens Band, 

hvorimod Kongen gav ham den erobrede Ø i Forlening. I det hele synes Ludvig 

Albertsen Eberstein at have staaet paa den bedste Fod med Kong Erik, der ogsaa indsatte 

ham til en af Exekutorerne af sit Testamente; men helt anderledes blev Forholdet, efter 

at Eriks troløse og slette Broder Christoffer II var kommen paa Tronen, og det uagtet 

Ludvig Albertsen Eberstein var en af Hovedmændene for dennes Indkaldelse og Valg 

til Konge. Ludvig Albertsen Eberstein fik vel Bleking og Lister i Pant for de Penge, den 

afdøde Konge skyldte hans Frænde Biskop Herman af Camin, og desuden alle 40 Marks 

Sager og Sagefald af sine Tjenere; men 1321 maatte Ludvig Albertsen Eberstein 

fratræde Bornholm, som blev tilbagegivet til Ærkebispen, der dog skulde holde ham 

skadesløs for hans der paa Landet hafte Omkostning. Da Kongen gik videre og 2 Aar 

efter vilkaarlig fratog en Del Stormænd betydelige Pantelen, for Ludvig Albertsen 

Ebersteins Vedkommende endog alle hans Forleninger paa nær Bleking, brøde de helt 

med Kongen og sluttede sig til det af den forrige Drost Niels Olufsen (Bild) og Hertug 

Knud Porse ledede Oprørsparti, som mer eller mindre aabenlyst støttedes af den 

sønderjyske Hertug Erik og af Ærkebisp Esger. Den første udstedte et særligt Beskjær-

melsesbrev for Ludvig Albertsen Eberstein, den sidste løste ham af Bandet og indsatte 

ham til Høvedsmand paa Hammershus, hvor han og hans Brødre snart efter bleve 

belejrede af den kongelige Hær under Anførsel af Kongens trofaste Tilhænger Peder 

Vendelbo, der var bleven beklædt med det Ludvig Albertsen Eberstein fratagne Embede 

som Marsk. Efter et haardnakket Forsvar, der siges at have varet 16 Maaneder, maatte 

Ludvig Albertsen Eberstein af Mangel paa Levnedsmidler overgive sig og søge Forlig 

med Kongen, hvad han ogsaa opnaaede og det paa ganske gunstige Vilkaar, i det 

Kongen gav ham et Pantebrev paa 9.360 Mark Skaanske Penge og 600 Mark Sølv for 

alle hans Fordringer paa Kronen. Dette tvungne Forlig var dog næppe oprigtig ment fra 

nogen Side, og Kongens Mangel paa Ordholdenhed har sagtens fremskyndet et nyt 

Brud. 1326 opsagde Ludvig Albertsen Eberstein sammen med sin Frænde Drosten 

Laurents Jonsen Kongen Huldskab og Troskab og paakaldte den unge sønderjyske 

Hertug Valdemars og Grev Gerts Bistand. Ved et med disse Fyrster alt 30. Marts 1326 

i Sønderborg sluttet Forbund tilsikredes der iblandt andet de to Oprørere de hertugelige 

Slotte Tranekjær og Haderslev, i Fald Oprøret skulde mislykkes og de blive fordrevne 

fra Danmark. Denne Gang havde Oprørerne bedre Held med sig; allerede i Juni Maaned 

havde de i Viborg sat Hertug Valdemars Udvælgelse til Konge af Jyder og Fynboer 

igjennem, og efter at Ludvig Albertsen Eberstein sammen med Knud Porse havde fanget 

Kong Christoffers ældste Søn, Erik, opgav Christoffer sin kortvarige Modstand og 

flygtede til Mecklenburg. Samtidig med at Ludvig Albertsen Eberstein ledsagede den 

nyvalgte Konge paa hans Hyldingsrejse rundt i Riget og bl. a. deltog i Danehoffet i 

Nyborg, hvor Grev Gert forlenedes med Sønderjylland, glemte han ikke at sikre sig en 

Løn, der stod i Forhold til den Andel, han havde haft i Valdemars Kongevalg. Han fik i 

Forlening Almind og Jelling Sysler med Byerne Kolding og Ribe, Malt og Gjern 

Herreder samt Viborg Landsting. Fra tidligere Tid havde han Nørre Asbo Herred, men 

da dette blev overdraget Knud Porse, fik han til Vederlag Gods i Thy og Mors samt 

Skive By og Hjerm og Hindborg Herreder; ligeledes blev han, vistnok strax efter at 

(hertug) Valdemar var bleven Konge, paa ny Marsk. Da samtidig hans udstrakte 

Panterettigheder fra Kong Eriks Dage hinsides Sundet selvfølgelig maatte opretholdes 

af den nye Konge, var Ludvig Albertsen Eberstein i Besiddelse af et Magtomraade, der 

ikke gav selve hans Herres meget efter, og som maatte kunne have afgivet en ypperlig 

Modvægt mod den forhadte Grev Gerts overhaandtagende Indflydelse, hvis ikke Døden 

havde gjort en brat Ende derpaa. Kort efter 29. Maj 1328 bortkaldtes nemlig Ludvig 

Albertsen Eberstein, og saaledes berøvedes den svage Kong Valdemars vaklende Trone 

en af dens kraftigste Støtter, og Vej banedes for den usle Christoffers Gjenkomst til 

Riget. Ludvig Albertsen Eberstein, der blev begraven i Viborg, efterlod sig en Enke, 

Else Pedersdatter, hvis Slægtskabsforhold ikke kjendes, og et Par umyndige Børn. Hun 

søgte efter bedste Evne at holde sammen paa Mandens store Besiddelser, først ved Kong 

Valdemars og siden ved Grev Johans Hjælp, hvilken sidste hun tilkjøbte sig ved at afstaa 

til Greven Helsingborg Slot samt overlade til ham den unge Kong Erik Christoffersen, 
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der mærkelig nok var bleven Ludvig Albertsen Ebersteins Arvinger betroet, efter at 

Jyderne havde befriet ham fra Haderslev Slot, hvor han sad fangen. Hun levede endnu 

1333 og fik da af den svenske Kong Magnus Stadfæstelse paa sin Pantebesiddelse af 

Bleking og Lister. Ludvig Albertsen Eberstein havde nedennævnte børn Peder, 

Margrethe og muligvis endnu tre, alle var umyndige, da han døde.1 

 

Peder og Margrete Eberstein 

 Hr. Peder Ludvigsen til Tybjerggaard, Tybjerg Herred og Hald, Nørlyng Herred, 

som han 1345 pantsatte og året efter solgte til Hr. Niels Bugge, hvorimod han og 

søsteren købte Gudumlund, Fleskum Herred af Johanner Ryning, beseglede 1355 som 

væbner et vidne om Skagens bebyggelse, men 1360 som ridder hertug Christoffers 

håndfæstning, solgte 1366 sit gods paa Møen til Hr. Mathias Falster og 1374 gods i 

Englerup til Fru Gertrud Hr. Erik Barsumsens. Gift med sit søskendebarn Cecilie 

Henriksdatter (Eberstein) til Tyberggård. Han synes ikke at have haft nogen særlig 

tilknytning til Hald, som vel blot var en del af et omfattende arvegods efter faderen. 

Hans datter Ingeborg blev formodentlig gift med Niels Bugge. DAA 1892.  

 Margrethe Ludvigsdatter solgte 1346 sin andel i Hald til sin broder Peder.  

 

Grev Ernst af Gleichen 

 Han var søn af Lambert Greve af Gleichen, og Sophie, datter af grev Sigfrid af 

Orlamünde og Sophie, kong Valdemar den Stores datter, + 5 September 1244. Hans 

søster Adela af Gleichen var gift med Ludvig Albertsen Eberstein, hvis sønnesøn af 

samme navn var den først kendte ejer af Hald.  

 Ernst Greve af Gleichen,2 gav 1230 med sine fire  Brødre Henrik, Albert, Herman 

og Lambert Gods til Klostret Georgenthal, ved hvilken Lejlighed deres Farfader Greve 

Erwin nævnte, var s. A. en af Kong Valdemar Sejrs Forlovere ved Forliget med Greve 

Gunzelin af Schwerin om Løsladelse af Kongens Sønner, var 1238 med Greve Albert af 

Gleichen nærværende i Stensby ved Forhandlingerne om Revals Overgivelse til Kong 

Valdemar, kalder 1246 Greve Herman af Orlamünde for sin Morbroder, gav 1249 med 

sine Sønner Erwin og Albert Gods til St. Peters Kloster i Erfurt, mod at Klostret betalte 

hans Gjæld i Danmark til Henrik, Søn af Henrik Suevus, var 1251-51 Danmark, hvor 

han var Vidne, da Kong Abel til Biskop Herman afstod sin Ret til Øsel, var 1257 en af 

Mæglerne imellem Kong Christoffer og Erkebispen i Lund og beseglede s. A. i Vor Frue 

Kirke i Kjøbenhavn Kong Christoffers Vidne om det mellem Fru Ingerd, Greve Conrad 

af Regensteins Enke, og hendes Søskendebørn stedfundne Forlig, under hvilket Vidne 

endnu et Brudstykke af hans Sigil er bevaret, var 1258 i Danmark, men nævnes 1259 i 

Erfurt, 1202 i Warnemünde og i Lyneborg, 1263 i Lübeck, beseglede 1264 i Rostock 

med Dronning Margrethe og 1267 Ribe og Nykøbing med Kong Erik, nævnes 1269-70 

i Erfurt, + 1277, før 16 Mai, i Stolpe hos sin Broder Bispen, begr. i Klostret i Stolpe, 

skjøndt han formodenlig havde udseet Sorø Kloster, hvor hans og hans tredie Frues 

Navne sees til sit Leiersted; g. 1. m. Ingeborg, Esbern Snares datterdatter, Datter af Hr. 

Peder Strogesen, 2. m. Inger, Datter af Niels Vognsen, Enke efter Mogens Wuet eller 

Wint, 3.  før 1266 Margrethe Olufsdatter Glug, Enke eller Toke N. N.(5). I sit 3. 

ægteskab havde han datteren Regitze, død 1333, begr. i Sorø Kirke; g. i Danmark m. 

gælkeren Peder Jensen og Moder til Fru Ingefred, Hr. Lage Ovesen (Panter)s Frue. DAA 

1892.  

 

Lage Ovesen Panter 

 Hr. Lage Ovesen, nævnes 1302, var 1313 Marsk og Meddommer over de oprørske 

Bønder, var 1316 en af forloverne ved Kongens Forbund i Nykjøbing med de holstenske 

Grever, var 1319 en af de Stormænd, som hjalp Kong Christoffer paa Tronen, beseglede 

Aaret efter som forhenværende Marsk Haandfæstningen, var + 1332; g.m. Ingefred 

Pedersdatter af Galløse, der 1332 stadfæstede sin Moders, Greve Ernst at Gleichens 

Datters Gave til Sorø Kloster og 1337-40 gav Gods til Esrom Kloster. DAA 1892.  

Et spor af Lage Ovesen Panters forbindelse til Hald kunne være gods, som Niels 

                                                             
1 Omtale af børnene baseret på Danmarks Adelsårbog 1893. 
2 Baseret på Danmarks Adelsårbog 1892 med enkelte justeringer.  
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Bugge skænkede de fattige i Vokslev sogn. Gaven var sikkert givet til en gejstlig 

institution, sikkert et kloster, måske i Viborg. 

Niels Bugges mor var som nævnt formodentlig datter af Niels Ovesen Panter og 

en N.N. Torbernsdatter. Niels Ovesen Panters søn var Jens eller Jon Nielsen, hvis sønner 

var Anders Jensen Panter der nævnes 1391 i hovedgården Klæstruplund i Vokslev sogn. 

Her nævnes også broderen Niels Jensen Panter. Niels Ovesens bror var Lage Ovesen 

Panter, der var Erik Menveds marsk og var gift med Ingefred Pedersdatter af Galløse, 

som var datter af Regitze af Gleichen og gælkeren Peder Jonsen. Regitze var datter af 

Ernst af Gleichen og Margrethe Olufsdatter Glug, som var datter af Lambert af Gleichen 

og Sofie af Orlamynde, som var datter af Sofie, Valdemar den Stores datter Sofie. 

Hendes bror var Valdemar Sejr, og efter hans jordebog fra 1231 ejede han gods i 

Vokslev sogn til en værdi af 5 mark guld.  

Når gods i Vokslev sogn optræder hos Valdemar Sejr men ikke i linjen fra 

Valdemar den Store til Ingefred Pedersdatter af Galløse/hendes ægtefælle Lage Ovesen 

Panter men til gengæld hos efterkommerne af Lages broder Niels Ovesen Panter, kunne 

det tyde på, at der eksisterer en linje fra deres far Ove Panter til Valdemar den Store, og 

at både godset, som Niels Bugge skænkede de fattige, og Klæstruplund, som Anders og 

Niels Jensen Panter havde 1391, stammede fra Valdemar den Store. ÆA II, s. 245, 

Viborg Stifts Breve, Rinds herred.  

 

Laurids Jonsen Panter 1 

Jonsen, Laurids, -1340, Drost, tilhørte en Slægt, der i sit Vaaben førte en Panter; 

det beror paa Misforstaaelse, naar man ofte har gjort ham til en Eberstein. Han 

fremtræder i Erik Menveds senere Aar, første Gang 1307, da Kongen forlenede sin 

Broder Christoffer med Halland. I Aaret 1315 var han Ridder og overværede i Nyborg 

Forliget med Hertug Erik af Jylland; mærkelig nok modtog han i samme Aar Lensbrev 

af Markgrev Valdemar af  Brandenborg paa dennes danske Arvegods Ærø, skjønt Erik 

Menved i det Øjeblik var paa den mest spændte Fod med Valdemar. I den følgende Tid 

omtales L. J. oftere i Kongens Omgivelse, og 1318 var han endog en af de 4 danske, der 

gjordes til Opmænd i Stridighederne med Sverige. Efter Eriks Død maa han vistnok 

have virket ivrig for Christoffers Valg; thi denne gjorde som Konge ham strax til sin 

Drost. Denne høje Stilling indtog han ogsaa et Par Aar, men maa saa være falden i 

Unaade; han mistede Drostembedet, maaske ogsaa sine Forleninger. Under disse 

Forhold greb han den første Lejlighed til at vende sig imod Christoffer, og da denne efter 

den sønderjyske Hertug Eriks Død (1325) krævede Formynderskabet for hans Søn 

Valdemar, sluttede baade L. J. og den tidligere Marsk Ludvig Albertsen sig til Valdemar 

og hans Morbroder Grev Gerhard; 30. Marts 1326 lovede den lille Hertug af al sin Magt 

at hjælpe de 2 danske Stormænd til et Forlig med Christoffer efter deres Vilje og overlod 

dem til Sikkerhed Slottene Haderslev og Tranekjær paa Langeland. Det sidste tildeltes 

L. J. som hans Part og blev fra nu af stadig i  hans Besiddelse. Saaledes indlededes 

Kampen imod Christoffer, der førte til hans Fordrivelse og Valget af Valdemar til 

Danmarks Konge; som saadan gjorde han atter L. J. til Drost. I Rigets  Styrelse synes 

denne dog kun at have taget ringe Del; derimod sørgede han for at holde fast paa sine 

Len, Langeland og Ærø, hvortil ogsaa kom Skam Herred paa Fyn, som han fik i Pant 

for en betydelig Sum. Opgaven var dog ikke let; Gerhard, der nu  var blevet Hertug i 

Sønderjylland, ligesom siden Valdemar, der efter sin korte Kongetid atter overtog sit 

Hertugdømme, attraaede begge at fordrive den mægtige Vasal. I 1331 maatte L. J. ogsaa 

søge Forlig med dem; Spørgsmaalet om Langeland blev henvist til Afgjørelse ved 

Voldgift, og Ærø synes han ved den Lejlighed at have overladt Grev Gerhard mod en 

Panteforskrivning paa 1000 Mk. Sølv. Voldgiften kom dog ikke i Stand, men 1339 

forberedte Hertug Valdemar et Angreb paa Langeland, hvortil Gerhard lovede ham sin 

Bistand. Kort efter, 6. April 1340, døde imidlertid L. J. og blev jordfæstet paa den Ø, 

paa hvilken han saa længe havde siddet som en i Virkeligheden uafhængig Fyrste. Han 

var 2 Gange gift; hans anden Hustru var en tysk Grevinde, Margrethe Gutzkow, med 

hvem han skal have faaet Grevskabet Strey paa Rygen.  Kr. Erslev. 

                                                             
1 Baseret på Dansk Biografisk Lexicon, C.F. Bricka Projekt Runeberg. 
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Niels Bugge og arvingerne 

  

Niels Bugge1 

 Niels Bugge var en af Danmarks førende stormænd omkring midten af 1300-tallet. 

Han er især  kendt som det typiske eksempel på en middelalderlig herremand, der gjorde 

oprør mod sin konge, når han følte sig uretfærdigt behandlet. Men også på grund af de 

dramatiske omstændigheder omkring hans død. 

 Han er født omkring 1302, hvor vides ikke og han blev dræbt 28. december 1358 

i Middelfart. Hans skænkede i 1320 skænkede hovedgården Rolstrup i det nuværende 

Nykøbing Mors til sin søsters datter Katrines mand Sakse Pedersen i anledning af deres 

bryllup, og han var da mindst 18 år ifølge bestemmelserne i Jyske Lov. Da det drejer sig 

om arvet gods, må hans far have været død på dette tidspunkt. 

 Niels Bugges far er ukendt. Hans mor tilhørte efter al sandsynlighed den slægt, 

som kaldes Panter, og som var en af de mest fremstående i første halvdel af 1300-tallet. 

Hun var sikkert datter af Niels Ovesen Panter til Asdal og en N.N. Torbernsdatter og 

havde ud over Niels Bugges ukendte far også været gift med Niels Eriksen Gylden-

stjerne til Aagaard og Restrup, og havde i dette ægteskab sønnen Erik Nielsen 

Gyldenstjerne, som flere gange kaldes Niels Bugges bror, men altså kun var en halvbror.  

 Niels Bugges mor var søster til Henrik Nielsen Panter. Deres far Niels Ovesen 

Panter, vides der næsten intet om. Til gengæld er dennes bror, Lage Ovesen Panter, en 

velkendt skikkelse. Han optræder i dokumenter 1302-20, var Erik Menveds marsk og  

var gift med Ingefred Pedersdatter af Galløse, datter af greve Ernst at Gleichen.  

En fætter eller lignende af de to brødre var Laurids Jonsen Panter, der som drost spillede 

en hovedrolle i det forvirrede politiske spil i 1320erne og 1330erne. Niels Ovesens 

Panter efterkommeres godsbesiddelser viser, at datteren må have været et godt parti.  

 Niels Bugge var sikkert gift to gange. I 1337 var han gift med Ingeborg, der sikker 

var datter af Peder Ludvigsen Eberstein, ejer af en del af Hald I 1388 holdt Niels Bugges 

enke Ingeborg skifte efter ham. Det var sikkert en anden Ingeborg, sikkert datter af Palle 

Jensen Juul til Støvringgård. Denne tilhørte slægten ”Juul med lilje” og var brorsøn til 

Esger Juul, som først var biskop i Aarhus og senere ærkebisp i Lund. 

 Niels Bugges erhvervede  Hald i 1345-46. Først fik han to tredjedele i pant af Peder 

Ludvigsen, siden erhvervede Peder sin søster, Margrethe Ludvigsdatters andel, dvs. den 

sidste tredjedel, og så skødede han godset til Niels Bugge. Derudover ejede Niels Bugge 

bl.a. Spøttrup i Salling og (Nørre) Vosborg ved Nissum Fjord i Vestjylland. Alt i alt 

ejede han otte borge eller herregårde med et godstilliggende, som kan opgøres til 

minimum 600 bondegårde og sandsynligvis langt mere. Niels Bugge antages at have 

anlagt den anden af tre middelalderlige borge ved Hald, som der endnu findes rester af. 

Derudover er det på det seneste blevet klart, at han i nærheden af nuværende Nørre 

Vosborg i 1341 anlagde én af de største privatborge, der kendes fra perioden.  

 Med sin kone fik Niels Bugge i hvert fald tre børn, Knud, Elisabeth og Ellen. Knud 

Bugge optræder i kilderne i en periode efter farens død i 1358, hvor han hurtigt kommer 

ind i den nærmeste kreds omkring Valdemar Atterdag. Han overlevede kun sin far med 

få år og synes ikke at have efterladt sig arvinger.  

 Elisabeth blev gift med en indvandrer fra en fremtrædende slægt fra Lauenburg 

ved navn Gotskalk Skarpenberg. Se nedenfor. Søsteren Ellen blev gift med Kristian 

Vendelbo. Han omtales første gang i 1363, men var da allerede ridder og året efter 

medlem af det kongelige råd. Hun omtales sidste gang i live i 1404 . I et brev fra 1389 

omtales Elisabeths brødre og søstre; som så ofte har der været flere børn, som blot ikke 

opnåede at blive voksne og/eller få arvinger. De to søstre delte således efter alt at dømme 

den ganske betydelige godsarv efter Niels Bugge. Deres ægteskaber afspejler, at de var 

gode partier, og begge fik børn, der overlevede dem. 

  I 1351 opstod der imidlertid en stærk koalition mod Valdemar Atterdag 

bestående af de daværende holstenske grever, hertugen af Slesvig og en lang række 

jyske stormænd, herunder Niels Bugge. Årsagen var kampe om dele af Danmark, som 

                                                             
1 I alt væsentligt baseret på: Anders Bøgh, Om det jyske oprør mod Valdemar Atterdag 1367-73,  Sejren 

i kvindens hånd. Kampen om magten i Norden ca. 1365-89 og Niels Bugge og arvingerne i Nørre 

Vosborg i tid og rum.  
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kongen endnu ikke havde sikret sig magten over. I 1353 kunne der atter sluttes fred. Et 

led i fredsslutningen synes at have været, at kongen overtog kontrollen med Riberhus 

Slot og hele Vestjylland, som administreredes derfra. Stærke tegn tyder på, at kongen 

som led i forsoningen overdrog administrationen af Riberhus til Niels Bugge.  

 Få år efter, i 1357, samledes den samme koalition mod kongen; de jyske 

stormænds motiv denne gang var vist især kongens åbenlyse appetit på adelens gods. 

Undervejs i fejden blev der afholdt forskellige forhandlingsmøder og den 23. december 

1358 mødtes lederne, deriblandt Niels Bugge, med kongen i Slagelse, ”og så foreslog 

han dem nogle vilkår, som aldeles ikke behagede dem”, står der i en samtidig krønike. 

Herefter drog de jyske stormænd hjem; frustrerede må man antage. Mens de i Middelfart 

ventede på at blive sejlet over Lillebælt, blev Niels Bugge og i hvert fald to andre myrdet 

den 29. december 1358. Oprøret fortsatte til 1360.  

  Der findes tre folkeviser, hvor Niels Bugge er omtalt, herunder én om hans død. 

Derudover findes der mindst ét sagn om ham. Folkeviserne er digtet i 1500-tallet, men 

rummer, udover sagnstof, enkelte autentiske elementer. Niels Bugges ry som indbe-

grebet af den selvstændige og stolte adelsmand, som ikke lod sig noget byde, er bevaret 

helt op til vore dage.  

 

 

 

 

Niels Bugge Segl      Niels Bugges våbenskjold fra Danmarks Adelsaarbog 

 

  

Gotskalk Skarpenberg 1 

 Gotskalk Skarpenberg var en tysk adelsmand, som indvandrede til Danmark fra 

hertugdømmet Lauenburg. Han var søn af  Johan Skarpenberg. Gift med Elisabeth, 

datter af hr. Niels Bugge (kendt som Gotskalk Skarpenbergs enke 22. juli 1387, 14. 

september 1389, 1391. Hun nævnes senest 1404 som værende i live.  

 Borgen Linau ca. 30 kilometer syd for Lübeck ejedes siden 1317 af slægten 

Skarpenberg (Scharfenberg) og var en af de betydeligste i hertugdømmet Lauenburg. 

Skarpenbergerne var skiftevist i strid med Hamburg og Lübeck. I 1349 blev borgen 

indtaget og nedbrudt og borgen Nannendorf, som også tilhørte Skarpenbergerne blev 

ødelagt. Skarpenberg-familien flygtede til Mecklenburg, men vendte snart tilbage til 

Lauenburg og Holsten, og der blev sluttet fred, men ridderen Johan Skarpenberg synes 

ikke tilfredsstillet i den forbindelse. Den 25. januar 1359 indgik han en aftale med staden 

Lübeck angående ødelæggelsen af borgen og gården Nannendorf. Her underkastede 

Johan Skarpenberg og hans sønner Gotskalk og Vicko sig en udtalelse af Marquards von 

Stove og de  lübske rådmænd Hermann Wickede og Johann Pleskow. I de følgende år 

udviklede der sig bedre forhold mellem Skarpenbergerne og Lübeck og Vicko 

Skarpenberg deltog på lübsk side i det første krigstog mod Danmark og blev i 1362 

lønnet og kompenseret herfor. Under den anden krig mod Danmark forhandlede han på 

hansestædernes vegne sammen med andre sendebude med det norske kongedømme.  

 Gotskalk Skarpenberg var i svensk tjeneste 13. august 1360, 1363-65 var han 

høvedsmand på Bohus, i starten på hertug Erik af Lauenburgs vegne, senere på kong 

Håkon af Norges (DiplDan 3,6 nr. 363, 376, DiplDan 3,7 nr. 464, 465, 466). 

 Den norske kong Haakon pantsatte 1363 Bohus Slot til hertug Erik af Sachen-

Lauenborg. Gotskalk Skarpenberg var 25. juli 1363 lensmand på Bohus, og blev da 

beskyldt for sørøveri. Gotskalk Skarpenberg skrev 29. august 1363 til staden Lübeck om 

deres  fordring angående noget stjålet vin i forbindelse med sagen om sørøveriet. 

Da kong Haakon indløste pantet i Bohus i 1365 fortsatte Gotskalk Skarpenberg 

som lensmand, men blev i 1366 afløst af den norske Narve Ingvaldson. Gotskalk 

                                                             
1 Baseret på Anders Bøgh, Arbejds Papirer, Om det jyske oprør mod Valdemar Atterdag 1367-73 og 

dets ledere. 

http://danmarkshistorien.dk/uploads/pics/Bugge_segl.jpg
http://danmarkshistorien.dk/uploads/pics/Bugge_vaabenskjold.jpg
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Skarpenberg rejste formodentligt til Danmark, og det kan være på den tid, han er blevet 

gift med Niels Bugges datter Elisabeth og ad den vej kom i besiddelse af Hald. På den 

tid var et nyt adelsoprør blandt de jyske adelsmænd mod Valdemar Atterdag under 

opsejling, et oprør som Gotskalk Skarpenberg tilsluttede sig.  

 Gotskalk Skarpenberg var 25. januar 1368 i Wismar.  Han nævnes 20. februar 

1368 og 12. marts 1368 (DiplDan. I.- IV. rk.) 13. januar 1371 var han i Mecklenburg 

sammen med hertug Albrecht. 12. september 1377 var han (eller evt. hans søn) 

høvedsmand på den kongelige borg Hønborg ved Lillebælt. 

 

Johan Skarpenberg 

 Hr. Johan Skarpenberg, søn af Gotskalk Skarpenberg og Elisabeth Bugge. Han 

skødede 1404 Spøttrup i Salling med tilliggende til bispen i Viborg (ÆA II s. 344, 348). 

Dette gods omfattede i 1540’erne omkring 41 gårde og 40 gårde i et nabosogn, som 

formentlig oprindelig hørte til Spøttrup.1 1407 skødes yderligere Ejstrup Hovgård (Store 

Brøndum sogn, Hellum herred) arvet efter Niels Bugge til bispen, og 1408 

testamenterede han gods i Mønsted (Fjends herred) til Viborg Domkirke, Resengård 

(Resen sogn, Hindborg hrd.) og gods i Intrup (Lyby sogn, Salling), som havde tilhørt 

Niels Bugge gik vel samme vej (ÆA II s. 283, 203, 353). 1404 solgte han Stokkebrogård 

(Gjerrild sogn, Djurs Nørre herred. med mølle og 19 gårde, som var arv efter Niels 

Bugge, til hr. Peder Nielsen (Gyldenstjerne) (Eline Gøyes Jordebog s. 267, jf. 27/9 

1348). I 1411 skødede han Tranholm (Klovborg sogn, Vrads herred) med mølle og ca. 

31 gårde til Marg. (ÆA I s. 4, Molbech &Petersen nr. 7). 1413 skødede han hovedgården 

Højris på Mors til Børglum Kloster (ÆA III s. 102). Langt senere kan det konstateres, at 

kronen besad tre godslen: Lund hovedgård og birk på Mors (som Johan Skarpenberg 

skriver sig af 1404 og 1413), ”Skarpenbergs gods på Mors” samt ”Skarpenbergs gods i 

Salling og Fjends herred.” Sidstnævnte omfattede i 1540’erne 31 gårde.2 

 

Kronen som ejer af Hald ca. 1373-1393 

 Gotskalk Skarpenberg kom i besiddelse af Hald gennem ægteskabet med Niels 

Bugges datter Elisabeth. Hald erhverves af Valdemar Atterdag fra Gotskalk 

Skarpenberg omkring primo 1372, formodentlig ved et mere eller mindre tvungent salg 

som straf for at Gotskalk Skarpenberg havde deltaget i adelsoprøret mod kongen. 15. 

marts 1374 opholdt Valdemar Atterdag sig på Hald, igen 12. september 1377 i 

forbindelse med udstedelsen af et brev, og 18. december 1379 nævnes Jakob Nielsen 

som kongelig høvedsmand på Hald. På et tidspunkt, måske allerede i Valdemar 

Atterdags tid, havde kronen pantsat Hald til Timme Nicolausen Limbek, og dette pant 

blev i 1387 indløst af dronning Margrete for 600 mark lødigt sølv. Dronning Margrethe 

skænkede i 1393 Hald til Viborg bispestol.  

  

                                                             
1 C. Porskrog Rasmussen: Midtjysk krongods i middelalderen, P. Enemark m.fl. (red.): Kongemagt og 

samfund i middelalderen, Festskrift til Erik Ulsig, Århus 1988, s. 421f. 
2 C. Porskrog Rasmussen: Midtjysk krongods i middelalderen, P.Enemark m.fl. (red.): Kongemagt og 

samfund i middelalderen, Festskrift til Erik Ulsig, Århus 1988, s. 421f. 
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Biskopper som ejere af Hald 

 

1393-1396: Jacob Moltke 

1396-1429: Lave Stigsen Glob 

1429-1437: Herman Rynkeby 

1438-1451: Torlof Olavson 

1452-1478: Knud Mikkelsen 

1478-1498: Niels Pedersen Glob 

1498-1508: Niels PedersenFriis 

1509-1520: Erik Nielsen Kaas 

1521-1536: Jørgen Andersen Friis 

 

Jacob Moltke 1393-1396 

Jacob Moltke var munk, før han i 1367 blev biskop i Viborg. Han havde residens 

i Asmild Bispegård, ca. 375 m øst for Asmild Klosterkirke (Trap).  

Borgen Hald var 1372 kommet i Valdemar Atterdags besiddelse, men skænkedes 

1393 af dronning Margrethe 1. til Viborg stift, og Hald blev nu bispegård. Om han har 

boet på Hald og haft sin residens der vides dog ikke, ingen breve eller andet er udstedt 

her. Han nævnes 30. juni 1396 som biskop i Viborg (Regesta 1. række, s. 342). Han 

nedlagde 1396 embedet, men kan have levet længere.  

Som biskop havde han del i de regeringshandlinger, der forefaldt i hans tid; han 

var således tilstede i 1376, da Oluf 2. valgtes til konge, og deltog året efter i det store 

danehof i Nyborg, hvor landefreden indskærpedes. I 1386 overværede han i den samme 

by forleningen af Sønderjylland til hertug Gerhard, 1392 i Vordingborg. Forliget mellem 

dronning Margrethe 1. og hertugen med hans brødre. I april 1383 deltog Jacob Moltke i 

et kirkemøde i Malmø; ellers vides der intet synderligt om hans kirkelige virksomhed. I 

1396 nedlagde han sit bispeembede. Som biskop nævnes han aldrig med slægtsnavn; i 

hans segl ses et våben, der vel ligner familien Moltkes, men dog måske snarere er den 

jyske adelsslægt Krags. Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal 

(1887-1905). http://ribewiki.dk/da/Viborg_Domkirke. 

 

Lave Glob, 1396-1429 

Udnævnt 1396 til biskop af pave Bonifatius IX som ’Laoni Stigoti’. Deltog i 

sommeren 1397 i det store Unionsmøde i Kalmar. 2. februar 1404 skænkede Ridder 

Johan Skarpenberg Spøttrup hovedgård og Spøttrup sø til biskop Lage i Viborg. ÆA II, 

s. 348). Måske fik Johan Skarpenberg i forbindelse hermed en begravelsesplads i 

domkirken, hvor han er begravet (DiplViberg.). 

Han nævnes første gang 23. juni 1397 i et brev dateret i Kalmar. (Regesta 1. række, 

s. 344). Han nævnes 23. september 1402 i et vidne dateret Viborg. 2.august 1404 købte 

han af velbyrdige Peder Nielsen af Låstrup Strandmøllen og alt andet dennes gods i 

Sundstrup mark i Ulbjerg sogn, Rinds Herred. (Rep. I). 29. marts 1405 købte han 

Lynderupgård af Jep Kirt (Rep. I).  

Lave Glob var 12. - 26. maj 1406 og 2., 4., 7. og 11. september 1406 på rettertinget 

i Aalborg og bevidnede forskellige godsoverdragelser. Han købte 6. marts 1407 

Holmgård og Svenstrup i Højslev sogn i Fjends herred (Rep. I). Han fik 2. juli 1408 fra 

væbner Jens Kruse skøde på  en gård i Horsens Fleskum herred), et øde bol her, 2 gårde 

i Askildrup, noget øde gods på Næs (Lindenborg) Mark og en gård i Vammen, hvilket 

han gav til Blenstrup kirke i Fleskum herred for en ugentlig messe. (Rep. I). Han var 15. 

september 1409  på Koldinghus og bevidnede et skøde (Rep. I). Han var 30. april 1415 

på Aars herredsting sammen med Niels Morsing og Mikkel, prior i Sebber Kloster og 

førte tingsvidne på, at Palle Lynd på sit dødsleje bevidnede, at han skyldte Aars kirke 

30 lødige mark, for hvilket han havde pantsat sin gård i Østrup med et møllested. (Rep. 

I). 14. juni1416 købte han af Jacob Kirt dennes gods i Låsby i Aarhus stift samt Næs 

(Lindenborg) i Hellum herred (Rep. I). 27. august 1419 købte han af Jep Kirt Sønder og 

Nørre Tvedskov i Hellum herred. (Rep. I). 29. juni 1419 var han i København og vidnede 

sammen med andre biskopper om Sankt Klara Kloster i Roskilde (Rep. I). 19. og 21 

september 1424 var han på rettertinget i Helsingborg. (Rep. I). 3. juni 1425 købte han af 

Ide, Lyder Kabels enke, landsbyen Krejbjerg i Salling (Nær Spøttrup) samt Gudumlund 

https://da.wikipedia.org/wiki/Moltke_(adelssl%C3%A6gt)
https://da.wikipedia.org/wiki/Viborg
http://ribewiki.dk/da/Asmild_Kloster
http://ribewiki.dk/da/Valdemar_Atterdag
http://ribewiki.dk/da/Margrete_1.
http://ribewiki.dk/da/Bispeg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/Oluf_2.
https://da.wikipedia.org/wiki/Nyborg
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjylland
https://da.wikipedia.org/wiki/Vordingborg
https://da.wikipedia.org/wiki/Margrethe_1.
https://da.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Segl_(m%C3%A6rke)
https://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5ben_(heraldisk)
https://da.wikipedia.org/wiki/Moltke_(adelssl%C3%A6gt)
https://da.wikipedia.org/wiki/Krag
https://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Biografisk_Leksikon
https://da.wikipedia.org/wiki/C.F._Bricka
https://da.wikipedia.org/wiki/Gyldendal
http://ribewiki.dk/da/Viborg_Domkirke
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med tilhørende gods i Gudum, Gug og Ferslev i Fleskum herred, herunder Gudum 

Mølle. (Rep. I). Dette gods er nøje specificeret med bøndernes navne. Skødet blev 

bevidnet på Viborg landsting 25. maj 1426 (Rep. I). Han var 5. juni 1426 til stede i Vor 

Frue kirke i Aalborg og bevidnede et brev udstedt af Erik Eriksen (Banner). (Rep. I).  

I sin første tid som biskop førte han en heftig strid med Børglumbiskoppen Peder 

Friis om jurisdiktionen over Læsø, og da han var bleven, i alt fald efter embedsalder, 

den ældste af rigets biskopper, var han i 1425 med til det almindelige bispemøde i 

København. Gav 27. februar1422 Laurids Lunov livbrev som bispelensmand på Klarup-

gård og for dennes hustru Inger Pedersdatter 2 år efter hans død. DiplViberg., s. 345. 

Han nævnes endnu 1427, men må være død 1429, hvor efterfølgeren blev udnævnt.  

Lave Glob havde 1419 en slotsfoged Niels Mogensen på Hald. I hans tid blev 

borgøen med bispegården Hald liggende som en ø eller et næs i Hald sø udvidet. I hvert 

fald er der i søbunden rundt omkring borgøen fundet et forløb af ca. 470 pæle over en 

strækning på ca. 150 m, hvilket synes at være en del af en kreds rundt om borgøen, 

sikkert en palisade. Ved dendrokronologisk undersøgelse er pælene dateret til at være 

fældet i 1423. Pælene kan selvfølgelig have ligget på lager og være anvendt senere end 

1423, men det mest sandsynlige er, at de hører til byggeaktivitet i Lave Globs tid. 

Formodentlig omkring 1420, se dette år, - flyttede domprovst Jens Maar i Viborg 

”for alderdom og mags skyld og trængsel, han havde samme tid af Hald, Viborg kapitels 

birketing fra Vorde til sin stue i Marieklosteret i Viborg.  Tilsyneladende var der opstået 

et modsætningsforhold mellem provst Jens Maar i Viborg og biskop Lave Glob. 

Trængslerne, som Jens Maar oplevede fra Hald, skal formodentlig tages som udtryk for, 

at bispegodset blev administreret fra Hald og måske også som udtryk for, at biskop Lave 

Glob boede på Hald. Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka. 

 

Herman Rynkeby, 1429-1437 

Han må efter navnet at dømme antages at stamme fra en af de 2 byer Rynkeby paa 

Fyn (den ene i Bjerre Herred, den anden i Gudme Herred), men noget bestemt vides ikke 

herom. 1408 var han dronning Margrethes sendebud ved kurien og betegnes ved denne 

Lejlighed som sognepræst i Helsingborg og indehaver af vikarier i Malmø og Kalmar; 

1425, under striden mellem Kong Erik og de holstenske grever, var han atter som 

gesandt hos paven. 1420 (og muligvis allerede tidligere) var han provst i Odense, et 

embede, han endnu beklædte, da paven 26. august 1429 udnævnte ham til biskop i 

Viborg efter anmodning fra kapitlet. (Acta pontificum danica.) Han nævnes sammen 

med andre bisper i et brev om kirkelige forhold udstedt i Vordingborg 28. juni 1434.  

I Viborg Kapitel herskede temmelig opløste forhold. Kapitlet havde oprindelig 

bestået af regulære kannikker, men paven havde under Herman Rynkebys forgænger 

påbudt dets sekularisering, hvad der imidlertid kun delvis var kommet til udførelse, og 

den ny bisp fik en hård strid at bestå, især med kapitlets provst, inden den befalede 

omdannelse kunne gennemføres. Provsten fandt støtte hos Baseler-Konciliet, en tid 

endog til en vis grad hos paven selv, og vel vandt bispen og det for sekulariseringen 

stemte parti til sidst sejer, men den endelige ordning af kapitlets forhold skulle Herman 

Rynkeby ikke opleve; den indtraf først under hans efterfølger. Om dennes valg er der 

tale lige i de første dage af 1438, så at Herman Rynkeby formodentlig er død 1437. 

Samlinger til jysk Historie og Topografi 3,1, s. 489 ff. William Christensen. 

 

Torlof Olavson, 1438-51 

Skrives også Thorleiv/Thorluf, Thorlag. Han var af norsk herkomst. Erik af 

Pommern gjorde ham til provst ved apostelkirken på Holmen i Bergen og forsøgte 1434 

at indsætte ham som ærkebiskop i Uppsala, men kun lige ankommet til byen tvang 

Engelbrechts-oprøret ham til igen at forlade Sverige. Han var de næste år kongens 

sendebud til både Sverige og Norge. 7. januar 1438 skrev han til kapitlet i Viborg, at 

kongen havde indstillet ham til biskop i Viborg, og at han håbede, at kapitlet ville vælge 

ham. (Rep. I). Efter Dip. Viberg. s. 25 vidnede han 27. april 1436 om Testrup kirkes 

indvielse, men der er sat spørgsmålstegn ved året, som tydeligvis er forkert.  

Torlof Olavson nævnes som medudsteder i 2 breve af 28. juni 1443 og igen 22. 

september (Rep. I). Han fik 9. august 1445 vidne på Aalborg byting, at abbed Niels 

Mogensen i Vitskøl Kloster skødede ham klostrets går syd for Budolfi kirkegård samt 

https://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Biografisk_Leksikon
https://da.wikipedia.org/wiki/C.F._Bricka
http://ribewiki.dk/da/Erik_af_Pommern
http://ribewiki.dk/da/Erik_af_Pommern
http://ribewiki.dk/da/Bergen
http://ribewiki.dk/da/Uppsala_Stift
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en jord udenfor Vesterport, Sønder Alstrup og Alstrup fang samt en øde gård i Hasseris. 

Han bevidnede 13. september 1445 i København ang. jord på Fyn. Han fik 22. april 

1447 brev fra kong Christoffer om bygge en god bygning til prioren og kloster-

jomfruerne i Vor Frue Kloster.  (Rep. I). 5. juni 1448 undte han prioren og priorinden i 

Vor Frue Kloster i Aalborg Jon Viffertsen Viffert til Torstedlund at bruge Korup skov 

(Rep. I). 24. juni 1449 kvitterede han præsten Niels Pedersen af Aagaard for 30 mark, 

for hvilket han havde pantsat 2 gårde i Louns sogn ved Hvalpsund. Han nævnes sammen 

med andre biskopper i et brev, som Christiern 1. skrev til dem om penge. (Rep. I). 9. maj 

1450 bevidnede han at Peder Eriksen af Avnsbjerg skænkede en gård i Ejdrup i Aars 

herred til Helligåndshuset i Aalborg (Rep. I).  

Indsattes til biskop i Viborg den sidste vinter inden Erik af Pommern blev 

fordrevet. Indførte 1440 en fuldstændig omordning af domkapitlet. Fulgte Christian 1. 

til hans kroning 1450 i Bergen og opnåede i den anledning den ledige bispestol i 

Bjørgvin Stift. Blev sammen med den af kongen afsatte høvedsmand Olav Nilsson fra 

Bergenshus myrdet af hanseaterne 1. sep. 1455 ved afbrændingen af Munkeliv Kloster 

på Nordnes i Bergen. Drabsmændene blev 1486 aftvunget en bod på 8.000 danske mark 

af Thorlavs arvinger, som var Gunde Nielsen Munks sønner Niels, Malthe og Thorluf 

Munk fra Havbrogård i Vesthimmerland, men det er ikke klart, hvordan de var i familie.  

Han var aktiv i at forøge eller forbedre bispegodset gennem køb eller mageskifter 

og købte således 18 gårde og foretog 3 mageskifter jf. ÆA. Dansk Biografisk Leksikon, 

Udgivet af C.F. Bricka. 

 

Knud Mikkelsen, 1452-1480 

Død mellem 1478 og 1488. Studerede 1421 i Rostock, tog 1425 magistergrad i 

Erfurt. Han var utriusque juris doctor (dvs. juridisk doktor i både kanonisk ret og 

romerret). Om ham fortæller Harry Christensen i artiklen Adel og kultur i det 15. 

århundredes Danmark i Festskrift til Troels Dahlerup, 1985: 

”Givet er det, at det var en kostbar affære at studere i det fremmede, og det 

favoriserede de højere socialgrupper. Det er således ikke mærkeligt, at adelens sønner 

udgør en fremtrædende del af de immatrikulerede før 1500, slet ikke når man betænker 

de ivrige bestræbelser, standen generelt udfoldede for at erhverve fede prælaturer for sig 

og sine. Alligevel tilsiger alene antallet af studerende, at der må have været gode ventiler 

for lyse hoveder fra de mere beskedne befolkningslag. Klostre og kapitler har meget 

tænkeligt bidraget til unge gejstliges rejser til udlandet, og en vis støtte til ubemidlede 

er fra universiteternes side ydet derved, at man som »pauper« kunne slippe for 

indskrivningspenge. Mange har i øvrigt måttet klare studietiden gennem almisser eller 

ved at gå magistre til hånde på den ene eller anden måde. 

Disse mindrebemidlede nåede mange gange ikke at tage en akademisk grad, og 

man har ment, at de hjemme oftest endte som landsbypræster, skrivere eller latin-

skolelærere. Der er dog eksempler på, at lærdom og dygtighed kunne bringe sin bærer 

frem i verden, uden at adelsskabet var af første klasse, ja, eventuelt helt uden et sådant. 

De mest fremtrædende af de virkeligt lærde danske, der havde placeret sig gennem en 

international karriere, var faktisk af ganske jævnt blod, men via de stillinger, de opnåede 

i det hjemlige samfund, fandt de helt naturligt plads blandt den gejstlige højadel. 

Knud Mikkelsen, der blev biskop i Viborg, er en af dem. Efter at have læst i 

Rostock 1421 tog han i 1425 magistergraden i Erfurt. Her var han atter tilbage 1434-35, 

hvor han var universitetets rektor samtidig med, at han erhvervede sig den dobbelte 

doktorgrad i gejstlig og verdslig ret. Han blev en betroet mand både hos Christoffer af 

Bayern og Christian I, et par gange kammermester og ofte ude i diplomatisk ærinde; 

efter dette at dømme må han have kunnet klare sig sprogligt både i Tyskland, England 

og Frankrig. Kronen på hans lærdomsværk var de såkaldte »Biskop Knuds Glosser«, et 

omfattende kommentarværk til Jyske Lov med ajourføringer, fortolkninger og stadige 

sammenligninger med romersk og kanonisk ret, overhovedet eneste danske bidrag til 

middelalderens retshistorie.” 

Var formentlig med 1432 ved fredsforhandlingerne med hansestæderne i Horsens 

og var igen 1434-35 i Erfurt som rektor. Var fra senest 1440 dekan i København, blev 

optaget i rigsrådet og sendtes adskillige gange af Christoffer af Bayern og Christian 1. 

som gesandt til udlandet. Han var degn i København omkring 1450, og han omtales 
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første gang som biskop i Viborg 10. maj 1453, hvor han var til stede under rettertinget i 

København. (Rep. I). 14. oktober 1453 mageskiftede han med Jens Thomsen Seefeld til 

Dalsgaard en tofte i Ove i Hindsted herred med en tofte samme sted (Rep. I). 15. august 

1454 tog han lovhævd på jord ved ”Wos” å  i Hindsted herred (Rep. I). 15. juli 1456 

vidnede han i København sammen med andre bisper (Rep. I). 13. oktober 1457 sad han 

i retteringet på rådhuset i Randers for efter kongelig befaling at afgøre en trætte biskop 

Jep i Børglum og Axel Lagesen til Clausholm (Rep. I) 3 april 1459 fik han på et 

præstemode i Viborg vidne om en lovhævd på en fjerding jord i Smidie i Fleskum herred 

(Rep. I). 10. november 1459 var hans kongens kammermester og kvitterede Eggert Frille 

for 84 mark. (Rep. I). 26. april 1460 fik han af Jens Madsen Munk til Visborggård brev 

på Havbro kirkes 3 gårde i Havbro, når Jens Munk og hustruen var døde. 14. august 

1461 kundgjorde han, at kannik Jens Maard gjorde lovhævd på Ravnstrup by m.v. til 

domkirken og kapitlet i Viborg. (Rep. I). 3. september 1461 fik han på Hindsted 

herredsting et vidne om et sandemænds tov mellem Barsbøl mark og Marieslet ”til 

Ovegård” og at Anders Nielsen Banner i Kokkedal (i Vendsyssel) aldrig havde gjort 

lovhævd på Marieslet. (Rep. I). 27. februar 1462 forligte han sammen med landsdommer 

Otte Nielsen Rosenkrantz en trætte mellem kannikkerne og borgerne i Viborg. (Rep. I). 

4. maj 1462 stævnede han på Aars herredsting 6 mænd angående Ravnkilde præstegård, 

som skulle være kommet fra bispedømmet. (Rep. I). 15. december 1463 nævnes han at 

have videregivet opkrævede 60 lübske mark af landehjælpen til rigets hofmester Erik 

Ottesen Rosenkrantz. (Rep. I). Tilsvarende 28. januar 1464,  (Rep. I). 21. februar 1464 

købte han af kongen det såkaldte Ebbe Galts i Hindsted herred. (Rep. I). 25. marts 1465 

bevidnede han i Ribe, at et brev var uforfalsket. 19. december 1465 vidnede han sammen 

med andre bisper om dronning Dorotheas forhold. (Rep. I). 1. juli 1466 vidnede han 

sammen med andre bisper vedr. Asnæs kirke. (Rep. I). 27. november 1466 tog han 

lovhævd på Ovegård i Hindsted Herred. (Rep. I). 1. april 1468 dømte han, at en gård i 

Grynderup var rette præstegård til Sæby sogn i Harre herred. 6. november 1468 var han 

på rettertinget i Kalundborg vedr. en sag om Anders Nielsen Banner til Kokkedals gods. 

(Rep. I). 13. september 1469 nævnes han i en større fortegnelse over kongens 

pengeopkrævning til krigen i Sverige. (Rep. I). 22. maj 1473 var han tinghører på Viborg 

landsting og deltog i en afgørelse om en lovhævd som Mourids Nielsen Gyldenstjerne 

var lovlig. (Rep. I). Juli 1473 nævnes han i en sag om 30.000 floriner vedrørende 

dronning Dorothea. (Rep. I). 14. august 1474 nævnes han sammen med andre bisper i 

en sag vedr. Markvard Juel. (Rep. I). 21. august 1474 var han i Kalmar og afgjorde 

sammen med andre bisper en sag om en gård i Skåne. 3. oktober 1475 var han på 

rettertinget i København. (Rep. I). 19. eller 21. februar 1476 stævnede han sammen med 

biskop Jep i Børglum, Axel Lagesen og Erik Ottesen Rosenkrantz sandemændene i 

Gjerlev herred i en sag om Kastbjerg Mølle. 31. juli 1476 var han i Kalmar og nævnes 

han sammen med andre bisper i en sag vedrørende Slagelse. 20. januar 1477 pålagde 

kongen ham at dømme i en sag mellem kapitlet i Viborg og Hr. Christiern Pedersens 

arvinger om en gård i Viborg. 9. juli 1477 var han nærværende på kongens retterting i 

København i en sag om et pergamentsbrevs ægthed. (Rep. I). 14. juli 1477 havde han en 

sag med ejeren af Store Restrup om kaldsretten til Sønderholm og Frejlev kirker. (Rep. 

I). 21. og 26. juli 1477 var på rettertinget i København. (Rep. I). 8. maj 1478 mødte hans 

foged Lars Thomsen på Gudumholm på Storvorde birketing i en sag om skel mellem 

Fleskum og Hellum herreder. (Rep. I). 1478 afsagde Christiern 1. en dom mellem biskop 

Knud og Jens Madsen Munk vedr. Lille Vejle å. (Rinds herred). (Rep. I). Han fik 20. 

maj 1480 pant i en gård i Blære fra Malte Nielsen til Pandum. I en sag om Lille Vejle å 

1483 nævnes biskop Knud som forhenværende. (Rep. I).  

Han var bortrejst i så stor en del af tiden, at der udnævntes en vikar til at tage sig 

af hans forpligtelser i Viborg. Han var dog ikke mere fraværende end at han med sine 

officialer og fogeders hjælp var særdeles aktiv for at øge bispegodset. Han købte jf. de 

bevarede breve 30 gårde og solgte 2. Desuden fik han i 4 tilfælde alt gods i et herred 

tilhørende en person. Sættes dette til 4 gårde pr herred øgede han bispegodset med 

mindst 44 gårde gennem køb og salg. Herudover fik han pant i 6 gårde eller dele af deres 

jord, fik tildømt 3 gårde og lavede 9 mageskifter. Om panterne blev indløst, eller han fik 

godset overdraget vides ikke.  
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Han er mest kendt for at have udarbejdet omfattende glosser til Jyske Lov fra 1241, 

som var gældende i Jylland frem til Danske Lov i 1683, det første eksempel på en 

videnskabelig behandling af en dansk lovtekst. Glosserne er lavet efter bedste 

skolastiske forbillede og viser et indgående kendskab til både dansk ret og kanonisk ret. 

Var formentlig fra Aarhus. Resignerede 1478, men kan have levet længere. I betragtning 

af, hvor optaget Knud Mikkelsen var af sit arbejde i statens tjeneste, synes det tvivlsomt, 

om han også har haft tid til at påbegynde noget større byggearbejde på Hald. Dansk 

Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka. 

  

Niels Glob, 1480-1498 

 Søn af Peder Mogensen Glob (Due) og Johanne Nielsdatter Skobe (Glob), til 

Galtrup på Mors. Han var 1465 dronningens kapellan og 1469 bachelor i Rostock. 

Udnævnt til biskop i Viborg stift af paven 20. november 1478, da han afløste den 

retslærde biskop Knud Mikkelsen, hvis koadjutor han måske i nogen tid havde været. 

Han omtales hyppig i statsakter fra Kong Hans’ tid. 1483 deltog han således i kong 

Hans’ hyldingsrejse til Norge; 1487 medbeseglede han den i Visby på Gotland udstedte 

Revers, hvorved Iver Axelsen Thott forligtes med kongen. Atter 1492 blev han sendt til 

Gotland tillige med rigshofmesteren Poul Laxmand og flere for at mægle mellem 

lensmanden, den navnkundige søkriger Jens Holgersen Ulfstand, og indbyggerne og 

udstedte flere for øen vigtige forordninger. 1488 var han en af de voldgiftsmænd, der i 

Flensborg afgjorde en strid mellem kong Hans og hans bror Frederik. 1495 deltog han i 

Kalmarmødet. Også som biskop viste han sig virksom og samlede en del gods til 

bispesædet. I den skibbyske krønike beklages hans tidlige død. Ellers ville han ved sin 

fremragende begavelse være blevet en meget berømt mand, hedder det, men hans livs 

renhed var plettet ved hans ungdoms overilelser. Han levede endnu 24. april 1498 hvor 

Simon Lauridsens gav ham pante i en gård i Aarestrup, Hornum herred.  

 Han døde pludselig i  Aalborg senere i 1498. Man anvendte på ham et gammelt 

latinsk munkevers, hvis mening synes at være, at som en ræv blev han ved kongen 

magtbud indtrængt i stiftet, som en løve styrede han det, men som en hund døde han i 

Aalborg. En smuk ligsten over ham findes endnu i Viborg Domkirke. Heise, Diplom. 

Viborg., Indledningen side LV (side 55). Suhms Saml. II, 2, 192. A. Heise. 

I 1463 eller senere blev borgområdet på Hald sikkert udvidet mod syd med en ny, 

supplerende palisadevæg. Det kunne være i Knud Mikkelsens tid. Dette er baseret på 

forløb pæle, som blev fundet ved undervandsarkæologiske undersøgelser i 1979. Her 

blev der syd for bryggerset fundet ca. 50 nedrammede pæle. En af dem blev 

dendrokronologisk undersøgt.  

Af stykkets serie på 70 årringe blev den yderste dateret til 1455, men da der 

hverken var bevaret barkkant eller splint, må fældningsåret være senere end 1463. De 

ca. 50 pæle skulle sikkert være fundament for et tårn, måske af træ. Enkelte pæle var 

bevaret til kote ca. 8,10 (stod op 1,1 m over bunden). Da pæle rådner i vandspejlet tyder 

det på, at vandspejlet på et tidspunkt blev hævet til denne kote, sikkert i forbindelse med 

Jørgen Friis’ byggeri. Måske er pælene starten på et byggeri, der blev opgivet. Det kunne 

være et byggeri, der blev opgivet til fordel for byggeri på Spøttrup. I 1480’erne og 

1490’erne byggede biskop Niels Glob nemlig borgen Spøttrup, jf. Mikael Venges 

Bispeborgen Spøttrup. Det konkluderes således her, at biskop Jørgen Friis ikke kan have 

bygget Spøttrup. Med byggeriet af Spøttrup synes det usandsynligt, at Niels Glob også 

skulle have påbegyndt udvidelsen af borgøen på Hald. Udvidelsen synes derfor at skulle 

tillægges Niels Friis eller Erik Kaas men sikkert ikke Jørgen Friis.  

Hvorfor Niels Glob går i gang med det kæmpestore byggeri af Spøttrup på det 

umiddelbart afsides liggende sted frem for at bygge på det i forhold til at bygge på Hald 

nær Jyllands hovedstad Viborg med landstinget, med forbindelserne ned gennem  

hærvejen til Slesvig (Sønderjylland) og Holsten må indtil videre være et mysterium. 

Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka. Mikael Venge, Bispeborgen 

Spøttrup. 

 

Niels Friis, 1498-1508 

 Søn af Peder Nielsen Friis til Irup i Thy. Peder Friis’ bror var Anders Nielsen Friis 

til Haraldskær, hvis søn var biskop Jørgen Friis, der altså var Niels Pedersen Friis’ fætter. 
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Han døde i slutningen af 1508. Han var provst i Vendsyssel og ærkedegn i Ribe. Hans 

ældre broder var Jep Friis til Lyngholm, lensmand på Skivehus.  

Niels Friis havde taget magistergraden og formodentlig tjent i kong Hans’ kancelli, 

ved hvis indflydelse han 1498 blev biskop i Viborg efter Niels Glob.  

Han var nærværende da kong Hans 14. oktober 1498 på rettertinget i København 

afgjorde en sag om sandemændstov i Nørlyng Herred og kaldes da Hr. electus til Viborg 

domkirke. (Rep. I).  I en sag 25. februar 1499 om arv efter Jens Mortensen Seefeld til 

Refsnæs i Fleskum herred kaldes han fortsat electus. Han kaldes ligeledes electus 5. og 

6. marts 1499. (Rep. I). 13. september 1500 var han blevet biskop og fik da kongens 

ordre om en ed , som ransnævninge i Nørlyng herred havde svoret. (Rep. I). 9. oktober 

1500 fik han sammen med landsdommerne i Jylland kgl. ordre om at undersøge en sag 

mellem Tyge Jensen til Dalsgaard og sandemændene i Hindsted herred. (Rep. I). 

Afgørelsen blev 17. oktober 1500 bragt for kongen. (Rep. I). 27. oktober 1501 erklærede 

kong Hans, at en rebning i Mou var ugyldig, da den stred mod et brev som var givet 

Niels Friis under hans fravær i kongens tjeneste. (Rep. I). Han var nærværende på 

rettertinget i Randers 29. august 1502. Han købte 11. juli 1503 gården Moutrup i Blistrup 

sogn på Mors. (Rep. I).  1. december 1504 mageskiftede han en gård i Hjeds i Hornum 

herred til Aalborg Helligåndskloster. (Rep. I). 24. maj 1505 var han nærværende på 

rettertinget i København. (Rep. I). 29.oktober 1506 var han nærværende på rettertinget i 

Viborg. 1506 var han ridemand på et skel mellem Sterup og Bastholm mark i 

Vendsyssel. (Rep. I). 9. juli 1507 var han nærværende på rettertinget på slottet i 

Nykøbing Falster. (Rep. I). 

Han forekommer oftere i tidens statsakter. 1505 var han således sendebud ved 

forhandlingerne med de svenske i Kalmar, 1506 var han dansk sendebud ved et 

fredsmøde i Segeberg med Lübeckerne. Også Nykøbing-Recessen af 1507 har han 

beseglet.  

Han var særdeles aktiv i  relation til Viborg bispestols gods. Han købte således ca. 

25 gårde, lavede ca. 4 mageskifter, fik tildømt 2 gårde og fik pant i 3. Fra 1508 af 

forekommer mester Erik Kaas som biskop (electus) i Viborg. Niels Friis må da enten 

have resigneret til fordel for ham eller allerede være død dette år. Huitfeldt sætter i 

Bispekrøniken hans død til 1512. Pontoppidan, Annales eccles. Dan. II, 484.  Danmarks 

Adels Aarbog 1886, S. 133. Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka. 

 

Erik Kaas, 1509-1520 

Født omkring 1460, død lidt før 20. september 1520, hvor Christian 2.s dronning 

Elisabeth skrev til kapitlet i Viborg og anbefalede Jørgen Friis til biskop efter den afdøde 

Erik Kaas. Søn af Niels Kaas (Sparre) til Taarupgaard og Ellen Mogensdatter Glob. 

Mester Erik Kaas holdt 1492 i bispegården i Viborg skifte med sine søskende Jens 

og Gertrud Kaas (Rep. II).  1495 solgte han 3 gårde i Salling til Oluf Pedersen Glob til 

Vellumgård. (Rep. II). 1501 solgte han mester Erik Kaas  3 gårde i Salling til mester 

Anders Glob og hans søster (Rep. II). 11. juli 1503 medbeseglede han som kannik i 

Viborg et vidne, at Niels Krabbe havde solgt 3 gårde i Salling til Anders Glob, degn i 

Roskilde. (Rep. II). 23. juni 1504 bevidnede han som kannik, at rigsråd Niels 

Clementsen til Aunsbjerg fik pant i noget gods i Houlbjerg herred. (Rep. II). 13. august 

1507 nævnes han som mester Erik Kaas  i et vidne af Læsø birketing om hans strid om 

en have. (Rep. II). 

26. november 1508 skrev han som Electus i Viborg til kongen angående 

forskellige len. (Rep. II). Han blev af kapitlet valgt til biskop, stadfæstet af paven i januar 

1509. 8. marts 1510 indbragte han på rettertinget i Kalundborg en klage over et markskel 

mellem Bælum og Torup i Hellum herred. (Rep. II). 22. marts 1510 gav kongen ham 

ordre om at indkalde bygdemænd til at undersøge en lovhævd på Filshave i Grønning 

sogn, som Niels Eskildsen havde gjort. (Rep. II). 25. november 1510 solgte biskop Erik 

Kaas i Viborg til rigsråd Niels Clementsen bispedømmets gård i Haderup i Ginding 

herred mod at få en gård i Veggerby i Hornum herred. (Rep. II). 21. januar 1511 var han 

med til at afgøre sagen om lovhævden på Filshave. (Rep. II). 9. februar 1513 var han 

nærværende på rettertinget i Aalborg. Var 1514 tilstede ved Kroningen i Oslo. Han 

nævnes 1. oktober 1510, 6. november 1513 og 4. november 1515 som lensmand i Fjends 

https://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Biografisk_Leksikon
https://da.wikipedia.org/wiki/C.F._Bricka
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herred. Han fik 11. april 1518 kvittering for 952½ mark udbudspenge af Lysgaard 

herred.  

Erik Kaas var særdeles aktiv med hensyn til at erhverve gårde til bispedømmet. I 

hans tid tilgik der ca. 45 gårde, og herudover lavede han ca. 6  mageskifter. 

Et udaterede brudstykke af Viborg bispestols jordegods i de sidste katolske tider 

er sikkert fra biskop Erik Kaas’ tid. I DiplViberg. er jordebogen anbragt under år 1536, 

men det skønnes, at der reelt er tale om en jordebog fra samme tid som en omtale af en 

jordebog 6. juli 1519 i Ældste Arkivregistraturer. Originalen til brudstykket er placeret 

i RA, Gejstlige arkiver, Viborg bisp, jf. RA, Lokalarkiver til 1559, Gejstlige arkiver, 

Viborg bisp, II, s. 189. Det er et lille håndskrift på pergament, mål ca. 168 x 233 mm. 

Efter Valdemar Andersen s. 24, omfattede fragmentet af jordebogen 108 gårde og boel, 

18 præstegårde, 8 kirkegårde og boel samt 4 møller. Altså omfattede fragmentet kun ca. 

en femtedel af stiftets gods. DiplViberg., s. 197-204. Dansk Biografisk Leksikon, 

Udgivet af C.F. Bricka. 

 

Jørgen Friis, 1520-36 

Jørgen Friis fra Hald lens regnskaber 1541-46, som jeg udgav i 2016: 

Født omkring 1494, død 1547, søn af Anders Friis til Haraldskær og Bodil 

Christensdatter Steen (Stenfeld). Han erhvervede en magistergrad ved Kølns 

Universitet, var 1518 kancellisekretær, aflønnedes med gejstlige beneficier som provst 

i Bogense og Jellingsyssel og domprovst i Viborg, biskop i Viborg 1521 og rigsråd, 

arresteret 1536 sammen med de øvrige biskopper ifm. Reformationen, forpligtigede sig 

1538 til at være konge tro, 1540 verdslig rigsråd, fik samme år Vrejlev Kloster i len, død 

1547. Arnold Heise, adjunkt og senere rektor ved Viborg Katedralskole, den største 

ekspert i Viborg-egnens historie, har i Biografisk Lexicon og i Historisk Tidsskrift, 

Herredagen i Kjøbenhavn 1533 givet ham det helt sorte eftermæle lavsindet, godsgrisk, 

uredelig, selvrådelig, madglad og kvindekær, men det er et helt karaktermord.  

Biskop Erik Kaas i Viborg døde i efteråret 1520, sikkert primo september. 

Domkapitlet kunne efter kirkeretten suverænt vælge efterfølgeren og havde også 

kompetence til at styre stiftet under en vakance. Lensmand Hans Bartholomæussen 

Tolder på Aalborghus skrev 1520 til kongen om forhandlingerne med electus - den 

udvalgte biskop - om at henlægge Aalborg Jomfruklosters gods til Sebber Kloster. 1 

Jørgen Friis sad da i kancelliet og henvendte sig i Christian 2.s fravær til dronning 

Elisabeth. Hun skrev 20. september 1520 til kapitlet, at Jørgen Friis beretter, at kapitlet 

havde i sinde at ”postulere” en munk, hvilket ikke var sømmeligt og hun anbefalede at 

give embedet til kantor Niels Friis, Jørgen Friis’ halvbror, indtil Jørgen Friis kom til 

stede. Jørgen Friis havde skyndte sig til Stockholm, hvor han måske overværede 

blodbadet 8.-9. november.  

Niels Friis tilbød i et brev af 23. september 1520 til kongen via Hans 

Bartholomæussen Tolder på Aalborghus, at aflevere sit pantebrev på Mors, hvis han 

blev bisp. Manøvren lykkedes ikke, og 7. jan. 1521 udnævnt paven Jørgen Friis, der 

samtidig fik Mors og i Fjends Herred i len. 

 Heise skriver, at Jørgen Friis var lavsindet ved at svigte Christian 2., da 

adelsoprøret mod ham brød ud, da han skyldte kongen sin stilling, men var det ikke 

Christian 2., der svigtede? Med blodbadet i Stockholm måtte bisper og adel frygte for 

livet. Med svenskernes oprør mistede  Christian 2. en erobring, der havde pålagt hele 

befolkningen, også bisperne, kolossale byrder. Christian 2. søgte i to store lovgivning-

sarbejder 1521-1522 at ændre på rigets grundlæggende retstilstand ved hvilken adlen 

blev frataget deres ret til at eksportere korn og dyr fra deres egne gårde, men også som 

eksportør af bøndernes produkter, idet nu alt skulle sælges i købstæderne. Han var på 

vej til at blive lutheraner. Jørgen Friis havde ikke grund til at være loyal overfor kongen.  

Heise skriver også, at Jørgen Friis var grisk efter jordisk gods og magt og jagtede 

kirke- og klostergods og protestantiske præster. 

 Kongen gav 1520-21 Jørgen Friis lov til at nedlægge Aalborg Frue Kloster mod at 

afgive øen Egholm til kronen. 1522 tabte han en sag om engen Paris ved en herredags-

                                                             
1 Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve, seddelregistratur 14-19, forkerte datoer. 
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dom. 1525 fik han ved herredagsdom stadfæstet et skøde fra Jørgen Steen. En 

herredagsdom tildømte ham 1527 en øde gård i Sundstrup. Han forlenede 1528 

halvbroderen Niels Friis med Sebber Kloster, men fratog ham det 1529 efter dom. Han 

mageskiftede 1529 med Peder Lykke og forlenede 1529 to bønder med Torupgård i 

Farsø Sogn. Kongen tilkendte 14. maj 1529 præsten Mads Jacobsen Skytte i Brorstrup, 

Haverslev og Ravnkilde tre gårde og 5. december 1529 Hr. Oluf Lippert præstegården i 

Resen sogn, Jørgen Friis mente begge dele var stiftets. Jørgen Friis klagede 1531 over, 

at stiftet var frataget tre gårde i Skals, Nyrup og Bystrup, og at sandemændene i Hellum 

Herred havde svoret urigtigt markskel. Ligeledes at Mogens Gøye havde bygget på 

stiftets jord i Lysgaard Herred. Han stillede 20. september 1531 kongen tilfreds vedr. 

Stollig gård. Han bortforlenede 15. nov.1531 Grinderslev Kloster og fik kongens 

bekræftelse herpå. 1532 krævede Jørgen Ebbesen tilbagelevering af en gård, som hans 

forældre havde skænket til Testrup Hospital, der hørte under stiftet. I 1532 var der en 

sag med tre præster i Salling, som han hævdede havde taget kirkegods til sig.  Ligeledes 

en sag 1532, hvor Jørgen Friis blev anklaget for at lægge en gård til stiftet, som Lucas 

Krabbe hævdede, at hans forældre havde skænket Oddense Kirke. 1532 var der en sag 

med præsten Mads Hegelund om præstegården i Hvidding og samme år en sag med 

Jesper Tordsen om en gård i Nørre Kongerslev. 1532 fik gode mænd befaling om at 

dømme om en gård i en sag  mellem Knud Jensen i Bjerregrav og Jørgen Friis, men 

udfaldet kendes ikke. 23. oktober 1532 tildømte rettertinget Jørgen Friis Hald gård og 

gods, og samme år tog han lovhævd på en mængde af stiftets gods.  

Stiftet havde mere end 1.000 gårde. Der var fra alle sider, konge, adel, præster mv. 

angreb på det gejstlige gods fra folk, hvis forældre havde skænket gods mod messer til 

evig tid, som måske ikke holdtes længere. Udfaldet af alle sager kendes ikke, og nogle 

gik til Jørgen Friis’ fordel. Det kunne være usikkert, om det gejstlige gods tilhørte 

kirken, præsten, kannikkerne eller stiftet. Alle sager blev ført ganske regulært. I hans tid 

blev der ikke købt én eneste gård til bispedømmet, og der blev kun lavet få mageskifter. 

Til sammenligning erhvervede forgængeren Erik Kaas ca. 45 gårde til bispedømmet. 

Dette i betragtning er det svært at få øje på Jørgen Friis’ påståede uredelighed, 

godsgriskhed og overfald på præster. Han varetog blot stiftets interesser. 

Heise hævder også, at Jørgen Friis ikke blev brugt som sendebud af kongen efter 

1525, men det er ikke korrekt. Kongen sendte ham 17. juni 1529 til Lübeck til 

forhandlinger. Andetsteds er det skrevet, at Jørgen Friis ikke var kirkens mand. Under 

Frederik 1. ophold i Viborg 1524 fik Jørgen Friis dog bekræftelse på kapitlets friheder. 

Heise skriver også, at Jørgen Friis sad kraftløs og lammet, men 1527 var han dog med, 

da biskopperne i Jylland skrev et nødråb til den tyske doktor Eck om muligheden for at 

standse den lutherske tro. 1528 berettede Jørgen Skodborg, udvalgte biskop i Lund, at 

Jørgen Friis og kapitlet havde tilladt ham at beholde kannikkedømmet i Viborg, indtil 

han kom til Lund. Jørgen Friis meddelte 1532 Anders Bille, at dennes søn Bent Bille 

ville få næste ledige kannikkedømme i Viborg. Han tog sig faktisk af kirkelige forhold. 

Heises hævder uden kildeangivelse, at Jørgen Friis var kvindeglad og hengav sig 

til bordets glæder, men var det specielt negativt? 

Et ømt punkt for Jørgen Friis var regnskabsaflæggelsen for Fjends Herred og 

Mors. Kansler Claus Gjordsen påtalte det flere gange i rigsrådets overværelse, og 1527 

angreb kongen ham heftigt. 1528 tilspidsedes situationen. Jørgen Friis sendte 1529 

regnskabet og undskyldte bl.a. manglende indbetaling med, at forskellige præster havde 

opnået frihed af kongen. Efter forviklinger i foråret 1529 mødte han i København og 

aflagde regnskabet, som viste en stor gæld. Da han ikke betalte, blev han frataget sine 

len. Et aspekt i de manglende betalinger  kunne måske være, at det var drilleri. Kongen 

hældede trods sine løfter mere og mere til Luthers lære, kirker blev nedrevet og præster 

blev fritaget for afgifter.   

En kreds af bisper og rigsråder samledes 21. december 1522  i Viborg, måske hos 

Jørgen Friis, og skrev et klageskrift mod kongen, herunder klage over begunstigelse af 

lutherske kætterier, og bemyndigede Mogens Munk til at forhandle med kongens 

farbror, hertug Frederik af  Slesvig og Holsten, om at overtage tronen. 20. jan. 1523 

proklameredes oprøret på Viborg landsting. Bisper og adelsmænd opsagde Christian 2. 

huldskab og troskab og gik over til Frederik, som 26. marts 1523 hyldedes på Viborg 

landsting. I en foreløbig håndfæstning lovede han ikke at tillade nogen kætter, Luthers 
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discipel eller andre at prædike mod paven eller kirkens lære, men at straffe dem på liv 

og gods, hvis de gjorde det. Dette løfte holdt ikke.  

I april 1523 rejste Christian 2. til Nederlandene for at få hjælp fra  svogeren kejser 

Karl. Med Christian 2.s afrejse troede Jørgen Friis og de andre rigsråder, at den hellige 

grav var velforvaret. Imidlertid kom Hans Tausen i sommeren eller efteråret 1525 til 

Viborg. Johanniterklostrets prior, magister Peder Jensen satte ham til at undervise og 

prædike ved aftensangen. I foråret 1526 begyndte Hans Tausen at prædike luthersk. 

Peder Jensen søgte forgæves at få ham til at ophøre med angreb på kirken  og udstødte 

ham af ordenen. Katedralskolens leder, kannikken Jakob Skjønning stillede da Sankt 

Hans kirke til rådighed. Viborgs magistrat fik 23. oktober 1526 Frederik 1. til at udstede 

et værnebrev til Hans Tausen. Jørgen Friis forbød ham forgæves at befatte sig med 

stiftets kirker. 

I løbet af 1527 kunne Hans Tausens prædikener ikke længere rummes i Sankt Hans 

kirke, så borgerne skaffede sig adgang til gråbrødrenes klosterkirke. Da biskoppen 

sendte sine slotsmænd under  ledelse af Poul Stigsen (Hvide), ud for at arrestere Hans 

Tausen, forsvarede borgerne ham med våben. Inden udgangen af 1528 var gråbrødrene 

med katolske messe forvist til et kapel i klosteromgangen.  

Under striden med gråbrødrene bad bystyret kongen om lov til at nedrive byens 

overflødige sognekirker og kapeller og i stedet bruge gråbrødrenes og sortebrødrenes 

kirker, hvilket kongen bevilligede 29. feb. 1529. I Jørgen Friis’ brev til kongen 17. marts 

1529 hedder det, at borgerne nu i disse dage har nedbrudt alle kirkerne. I domkirken 

fortsatte de katolske gudstjenester, men med domkirkereformen, som borgerne 2. 

september 1530 bad kongen godkende, var det slut. Det var svære tider for Jørgen Friis, 

som også måtte lide den tort, at paven 31. marts 1530 bandlyste ham i en banal sag med 

kannikken Johannes Wulf. 

Jørgen Friis frygtede for sin sikkerhed og udbyggede derfor Hald og gjorde den til 

en borg. 9. december 1532, Nikolaj dag, blev der taget tingsvidne på de tjenere, der 

havde ydet landgilde til Hald i 3 år. Da stiftets regnskabsår gik fra Franscisi, 4. oktober, 

var byggeriet sikkert færdigt før 4. oktober 1530. Om flytningen vidner flere stokke-

nævn 1532, bl.a.  et af Rinds Herredsting, at al ejendom i herredet, som var tildømt 

bispedømmet, havde ligget til Hald på tredje år, siden biskop Jørgen Friis flyttede af 

Viborg bispegård. Han brugte dog stadig  bispegården, og to breve af 1. september 1530 

til kongen er dateret Viborg. 

Frederik 1. døde 10. april 1533. På herredagen i juli 1533 kunne rigsrådet ikke 

enes om en ny konge og udsatte valget til næste år.  Man bekræftede, at kirken skulle 

være uafhængig af pavestolen, men forsøgte at bringe de evangeliske prædikanter og 

menigheder under bispernes kontrol. Endvidere bestemtes, at Viborg Domkirke skulle 

restitueres, dvs. katolske gudstjenester genindføres. Jørgen Friis forsøgte at gennem-

tvinge dette, bl.a. igennem bandlysning af sin halvbror, kantor Niels Friis og en anden 

kannik, hr. Søren, men det var en umulig opgave.  

Mod bispernes offensiv efter herredagen i København i juli 1533 protesterede de 

evangeliske prædikanter og deres støtter i købstæderne voldsomt. I sommeren 1534 

gjorde Malmø og København, der begge var helt vundet for reformationen, oprør og 

krævede Christian 2. på tronen igen. De gik i alliance med Lübeck og fik grev 

Christoffer af Oldenburg, til at sætte sig i spidsen for en hær. I løbet af knap to måneder 

var hele det østlige Danmark, Skåne, Sjælland og Fyn, under grevens kontrol. 

Med udsigt til, at Christian 2. kunne vende tilbage, mødtes bisper og adelen i 

Jylland 4. juli 1534 i Ry og valgte nødtvunget hertug Christian til ny konge, selv om 

bisperne var dybt skeptiske, da prinsen var lutheraner. Han blev hyldet i Horsens 18. 

august som Christian 3.  

Christian 2.s søofficer, Skipper Clement, indtog 14. september 1534 Aalborg og 

rejste bønderne til oprør.  På få uger var Vendsyssel og Jylland fra Varde i vest til 

Randers i øst i oprørernes hænder. En adelshær gik mod Aalborg, men blev 16. oktober 

1534 slået af Skipper Clement syd for Aalborg. Adelshæren trak sig tilbage til Randers 

og afslog i november et angreb. Randers blev forsvaret af bl.a. to bispers mænd, sikkert 

Jørgen Friis’ og Ove Billes. Jørgen Friis var måske på det velbefæstede Hald. Christian 

3.s hærfører Johan Rantzaus indtog 18. december 1534 Aalborg og fangede Skipper 

Clement, hvormed krigen var slut. 8. marts 1535 blev Christian 3. hyldet i Viborg. I 
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1536 blev København indtaget og Christian 3. blev kronet i Vor Frue Kirke 7. august 

1537.  

Jørgen Friis så, hvor det bar hen. Broderen Christian Friis havde han fået installeret 

som lensmand på Ovegård, i Hindsted Herred, hvor han måske var allerede 14. 

november 1529 jf. retssagen om Sebber Kloster, som fandt sted i Ove kirke. Christen 

Friis skrives 26. august 1530 til Ovegård, og Jørgen Friis bekræftede 2. juni 1532 

(Lensfortegnelsen medio 1547) og igen 20. juni 1536 forleningen.  

Søsteren Anne Friis, gift med Tord Roed til Vårst, lensmand på Bergenshus, 

fæstede han Gudumlund i Fleskum herred. Broderen Iver Friis fik Næs (Lindenborg) i 

len. I august 1536 var freden forbi. Kongen tvang det verdslige rigsråd til at godkende 

at biskopperne skulle fængsles, og kongen befalede 10. august 1536 Erik Banner og 

Peder Ebbesen Galt at arrestere Jørgen Friis. Arild Huitfeldt beretter at Johan Rantzau 

arresterede Jørgen Friis, og det sikkert rigtigt, da Johan Rantzau 21. - 23. august var i 

Viborg og forhandlede med Aarhusbispens foged Hans Stygge om overgivelse af 

Silkeborg til kronen. At fængslingen var dramatisk, at Viborg borgere drog over heden 

til Hald anført af Johan Rantzau og deltog i arrestationen, at hans portner blev dræbt, og 

at han blev smidt i fangetårnet på Hald, som det berettes i Krag og Stephanius, er ikke 

troværdigt. Alt tyder på, at det foregik fredeligt. 

Jørgen Friis blev anklaget for at have sat sig imod den lutherske lærdom, forføl-

gelse af evangeliske lærere, at have tiltaget sig kongelig myndighed, udsat kongevalget 

og styrtet riget i ulykke,  specielt for ”At han havde ønsket at maatte blive omskabt til 

en Diævel, paa det han i Helvede kunde pine Kong Friderichs kiætterske Siel saa haardt, 

som han vilde”. Klagerne var reelt ubetydelige og konstruerede, specielt klagen om at 

hindre lutherske lærdom, som kongen ved håndfæstningen 1523 havde lovet ikke at ville 

tillade. Det var en politisk proces, som skulle legitimere kronens tyveri af kirkens gods.  

 Under rettertinget i Viborg maj 1537  blev Jørgen Friis bedt om at bekræfte en 

dom, som han havde beseglet med en corniol, da han var biskop. Han var da på Hald og 

bekræftede sin besegling med corniolen i overværelse af lensmand Henrik Rantzau på 

Hald og Axel Juul. Dette er traditionelt fortolket således, at Jørgen Friis sad fængslet på 

Hald. Hvis det er rigtigt, var der uden tvivl tale om en mild husarrest, ikke at han blev 

smidt ned i fangehullet i tårnet, som nogle kilder hævder. Alt tyder på, at fængslingen 

af bisperne forløb ret fredeligt. Hvor længe Jørgen Friis i givet fald sad på Hald er også 

et spørgsmål. Jørgen Friis udstedte 9. august 1538 på Eskær, hvor han da opholdt sig, et 

brev, at han ville være Christian 3. tro og huld og ikke påtale fængslingen. Han var da 

sikkert løsladt for længst, hvilket forløbet af f.eks. Ove Billes og Oluf Munks fængsling 

og løsladelse peger på.  

Herefter levede han som herremand på Krastrup i Himmerland. 30. januar 1539 

rejste han en sag på rettertinget. Her og i de senere breve omtales han respektfuldt med 

herretitlen fra bispeværdigheden og som den fornemmeste af de tilstedeværende. Han 

fik 13. marts 1540 Vrejlev Kloster i len og var 1542 igen rigsråd. Han døde 1547, før 

26. maj, måske på eller å¨vej til Volstrup i Hjerm Herred, ejet af Oluf Munk, søn af 

landsdommer Mogens Munk, som sammen med Jørgen Friis var en af initiativtagerne 

til oprøret mod Christian 2. I hvert fald stævnede broderen Christen Friis på rettertinget 

30. nov. 1547 en bonde i Telling, nær Volstrup, for at have taget Jørgen Friis’ penge. 

Han var ugift, men efterlod sig en datter Birte, gift med Hr. Niels Knudsen, præst i 

Hårslev. 
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Organisation i bispernes tid 1393-15361 

 

 Stiftsadministrationen i perioden 1393-1536 synes at have været som skitseret 

nedenfor. Øverst sad biskoppen og under ham en generalofficial i bispegården i Viborg, 

på Hald eller Asmild. Generalofficialen var biskoppens kansler og finansminister, som 

havde det overordnede ansvar for de fysisk enheder, nemlig bispegården og ladegården 

i Viborg, Asmild bispegård, Hald, Spøttrup, Næs, Halkær, Pandum, Klarupgård, 

Gudumlund, Ovegård, Sebberkloster, Gunderstedgård, Lynderup, Testrup, Smolle-

rupgård og Viskum. Da Jørgen Friis 1529 flyttede fra Viborg til Hald flyttede general-

officialen sikkert med. På hver af de 15 hovedgårde sad en bispelensmand eller en 

hovedgårdsofficial med en foged og en skriver under sig til administration af det 

underliggende bøndergods og drift af hovedgårdens jorder.  

 Direkte under generalofficialen har sikkert stået en foged på bispegården, en 

skriver, en køgemester samt diverse tjenestefolk til servering, rengøring, portner m.v. 

Under ham har sikkert også fungeret en ladefoged på biskoppens ladegård, som lå i den 

vestlige udkant af byen på den såkaldte Biskoptoft. Endelig har han sikkert haft en 

ladefoged på Asmild. Fogeden på Hald var måske også  foged på biskopgården og 

ladegården i Viborg og på Asmild. 

 I hvert af de 15 herreder, hvor stiftet ejede gods, var der en herredsofficial, der 

varetog stiftets interesser på herredstingene i forbindelse med retssager m.v. Dette blev 

varetaget af en af præsterne i herredet, typisk herredsprovsten, og der synes at have været 

et vist sammenfald mellem hovedgårds- og herredsofficialer.  

  Alle officialer, fogeder og skrivere har formodentlig været teologisk uddannede, 

idet de stort set var de eneste, der kunne skrive og læse. 
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Generalofficialer 

 Jens Brun. Han var 1417 kannik og biskoppens official i Viborg og medbeseglede 

på Viborg landsting. Rep. I, 5656. Nævnes som kannik 1419 og 1423. Rep. I, 5778, 

DiplViberg. s. 24, måske allerede 1404 og 1411 (ib. s. 344). 

                                                             
1 Afsnittet er delvist baseret på Troels Dahlerups Viborg Stifts Officialer i Kirkehistoriske Samlinger 7,4 

og Sogn og Pastorat, Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen,  Fra Viborg Amt 1956, og 

henvisningerne til Dahlerup er hertil.  
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 Jens Bloch, præst i Viborg, repræsenterede 1436  bisp Herman Rynkeby i en sag 

om Gudumlund. DiplViberg. Testrup Om Klostrene, ÆA II, s. 316, L. 95. 

 Jens Nielsen, kannik, 1446 bisp Torlofs kansler i Viborg. ÆA II, s. 325. 

 Ebbe Winther (Vinter), 1447, foged i biskopgården i Viborg. (DiplViberg. s. 

36.). Han var sikker 6. februar 1456 tingfoged på Asmild Kloster birketing.  

 Peder Mathiesen, var 1454 officialis generalis i Viborg og medbeseglede på 

Viborg landsting. DiplViberg. s. 42, og  349 med år 1453. Forstander for St. Mikkels 

Hospital, måske allerede fra 1440. Rep. II 8613, jfr. DiplViberg. s. 346. 1455 udstedte 

Petrus Mathie, Vicar i Viborg og kongen af Cyperns Collector, et afladsbrev (Rep. II 

476). 

 Hr. Gregers, var 1456, biskop Knuds repræsentant på Asmild birketing. 

 Morten Furbo, tog 1458 lovhævd på en gård i Almind til bispedømmet. ÆA II, 

s. 202. 

 Hr. Niels Madsen, fik 1465 på biskop Knud Mikkelsens vegne skøde på en gård 

i Ungstrup, Lysgaard herred, fra borger Hans Thamisen i Viborg. ÆA II, s. 212. 

 Hr. Jens Nielsen og hr. Jens Brun, fik 1466 tingsvidne af Gislum herredsting, at 

Laurids Skadeland og May Øland inden alle fire tingstokke med træ og tørv skødede 

dem tre gårde i Durup og en gård i Vester Nørager, Durup sogn, Gislum herred, på vegne 

af Viborg bispedømme. ÆA II, s. 257. 

 Mikkel Nielsen (Jensen), 1466-1469 officialis generalis i Viborg. Medbesegler 

på Viborg landsting, samt et skøde på gods til stiftet. Rep. II 2053, 2292, ÆA II s. 358. 

1452 nævnes Mikkel Nielsen, præst i Ove, formentlig Hindsted herreds official eller 

dennes skriver. DiplViberg. s. 40. 1480-84 var Mikkel Nielsen præst i Haverslev, der 

hørte til et af stiftets rigeste pastorater; Hr. Michel Jensen, officialis 1469, ÆA II, s. 358. 

Generalofficialen synes at have haft en medhjælper, i hvert fald kaldes præsten i Vorde 

sogn, Nørlyng herred, 1473 viceofficial i Viborg.   

 Gravers Nielsen. Official i Viborg, medbeseglede 24. juni 1474 et sognevidne i 

Thy. Rep. II 3486. 

 Jens Christiernsen, 1479-85. Kannik og bispens official. Medbesegler paa 

Viborg Landsting. (Rep. II 4496. Han vidnede 14. august 1484 på landstinget. Rep. II 

5526, og var igen 1485 på landstinget. Rep. II 5813.Tog 1484 vidne af Viborg byting 

på, at Omer syssel ligger i Viborg Stift. Stadfeldt, Randers Bys Historie, s. 6, jfr. 

DiplViberg. s. 354. Han var måske tidligere præst til Selde-Aasted 1471 og 1478. 

Hofmans Fundationer III s. 476, Acta Pontificum 2728. Især kendt som kannik 1482-

1500, optræder paa Viborg landsting, Rep. II 5014, 5252, 53, 5630, 6606, 6811, meget 

brugt af kapitlet i retssager. DiplViberg. s. 82, 88 f., 100, 116, Danske Magazin 4,2 s. 

190, udpegedes af bispen 1495 som voldgiftsmand i trætte mellem Børglum bisp og 

Vitskøl Kloster. Rep. II 7846, fik 1498 kgl. beskærmelsesbrev som forstander for Sankt 

Mikkels Hospital. DiplViberg. s. 108, jfr. Rep. II 8613. 

 Tidik Svan. Tog 1487 lovhævd på Ravnkilde kirkegård. ÆA II, s. 266. 1488 fik 

han tingsvidne om en dom, læst på Aars herredsting, at biskop Niels Glob i Viborg havde 

berettet, at sandemændene i Aars herred havde gjort tov mellem Ravnkilde kirkes gård 

og Skårup mark Ravnkilde sogn, Aars herred, da bispen var fraværende i rigets tjeneste, 

og at hr. Tidik Svan gjorde lovhævd på denne mark på vegne af biskop Knud Mikkelsen 

i Viborg. ÆA II, s. 270. Lovhævden blev 1488 kendt magtesløs. ÆA II, s. 262. 

 Peder Poulsen, 1488, 1490. Kannik og bispens officialis i Viborg. Optræder på 

Viborg landsting. Rep. II 6314, 6860. Er vel den kannik, hvis testamentariske 

dispositioner kapitlet 1547 måtte forsvare. Kirkehist.Saml. 2,6 s. 266; måske allerede 

kannik før 1486 (ib. 2,2 s. 335). Optræder 1495 for kapitlet på rettertinget. DiplViberg. 

s. 105 f.. Er vel næppe den Børglumklerk, der 1495 fik ny pavelig provision på et 

kanonikat. Acta Pontificum, 3480. Kunne efter tidsfølgen være identisk med Hornum 

herreds official 1478-1508, der ca. 1487-94 midlertidigt afløstes af en naboofficial, men 

kaldes der aldrig kannik. 

 Peder Poulsen, 1495, Viborgbispen Niels Globs official, indgik forlig med Peder 

Brockenhuus om udlæg af Åstrup mark til forte og fælled. ÆA II, s. 305. 

 Niels Iversen, 1490. bispens official. Kendes kun fra Magister Kristen Eriksens 

Missive. DiplViberg. s. 356. 
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 Jens Rask. Et tingsvidne 1498, at hr. Jens Rask på vegne af biskop Niels Glob i 

Viborg havde tredje lovdag til Niels Maltesen for noget gods i Borup og Frettrup i stedet 

for penge, som Niels Maltesen var bispen skyldig. ÆA II, s. 328. 

 Jens Jensen, 1499, 1500, episcopi vibergensis officialis generalis, præst og 

bispens official i Viborg. Pådømte i domkirken en beneficiestrid mellem kapitlet og en 

curial. Medbeseglede på Viborg landsting. DiplViberg. s. 113, Rep. II 9138. Formentlig 

den præst, paven 1505 tildelte kanonikat i Viborg. Acta Pontificum 3978, 4010, men 

næppe allerede 1482 (ib. 6035). Præsten i Aalum-Bjerregrav 1494-98, der synes at 

fungere som herredsofficial i Sønderlyng herred, samt officialen i Fjends herred 1502-

14 hed begge Jens Jensen, men navnet er for almindeligt til at tillade videre slutninger. 

Jens Jensen, præst og bispens officialis i Viberg, nævnes 1. august 1500. Se 

nedenstående 1509.  

 Søren Torbernsen, 1501; officialis generalis i Viborg. ÆA II s. 209. Virkede fra 

1500 (i dette år evt. kun for Salling) til 1504 ved at optage lovhævder på stiftets gods 

(ib. s. 353, 202, 357). Tidligere Præst i Hjerk 1488-97, men før 1505 Kannik, idet han 

dette år i ret exclusivt selskab opnåede en række pavelige dispensationer m. m. Acta 

Pontificum, 4008, levede endnu 10.11.1517 (Langebek, da han nævnes som executor af 

Morten Krabbes Testamente, og kan til nød være den omkring 1529 levende 

reformationsvenlige kannik af dette navn (Kh. Saml. 2 V s. 544, 725).  

 Peder Laursen, 1507; Bispens official ”generali” i Viborg. Optræder på Viborg 

landsting. Rep. II 10.890; var formentlig også generalofficial i 1508, da han tog lovhævd 

på stiftets gods. ÆA II s.202 og 229. Fik 1509 pavelig provision på kanonikat i Viborg 

(Acta 3931, 4165), og som kannik repræsenterede han året efter kapitlet i en retssag på 

rettertinget. DiplViberg. s.130. 

 Jens Rask, 1509; Official i Viborg. Optræder på Viborg Landsting og tog 

lovhævd på stiftsgods. Rep. II 11246, ÆA II s.211. En Jens Rask, der vist var præst i 

Lundby, synes 1489-1500 at optræde som official i Slet Hd. En Viborgklerk af samme 

Navn fik 1503 en række pavelige begunstigelser, bl. a. et Vicarie i Viborg (Acta 

Pontificum), men det er tvivlsomt, hvor meget der af, der blev til virkelighed. Se 

ovenstående 1498. 

 Jens Hansen, 1513, præst og bispens official. Kendes kun fra Mag. Kristen 

Eriksens Missiv. DiplViberg. s. 358. Mon Fejl for Jacob Hansen, se flg. En Jens Hansen 

var kannik 1525. DiplViberg. s.160. 

 Jacob Hansen, 1515, 1517; officialis generalis vibergensis. Optræder på Viborg 

landsting får vidisse på stiftets adkomst (Langebek 28/7; Dalsgaard godsarkiv 20/1, 

Landsarkivet i Viborg, jfr. Rep. II 2584). Fungerede formentlig endnu 1517 som 

generalofficial, da han tog lovhævd på stiftets gods. ÆA. II s.218. Jfr. ovennævnte Jens 

Hansen. Er muligvis den Jacob Hansen, der 1503-06 var official på Ovegård. FVA s. 57 

f..  Mon den mellem 1546-50 i høj alder afdøde kannik. DiplViberg. s. 253, 274, der 

allerede før 1530 havde sluttet sig til Reformationen. Kh. Saml. 2 V s. 543. 

 Peder Knudsen. Han nævnes 1524, 1525 som præst og official i Viborg. 

Bevidnede et skel; fik kvittering for landehjælpen til kongen. Viborg Bisp Pk, 52, NLA; 

Reg. 108 A Nr. 13, RA. Er måske den Peder Knudsen, der 1509-17 var official på Næs.  

 Jens Vorde. Han var Jørgen Friis’ kansler før den højadelige Antonius Bryske. 

Han var måske fra Vorde ved Hjarbæk fjord.  

 Antonius Bryske. Født ca. 1500, død 1566, søn af Ejler Bryske til Langesø i Fyen. 

Han havde studeret i Wittenberg (1519), og efter sin hjemkomst blev han kannik i 

Viborg. Han var på et tidspunkt Jørgen Friis’ kansler, hvornår vides ikke, men det var 

sikkert sidst i 1520erne. Kanslerposten fremgår af sagen Jørgen Friis’ besegning med en 

corniol, se 20. juli 1537. Han stod vist reformpartiet nær. Ny Kirkehist.Saml. V, 544. 

1535 var han indehaver af Ravnstrup præbænde ved Viborg Kapitel. 10. april 1535 lånte 

han 200 mark af Jørgen Friis mod pant i tre gårde og et bol i Finderup, som hørte til 

Antonius Bryskes præbende Ravnstrup. Antonius Bryske blev 1544 rigets kansler. 

 Niels Lauridsen. Han repræsenterede 24. juni 1532 Jørgen Friis på rettertinget i 

Slagelse.  
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Bispegården i Viborg 
 Ebbe Winther (Vinter) var 1447 foged i biskopgården i Viborg,  DiplViberg. s. 36. 

Han er sikkert identisk med Ebbe, som 6. februar 1456 var foged på Asmild Kloster 

birketing og måske også foged i Asmild bispegård. 

 Under Jørgen Friis’ kamp med borgerne i Viborg optrådte Poul Stigsen Hvide, 

foged på Hald, som foged på bispegården.  

 Biskop Erik Kaas havde 1512 en køgemester Jens Thamesen, sikkert i bispegården 

i Viborg, men også muligt på Hald.  29. august 1512 bekendtgjorde væbner Palle 

Madsen af Torstedlund, at han har fået sin arv efter faderen Mads Joensen (Viffert), 

medbeseglet af Peder Knudsen, præst og officialis på Næs og Jens Thamessen, 

Viborgbispens køgemester. Rep. II, nr. 12.268.  

    

Ladegården i Viborg 
 På Biskoptoften i den vestlige udkant af Viborg lå biskoppens ladegård. Her stod 

der jf. Hald lens regnskab 1615-16 et 42 fags hus med 2 kornlofter, altså et hus, der var 

2 lofter høj til opbevaring af kongens tiendekorn. Ladegården nævnes allerede 16. august 

1464, og der har formodentlig allerede i bispetiden stået et kornhus her. Grundet de store 

værdier, der opbevaredes, har der utvivlsomt været en ladefoged, men desværre kendes 

ingen. Før Jørgen Friis ca. 1529 flyttede til Hald, blev sikkert en del af tiendekornet, 

måske det hele leveret i ladegården i Viborg, men efter 1530 blev alle ydelser leveret til 

Hald.  

 

Asmild 
 I Asmild sogn lå Asmild Kloster, som var underlagt biskoppen i Viborg og kapitlet 

ved Viborg Domkirke. Klosteret havde sit eget birk. Ca. 375 meter øst for Asmild Kirke 

lå biskoppens egen gård. Hvor meget gods, der har hørt under hhv. biskoppen og 

kapitlet, vides ikke. Birkefogeden var indsat af biskoppen. Der har været en foged, 

måske den samme som i biskopgården i Viborg eller på Hald.  

 

Hald og Spøttrup 

 Hovedgårdene Hald og Spøttrup synes at udskille sig fra stiftets øvrige hovedgårde 

ved ikke at være bortforlenet som selvstændige bispelen. 

 

Hald 
 Niels Mogensen var 1419 slotsfoged på Hald. 

 Per Michelsen i Hald, nævnt 1. august 1500 i et tingsvidne af Viborg landsting. 

Han var sikkert foged på Hald. 

 Søren Lauridsen (Lang) virkede som præst i Hornum omkring 1532, Fr. I’s Reg. 

s. 449, men synes at have været ansat ved stiftsadministrationen fra ca. 1523, og at have 

fortsat dermed under de to første kongelige stiftsbefalingsmænd. Måske er årsagen, at 

han som skriver på Hald i lighed med officialer og andre hovedgaardsskrivere lønnedes 

med sognekald. Jyske Saml X, s. 44. Af et brev af 1574 fra præsten Søren Lauridsen i 

Hornum i Aars herred fremgår, at blev han ansat på Hald Slot i 1523, da Christian 2. 

blev fordrevet, og havde tjent biskop Jørgen Friis, Henrik Rantzau og Henrik Blome. 

Han angives at leve 1587, men det er nok tvivlsomt. Det er måske en sammenblanding 

af flere personer. Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 705-06. 

 Poul Stigsen (Hvide), 1526 slotsfoged, på Hald. I 1531 berettede Poul Stigsen til 

Trinderup, Jørgen Friis’ foged på Hald, at sandemændene i Rødding har gjort uret 

markskel. Han var af lavadel og ejede det lille gods Trinderup vest for Hobro. Hans mor 

var fra Kjellingbjerg, datter af  Mogens Stampe, der var bispelensmand på Klarupgård.  

 Splid Fasti nævnes 1531 som biskop Jørgen Friis´ foged på Hald. A. Heise, 

Viborg Stift på Reformationstiden med henvisning til Huitfeldt s. 1356. Ny 

Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 525. 

 Niels Lauridsen repræsenterede 30. oktober 1532 som fuldmægtig biskop Jørgen 

Friis på rettertinget i Helligåndshuset Slagelse, hvor Frederik 1. tildømte biskop Jørgen 

Friis Hald gods og dømte, at søen var Halds rette enemærke. 
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 Laurids Jensen, officialis på Hald medbeseglede 10. april 1535 Antonius Bryskes 

pantebrev til Jørgen Friis.  4. maj 1537 stævnede Hr. Laurids Jensen på Hald borger 

Mads Thamesen i Viborg ifm. en stjålen hest. Han bistod måske lensmanden og 

superintendenten med at få de af biskop Jørgen Friis i 1529 indsatte fæstere i Torupgård 

i Gislum herred ud af gården, hvor han boede til sin død 1544. Måske indsattes han først 

efter 1536, på hvilken tid Svingelbjerg synes at høre sammen med Vester- og Østerbølle, 

Rinds herred. 1541-46 nævner lensregnskaberne på Hald hr. Gregers i Farsø, der betalte 

gæsteri af en gård, vel lig den Gudik Jensen, der 1544 tituleres ”den dag præst i Farsø”, 

formodentlig Laurids Jensens kapellan. DiplViberg. s. 239.  

 

Spøttrup 
 Hr. Niels, 1423, official på Spøttrup. 

 Jeb i Spøttrup, 1442, præst, medudsteder af tingsvidne 30. juni 1442. 

 Johan Bjørnsen official, 1463 på Spøttrup 1463. ÆA II, s. 345 .  

 Hr. Jens Lauridsen, 30. april 1463. ÆA II, s. 344. 

 Hr. Niels, 1469 foged på Spøttrup. 

 Oluf Pedersen Glob, 1486, official, dvs. foged, på Spøttrup 29. marts 1486. Han 

var bror til biskop Niels Glob i Viborg. Oluf Pedersen Glob til Vellumgård, efter alt at 

dømme foged på Spøttrup, købte 5. juli 1488 to gårde af Niels Krabbe. Han bevidnede 

29. december 1491 et skøde og skrives da i Spøttrup.  

 Niels Maltesen, udstedte år 1500 på Spøttrup et pantebrev på Pandumgård og 

Pandum by til Mads Jonsen Viffert til Torstedlund og var da uden tvivl foged på 

Spøttrup. ÆA II, s. 296. Han havde ejet Pandum og Gunderstedgård, der blev overtaget 

af bispedømmet. Han solgte 1497 en gård hhv. i Horsens, Hellum Sønderskov, Blære 

og Djørup til biskop Niels Glob. ÆA II, s. 285. Hans far var Malte Nielsen til Pandum.  

 Hr. Niels i Spøttrup, 1503, gjorde lovhævd på Håsum kirke til Viborg Stift. ÆA 

II, s. 346. I en fodnote angives, at datoen kunne være mcdiij, altså 1403. Da Viborg stift 

først 1404 fik Spøttrup, skal året være 1503.  

 Jens Hvas, 1517, provst på Spøttrup, men var verdslig. Troels Dahlerup 2, s. 17. 

 Jep Lauridsen, ?1522, 1525, official på Spøttrup, (Troels Dahlerup 3, s. 19. 

 Anders Jensen og Hr. Laurids i Vejby. Før 1536. Vidnesbyrd 27. oktober 1549 

af Hr. Anders i Rødding og Hr. Lavrids i Vejby, at den tid, de var provst og skriver på 

Spøttrup, opbar de aldrig skovsvin m.m. af Hvidbjerg præstegård. DiplViberg., s. 272. 

Wiberg skriver om Hr. Lauritz: ”Laurits Christensen Rytter, kaldet den ridende eller 

flyvende Præst; var tillige Skriver på Spøttrup. Et Par gamle Jomfruer, som eiede 

Hostrupgaard, formaaede ham til, at tage Bolig i Lem, for at de kunde have Præste-

familien i Nærheden til Omgang. De gave de 2 Vesterlemgaarde, som er den nuværende 

Præstegaard. Præstegaarden i Veiby blev en Mensalgaard; var her endnu 1568”. 

 

Bispelen og herredsofficialer 

 Viborg Stifts hovedgårde, bortset fra Hald, Asmild og Spøttrup antages at være 

givet i len, men forleningsbetingelserne kendes ikke. Laurids Lunov fik 1422 livbrev på 

Klarupgård. Også Næs, Ovegård og Gudumlund var bispelen, som biskop Jørgen Friis 

gav til sine brødre Iver og Christian og søsteren Anne. Nedenstående omfatter kun de 

officialer og fogeder, der udtrykkeligt nævnes som sådan i forbindelse med stiftets gods 

og er fundet nævnt i kilder. I herreder, hvor der ikke er fundet officialer, er funktionen 

uden tvivl varetaget af herredsprovsten, men disse er udeladte.  

 

Fleskum herred 

 Palle Thomsen, 1483-92, præst i Gunderup, provst i Fleskum herred, var 27. 

september 1483, Viborgbispens official i Fleskum herred og igen 1487. Palle Thomsen 

i Gunderup var 12 januar 1492 biskop Niels Globs official i både Fleskum og Hornum 

herreder. Lindbæk og Stemann, s. 80. Han nævnes 1. december 1504 som præst i 

Gunderup, og kannik i Viborg, men om han da stadig var herredsofficial vides ikke. 

Lindbæk og Stemann, s. 121. Måske blev han efterfulgt af Mogens Stampe på 

Klarupgård, se nedenstående. Til eksekutorer af testamente oprettet 10. februar 1508 af 

Sidse Lauridsdatter, Lars Viffertsen (Viffert) af Torstedlunds hustru, indsættes bl.a.  

Mogens Thomsen i Næs, bispen i Viborgs official og hr. Palle Thomsen i Gunderup. 
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Klarupgård 

 Laurids Lunov fik 27. februar 1422 af biskop Lave Glob brev som bispelensmand 

på Klarupgård for livstid og for hustruen Inger Pedersdatter 2 år efter hans død. 

DiplViberg. s. 345. Han nævnes 1416  som en af Jon Viffertsens venner i en strid med 

Dynnes Pedersen og Jens Pedersen Galskyt. Rep. I nr.  5573. 

 Mogens Stampe var 1518 i Klarup, ÆA II, s. 320. Han var 1520 i Klarupgård jf. 

et skøde på en ålegård i åen mellem Kongerslev og Gudumlund (Lindenborg å), ÆA II, 

316. Han nævnes 1524 som foged på Klarupgård. Mikael Venge, Det gamle 

Aalborghus, s. 133. Væbner Mogens Stampe i Kællingbjerg, Sønder Kongerslev sogn, 

tilskødede 15. december 1493 sammen med Claus Jensen (Skeel) i Vong, Henrik 

Stampe i Nørholm biskop Niels Glob i Viborg en gård i Ove, som Jon Viffertsen til 

Torstedlund havde pant i af deres mor, fru Ingerd i Kællingbjerg. Skødet er udstedt på 

Pandum, Hornum herred, som bispedømmet ejede. DiplViberg. s. 101.  1503 havde han 

en sag med biskop Niels Friis i Viborg ang. Gunderstedgård og mølle, ”Kølskov” m.v. 

i Slet herred, som efter rigens dombrev tildømtes biskoppen. ÆA II, s. 333. Måske lød 

dommen ikke på det hele, for 1507 mageskiftede Mogens Stampe dele af 

Gunderstedgård til biskoppen Niels Friis i Viborg. ÆA II, s. 328. Fru Ingerd var mor til 

Poul Stigsen Hvide, foged på Hald.  

 

Gudumlund 

 Fru Ide Holck til Asdal skænkede 1425 Gudumlund til Viborg kirkes bispebord, 

idet biskop Lage Glob havde forpligtet sig og sine efterkommere til en messe for hende 

og hendes forældres og venners sjæle.  

 Lars Thomsen, sikkert foged på Gudumlund, tog 1495 på Storvorde birketing 

vidne på, at han på tre efterfølgende ting på vegne af biskop Knud Mikkelsen i Viborg 

havde gjort lovhævd på godset i Gudumholm, specielt på Kildegård. ÆA II, s. 286 

 Niels Jensen Seefeld i Gudumlund, sikkert foged her, medbeseglede 11. juli 1503 

et skøde udstedt på Spøttrup hvorved Jens Andersen til Moutrup i Blistrup sogn, Mors 

solgte gården til biskop Niels Friis i Viborg. Skødet blev også medbeseglet af Jep Friis 

på Lynderup, Niels Juel, hospitalsforstander i Testrup Hospital og foged på Testrupgård, 

samt lavadelsmanden Thomas Skadeland til Kastrup og væbneren Ebbe Simonsen af 

slægten Udsen, som også skrives af Testrup, hvor de måske var i biskoppens tjeneste. 

Skødet blev sikkert udstedt ifm. et gæstebud på Spøttrup og alle de nævnte fire var i 

biskoppens tjeneste. Mikael Venge, Bispeborgen Spøttrup. 

 Mogens Stampe, bispelensmand på Klarupgård var måske også lensmand på 

Gudumholm. I hvert fald udvirkede Hans Bartholomæussen Tolder, lensmand på 

Aalborghus, 1524 et kongebrev, at bønderne i Gudumholm, Fleskum herred, der hørte 

under Klarupgård, fortsat måtte hugge i Fielmynd skov, som imidlertid hørte under 

Mariager kloster. Mikael Venge, Det gamle Aalborghus, s. 133. Henvisning til Lars 

Sjødin, Handlingar til Nordens historia III, s. 260.  

 Anne Friis blev før 1536 forlenet med Gudumlund af broderen, biskop Jørgen 

Friis i Viborg. Efter at kronen havde konfiskeret bispegodset, fik hun Gudumlund i len 

af kronen for livstid. Hun var gift med Thord Roed til Vårst, lensmand på Bergenshus. 

 

Aalborg 

  Aalborg købstad, Fleskum herred, havde tre sognekirker, hvoraf Vor Frue 

samtidig var klosterkirke for nonnerne, mens Sankt Peder og Sankt Bodil var under kgl. 

patronat. Suhm, Nye Saml. I, s.159. Den blomstrende handelsby krævede et talrigt 

præsteskab, hvorfor den tidligt fik sin egen official.  

 Provst Niels, 1322,  Dipl. Dan. 2,8 s. 389. 

 Peder Vinter, officialis i Aalborg, bevidnede 27. maj 1460, at Anders Jensen 

Grubbe af Særslev skænkede Aalborg Helligåndskloster i Aalborg en gård i Gelstrup, 

Vokslev sogn, Hornum herred mod at få en anden gård samt sjælemesser. Lindbæk og 

Stemann, s. 30. 

 Niels Jensen, officialis bevidnede 3. maj 1463 Jon Viffertsen Viffert til 

Torstedlunds mageskifte med Vor Frue Kloster Rep. II, 1607.  

 Oluf Hemmingsen, præst og biskoppens official i Aalborg nævnes 1472-89, Rep. 

II 6464, Lindbæk og Stemann s. 43 og 50.  

http://ribewiki.dk/da/Klarupg%C3%A5rd
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 Hans Andersen, 1504, præst og bispens official i Aalborg bevidnede 2. april 

1504, at Morten Gjordsen i Aalborg og hans hustru solgte sognepræsten i Hjørring, 

Peder Pedersen to grunde på Nørregade, Lindbæk og Stemann s. 121  

 Peder Nielsen Stirmen, 1510-13, Lindbæk og Stemann s.  136, 142, Rep. II 

11.780, Top. Saml. Pap. Aalborg 1513 29/12 (R.A.).  

 Gødik Pedersen, 1517. Langebek 1517 24/12.  

 

Hellum herred 

 Allerede 1341 nævnes bispeofficialen Johannes Nielsen i Hellum herred. 

DiplViberg. s. 343. Senere residerede provsterne på stiftshovedgården Næs, og var vel 

samtidig sognepræster til Blendstrup m. m.  

 

Næs (Lindenborg) 

 Jens Trudsen, 1406 præst og provst i Næs. Han nævnes endnu 5. juni 1426. Klaus 

Gjerding, Hellum Herred,  s. 57 og Rep. I, 6261.  

 Gregers Andersen, 1440-80, synes at have samlet talrige kirker under sig, 1475 

tilskødede Jes Nielsen  en gård i Solberg  til hæderlige mand hr. Gregers i Næs på biskop 

Knud Mikkelsen i Viborgs vegne.  ÆA II, s. 277, 

 Mogens Thomsen Kaas, 1504, 1508. Han var 1504 på Næs jf. Mikael Venge, 

Bispeborgen Spøttrup. Til eksekutorer af testamente oprettet 10. februar 1508 af Sidse 

Lauridsdatter, Lars Viffertsen (Viffert) af Torstedlunds hustru, indsættes bl.a.  Mogens 

Thomsen i Næs, bispen i Viborgs official, og hr. Palle Thomsen i Gunderup. Han var 

gift med Ellen Pedersdatter Friis, søster til biskop Niels Friis i Viborg, der havde indsat 

ham som lensmand. Han var i et andet ægteskab gift med Gertrud Kaas, datter af 

landsdommer Niels Kaas til Taarupgaard. Han blev beskyldt for falske breve og 

seglstamper, og hans gård blev gennemsøgt af Christian 2.s folk. Han var da død i 

klosteret i Aarhus, men Christian 2. lod liget opgrave og hænge i en galge. Han blev 

rehabiliteret under Frederik 1.  

 Peder Knudsen, 1509-17, officialis på Næs, måske den Per Tyll, der nævnes 

1511. Han nævnes 8. juli 1511. Rep. II, 11.847. Væbner Palle Madsen af Torstedlund 

bekendtgjorde 29. august 1512, at han har fået sin arv efter faderen Mads Joensen 

(Viffert). Medbeseglet af Peder Knudsen, præst og officialis på Næs og Jens Thamessen, 

Viborgbispens køgemester. Rep. II, 12.268. På grund af officialens mange hverv måtte 

han holde kapellan, således 1504 Niels Mikkelsen, måske den hr. Niels på Næs, der 

nævnes endnu 1519. Thestrup: Krigsarmatur s. 236. Skønt der nu og da nævnes 

verdslige adelsmænd i Næs, synes officialen efter det bevarede materiale at have ledet 

den almindelige forvaltning, også godsbestyrelsen. ÆA II, s. 271-292.  

 Iver Friis, før 1536. Biskop Jørgen Friis forlenede før 1536 broderen Iver Friis 

med Næs (Lindenborg). Måske var det allerede 29. april 1529, hvor Jørgen Friis var på 

Næs og udstedte et fæstebrev på Torupgård, Farsø sogn, Gislum herred. 

 

Aars herred 

 Halkær ejedes omkring 1380 af Viborg stift. Der synes at have været såvel 

herredsofficialer i form af præsterne i Aars som hovedgårdsofficialer på Halkær, der 

muligvis også samtidigt var præster i Aars. 1541 lå Halkær under Hald len.  

 Hr. Jens Jensen, 1466, præst i Aars. Tog 21. januar 1466 på Aars herredsting 

vidne på, at et gårdsted i Smorup var skænket til Brorstrup kirke for mere end 100 år 

side. DiplViberg. s. 66. Han var 17. maj 1474, 1. maj 1477 og 20. januar 1478 præst i 

Aars, Rep. II, 3462, 4022 og 4158. 

 Hr. Jens Joensen, 1477 i Aars bød sig på vegne af biskoppen i Viborg i rette med 

Ludvig Munk (Mars) om præstegården i Fyrkilde ÆA II, s. 269.  

 Hr. Thames, 1492. Provst i Aars, var 27. marts 1492 officialis i Aars herred og 

var medudsteder om et tingsvidne om brand i Pisselhøj, Slemstrup og Ravnlykke.  Rep. 

II, 7096. 

 

Halkær 

 Peder Andersen Munk af Hedegaard, ca. 1393, tilstod at have haft Halkær af 

biskop Ib i Viborg (Jacob Moltke), at han skulle opbygge den, stiftet til gode.  



 

534 

 

 

 Hr. Peder provst af Halkær, 1416. Han vidnede 13. januar 1416 i en voldgiftssag 

mellem Viffert Jonsen på den ene og Lars Lunov, Dynes Pedersen og Jens Pedersen. 

Rep. I, 5573. Lars Lunov er sikkert kollegaen på Klarupgård.  

 Niels Munk, 1460, 92, lensmand på Halkær (Trap s. 1171). 

 Gregers Jensen Pust, 1493-1510. Gregers Jensen i Halkær indvordede 1493 

Aastrup mark til bispedømmet. ÆA II s. 262. År 1500 indvordede hr. Gregers Jensen 

Pust i Aars herred et bol med 4 stykker eng til Ulstrup Kirke, ÆA II s. 267. 16. marts 

1501 tog han på Aars herredsting tingsvidne om lovhævd på Ravnkilde kirkes gård. 

DiplViberg. s. 117 og Rep. II, 9325. 1510 indvordede han jord i Gundestrup til 

bispedømmet. ÆA II s. 267. 

 

Hornum herred 

 Peder Poulsen, 1479, 1482 (igen 1505). Han var Viborg bispedømmes official i 

Hornum herred 14. oktober 1479. Rep. II, 4501. Peder Poulsen, Viborgbispens official 

i Hornum herred, tog 1482 lovhævd på Vor Frue Kloster i Aalborgs gård, Toldal i 

Aastrup i Veggerby sogn. ÆA II, s. 296. Han er måske identisk med generalofficialen 

af samme navn. Se ovenfor.  

 Palle Thomsen, 1491. Han tog 1491 på Viborg Stifts vegne lovhævd på Pandum 

by og Pandum gods.  Palle Thomsen var præst i Gunderup, Fleskum herred og provst i 

Hornum og Fleskum herred. 

 Sognepræst Peder Poulsen i Bislev. 1505. Han tog 1505 lovhævd på Sønderup 

kirkes gård i Sønderup, som hr. Peder Lauridsen iboer. ÆA II, s. 295. Han var også 

tidligere official i herredet. Se ovenfor.  

 Niels Pedersen, 1512, præst i Buderup-Gravlev og officialis i Hornum herred 10. 

maj 1512. Rep. II, nr. 12.197. Han boede 1533 i præstegården.  

 Ib Lauridsen, 1527. Præst, formodentlig official i Hornum herred fik 27. august 

1527 Frederik 1. stadfæstelse en lovhævd af  Hornum herred på Hornum kirkes gods, 

nemlig Frendrupgård, en gård i Moldbjerg samt præstegården i Ø. Hornum m.v. ÆA II, 

s. 303. Ib Lauridsen blev 1527 af biskop Jørgen Friis i Viborg udnævnt til præst i Ø. 

Hornum, og ledsagede bispen til herredagen i København 1533. Han er måske identisk 

med fogeden Ib Lauridsen på Spøttrup.  

 Anders Mogensen i Kirketerp. 23. september 1533 tog han lovhævd på kirkens 

og bispedømmets gods i herredet. 

  

Pandum 

 Biskop Niels Glob indsatte slægtningen Palle Pedersen Glob som foged på 

Pandum, som bispedømmet efterhånden havde overtaget større og større dele af fra 

Malte Nielsen sidst i 1400tallet. Malte Nielsens søn, Niels Maltesen i Spøttrup, pantsatte 

1500 Pandum til Mads Joensen Viffert, som 1501 overlod pantet til Viborgbispen Niels 

Friis. Palle Glob i Pandum medbeseglede 29. nov. 1496, da Malte Munk af Rodsted 

skænkede en gård i Brasted til Helligåndshuset i Aalborg. Palle Pedersen var 1. maj 

1505 sammen med bl.a. Thames Roed i Vårst vidne, da Karin Stensdatter af Mikkel 

Krabbe til Vesløs fik pant i en gård i Gislum. Rep. II, nr. 10.368.  Palle Glob var 1511 i 

Pandum. Datteren Karen boede 1564 i Nibe. Danmarks Adelsaarbog 1911, s. 378. Palle 

Globs søn Christiern efterfulgte ham på Pandum, da gården blev kongeligt len 1536. 

   

Hindsted herred 

 Officialerne residerede på Ovegaard og var oftest præster ved Ove kirke.  

 

 Mads, 1322, præst i Ove, var official eftersom han, skønt simpel præst, beseglede 

et biskoppeligt privilegiebrev sammen med flere honoratiores. Dipl. Dan. 2,8, s. 389.  

  Ejler Iversen, 1465, 1502. Præst, i Ovegård 8. juni 1465. Rep. II, 1909. Nævnes 

i en stribe tingsvidner til 22. februar 1487 i Rep. II, kaldes 21. september 1476 bispens 

official i Ovegård. Ejler Iversen er den af stiftets embedsmænd, vi har bedst kendskab 

til som følge af hans livlige virksomhed, dels som bisidder og medbesegler på 

herredstinget, dels som godsbestyrer, i hvilkene egenskab han optog talrige lovhævder, 

og som sine kolleger andetsteds lagde han de belejligste sogne under sig.  
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 Jacob Hansen, 1503. Præst i Vive 1503. Rep. II, nr. 9847. Jacob Hansen, provst 

og officialis i Ovegård 7. maj 1506. Rep. II, nr. 10.615. Jacob Hansen er måske den 

samme som stiftets senere generalofficial.  

 Hr. Jeb Laursen, 1510, 1512, præst og provst i Ovegård 20. maj 1512, Rep. II, 

12.201. Jep Laursen, præst og officialis i Ovegård 29. juli 1512. Rep. II, 12.254. 21. 

oktober 1512. Hr. Ib Lauridsen på Ovegård, præst og Viborg stifts official i Hindsted 

herred tog lovhævd på et stykke eng i Als sogn. Rep. II, 12.291. ÆA II, s. 338. Jep (Ib) 

Lavesen kunne tænkes identisk med den senere i stiftets vestlige del velkendte official. 

ÆA II s. 338 og 343.   

 Christian Friis, 1536. Christian Friis var 1519 måske foged på Aalborghus. 

Biskop Jørgen Friis bad i juni 1521 kongen om at tage broderen i sin tjeneste. I januar 

1522 var han som hofsinde hos kongen i Vejle, da kongen modtog underretning om de 

jyske rigsråders oprør. Kongen sendte Christen Friis til sin broder, biskop Jørgen Friis, 

for at overtale denne til at stoppe oprøret, men selv om Christen Friis havde aflagt ed til 

Vincens Lunge, at han ville komme tilbage til kongen, gjorde han det ikke. Christian 

Friis skiftede smidigt til Frederik 1. Jørgen Friis installerede Christian Friis som 

lensmand på Ovegård, i Hindsted Herred, hvor han måske var allerede 14. november 

1529 jf. retssagen om Sebber Kloster, som fandt sted i Ove kirke. Christian Friis skrives 

26. august 1530 til Ovegård, og Jørgen Friis bekræftede 2. juni 1532 forleningen 

(Lensfortegnelsen medio 1547).  Jørgen Friis forlenede igen 20. juni 1536 broderen med 

Ovegård samt tiende af en række sogne, der desværre ikke nævnes. Hans tid som 

bispelensmand blev kort, for 30. oktober 1536 konfiskerede kronen alt bispegods. 

Christian Friis havde en stor indflydelse under Christian 3. Han beholdt Ovegård.  

 

Slet herred 

 Poul Trogelsen, 1529 i Oudrup, Slet herred. Det kan være ham, der på Viborg 

landsting 22. september 1531 udpegede en af oprørerne mod Mogens Gøye. 

 

Sebber Kloster 

 Niels Friis. Biskop Jørgen Friis i Viborg fik 1521 tilladelse til at nedlægge Vor 

Fru Kloster i Aalborg og overflytte nonnerne til Sebber Kloster. Han indsatte  

halvbroderen Niels Friis som lensmand, sikkert ikke længe efter at den protestantiske 

tro var kommet til Viborg 1526, men ikke var slået igennem, og Niels Friis endnu ikke 

var gået over hertil. 10. januar 1528 fik mester Niels Friis, kantor i Viborg nemlig 

kongens stadfæstelse på biskoppens brev på forlening af Sebber Kloster for livstid. 

Viborg var 1529 helt gået over til den protestantiske tro, og Niels Friis havde tonet rent 

flag, og sikkert ikke mindst af denne grund fratog Jørgen Friis ham forleningen efter en 

dom af 14. november 1529 fra en kongelig kommission. I sagen fremlagde Jørgen Friis 

tingsvidner, som viste, at klosterets skove var forhuggede, kirken og bygningerne 

forfaldne, specielt nonnernes sovehus, hvor de ikke kunne ligge tørt for regn, og i et brev 

fra konventet, klagedes der over, at nonnerne ikke havde fået deres retsmæssige proviant 

af mester Niels. Jørgen Friis betragtede dommen således, at broderen havde forbrudt 

lenet. Dette ses af et brev, som kancellisekretær Jens Hvas 1. september 1530 skrev til 

kongen. Han meddeler, at Niels Friis har været hos ham og klaget over at Jørgen Friis 

havde udsendt sine svende, at de skulle tage klosteret fra ham, men al hans avl, hø, korn 

og boskab var på gården. Han kunne ikke flytte hovedkulds og bad om at beholde 

klosteret en tid eller få sagen afgjort på herredag. Niels Friis, var søn af Anders Friis til 

Haraldskær og Agnethe Krummedige. Han døde 5. november 1557. Han var gift første 

gang med Anne Høeg, død 1545, anden gang med Margrethe Nielsdatter, enke efter 

borgmester Jesper Simonsen i Viborg. Han var kantor - leder af korsangen - ved 

domkirken i Viborg. Der kendes ingen foged fra hans tid. 

 Jep Friis til Lyngholm, 1532. Han var 1532-35 af fætteren, biskop Jørgen Friis i 

Viborg, forlenet med Sebber Kloster jf. finnholbæk.dk. Han var lensmand på Skivehus. 

 

Gunderstedgård 

 Niels Maltesen til Gunderstedgård skødede 1499 til biskop Niels Friis i Viborg 

Gunderstedgård og mølle, Borup by m.m. i Gundersted sogn, Slet herred, for 5.500 

mark penge. ÆA II, s. 329 og 332. Det var åbenbart uklarhed om ejerskabet til gården, 
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for 1503 udstedtes rigens dombrev på Gunderstedgård, mølle, ”Kølskov” m.v. i Slet 

herred i en sag mellem biskop Niels Friis i Viborg og Mogens Stampe, hvorved godset 

tildømtes bispedømmet. ÆA II, s. 333. 1516 tilskiftede Malte Lauridsen Gunder-

stedgård til biskop Erik Kaas i Viborg, og først her kom Viborg stift i besiddelse af 

gården, hvor Malte Lauridsen havde opholdt sig. ÆA II, s. 300. Der kendes ingen 

officialer eller fogeder på Gunderstedgård i bispetiden. Den blev formodentlig 

afhændet fra kronen efter konfiskation af bispegodset 30. oktober 1536. 

 

Rinds og Gislum herred 

 

Testrup 

 Testrup var vist oprindeligt en adelig sædegård, der kom under Viborg bispestol. 

1432 skal biskop Herman Rynkeby have indrettet den til hospital, som biskop Torlof 

Olafsson 1439 indviede til Sankt Karen. Den kaldes også undertiden Sankt Søren i 

Testrup. Dette skal vist forstås således, at der blev bygget et hospital ved Testrupgård. 

Hospitalets forstander var formodentlig også stiftets foged på gården, samt provst i 

Gislum herred. Efter Christen Sørensen Testrups Rinds Herreds Krønike var hospitals-

forstanderen tillige præst i Testrup, Gislum, Svingelbjerg, Vonsild og Farsø Kirker. 7. 

februar 1545 lagde Christian 3. Testrup hovedgård til Viborg Hospital.  

 Niels Juel i Testrup, forstander, medbeseglede 11. juli 1503 et skøde udstedt på 

Spøttrup, hvorved Jens Andersen til Moutrup i Blistrup Sogn, Mors solgte gården til 

biskop Niels Friis i Viborg. Skødet blev også medbeseglet af lavadelsmanden Thomas 

Skadeland til Kastrup og væbneren Ebbe Simonsen af slægten Udsen, som også skrives 

af Testrup, hvor de måske var i biskoppens tjeneste. Skødet blev sikkert udstedt ifm. et 

gæstebud på Spøttrup, hvori det tre fra Testrup deltog. Mikael Venge, Bispeborgen 

Spøttrup. 1510 nævnes Niels Juel i Testrup igen, sikkert som forhenværende forstander 

i Testrup Hospital, at han har overladt biskop Erik Kaas i Viborg tre gårde i Sundstrup i 

Ulbjerg sogn, Rinds herred, som hans hustru havde forlening af for livstid.  

 Hr. Christiern Nielsen. Efter Troels Dahlerup 2, s. 41, var han 1499 official i 

Farsø, men siges at være flyttet til Testrup, hvor han senest 1500 var forstander. Han 

nævnes i Testrup 15. august 1507. Thomas Skadeland skulle da betalte rigsråd Niels 

Clementsen 60 mark for en kronbonde, han slog ihjel i Hvornum, Onsild herred. Hr. 

Christiern betalte for ham. Jyske Samlinger 2,1, s. 213. Han havde 1510 Laurids Nielsen 

som kapellan i Testrup. DiplViberg. s. 244. 21. januar 1511 nævnes Christiern Nielsen, 

forstander i Testrup, præst, sammen med biskop Erik Kaas i Viborg m.fl. i en sag mellem 

Niels Høg til Eskær og Niels Eskildsen til Filshave. Rep. II, nr. 11.720. Hæderlige mand, 

præsten hr. Christiern Nielsen i Testrup tog 7. eller 15. juli 1511 på Aars herredsting på 

vegne af Viborg bispedømme lovhævd på bispedømmets gods i herredet. DiplViberg. s. 

131. Efter Christen Sørensen Testrups Rinds Herreds Krønike var han 1515 i Testrup, 

hvilket skulle fremgå af et ejendomsbrev mellem Visborg og Dalsgaard i Hindsted 

herred. Han er sikkert den Christiern Selgensen, der 1532 fik kgl. ordre om sammen med 

andre at undersøge og afgøre en strid om adkomst til Hessel. I Heilskovs Samlinger, 

Sognepræster i middelalderen, Landsarkivet i Viborg noteres om ham: Chr. Nielsen 

Selgensen, Bernhardinermunk, præst ved Sankt Sørens i Ry, siden vicepastor i 

Torupgård (Gislum H.), blev præst i Gislum-Testrup sogne, gik over til den 

protestantiske lære, boede og døde (1543?) i Testrupgård, hvor han tillige var Hospitals 

forstander. Et tingsvidne 24. august 1519 af Hornum herreds ting nævner et 

sandemændstov om Sortemose, som hr. Christen i Testrup havde opkrævet.  

 Christen Friis var forstander 1525 jf. Christen Sørensen Testrups Rinds Herreds 

Krønike. Det kunne være biskop Jørgen Friis’ broder, som havde det som et ben 

sideløbende med, at han var trådt i Frederik 1.s tjeneste.   

 Hr. Villads, Jørgen Ebbesen, Erik Høg. Efter Christiern Nielsen var der 4 

forstandere i Testrup. Under hyldningen marts 1535 stævnede hr. Ib Lauridsen, 

forstander for Testrup Hospital, Binderup bymænd i Gislum herred, fordi de under 

Grevens Fejde havde taget Blakshale eng til sig, uagtet at engen, jf. et senere tingsvidne, 

havde ligget til Testrup Gaard i Hr. Villads’, Mester Kristiern Puszels, Jørgen Ebbesens, 

Erik (Lauridsen) Høgs og hr. Ib Lauridsens tid, så længe de havde været forstandere i 
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Testrupgård.  Ny Kirkehist.Saml., 5. bd., s. 734. Efter Troels Dahlerup 2, s. 43, boede 

hr. Villads, præst, i Simested-Hvilsom-Hvam sogne 1526-29, som forstander i Testrup.  

  Christiern Puzel. Efter Troels Dahlerup 2, s. 43, var han 1526 forstander i 

Testrup. Han nævnes 17. marts 1529 i et brev fra biskop Jørgen Friis i Viborg til kansler 

Claus Gjordsen. I den påklistrede seddel takker Jørgen Friis  Claus Gjordsen for hans 

gode svar i Christiern Puzels sag. Den drejede sig sikkert om tilliggende til  Testrup 

Hospital, hvor Puzel var forstander. 11. september 1529 fik mester Christiern Puzel 

ejendomsbrev på et hus på Sankt Nicolai kirkegård i Viborg med en jord tværs over 

kirkegården til den østre Algade, Frederik den førstes danske Registranter, s. 236. 

 Ib Laursen, opkrævede 1532 rebning af Tulstrup mark, Hvam sogn. ÆA II, s. 

247. Han tog 13. september 1533  på vegne af biskop Jørgen Friis lovhævd på kirke- og 

bispegods i Gislum. Han flyttede eller flygtede til Aarup i Vognsild sogn under 

Clementsfejden. Ib Laursen i Aarup stævnede under hyldningen i Viborg marts 1535 

Christen Brund i Vesterris og Niels Nielsen i Binderup og medfølgere at møde for 

rettertinget i Aarhus, fordi de var brudt ind på Testrup og havde taget hans gods. Danske 

Magasin 3,4 s. 209. Vesterris i Testrup sogn ligger ca. 4 km fra Aarup.  

 

Lynderupgård 

 Viborg bispedømme erhvervede omkring 1404 Lynderup. Da kronen konfiskerede 

bispegodset 30. oktober 1536 blev gården lagt under Hald len. 

 Jep Kirt solgte 1405 Lynderup til biskop Lave Glob i Viborg, men allerede 1404 

havde han Lynderup i len af biskoppen. Han skrev sig 1418 til Lynderup.  

 Mogens Pedersen Glob. Han havde 1488 Lynderup i len af broderen, biskop 

Niels Glob i Viborg og 1500 i len af efterfølgeren Niels Pedersen Friis.  

 Jep Pedersen Friis, 1503. Han var 1503 i Lynderup, lensmand for biskop Niels 

Friis i Viborg, hans ældre bror. 11. juli 1503 blev et skøde på gården Moutrup til biskop 

Niels Friis i Viborg udstedt på Spøttrup, medbeseglet af Jep Friis i Lynderup. Han var 

søn af Peder Friis til Irup og Kirsten Banner og var gift med Helvig Høg, datter af Niels 

Høg til Eskær. Han skrives til Lyngholm i Thy. Han efterfulgte i 1520erne svigerfaderen 

som lensmand på Skivehus. Han var i øvrigt fætter til biskop Jørgen Friis i Viborg. 

 Jens Andersen, var 1525 bispens official på Lynderup. Dahlerup 2, s. 43.   

 

Nørlyng, Sønderlyng og Middelsom herreder 

 Stiftets interesser synes generelt varetaget af generalofficialen i Viborg.  

 

Viskumgård 

Viskumgård tilhørte langt tilbage Viborg stift, og biskop Torlof  Olavson i Viborg 

fik 7. januar 1442 bekræftet, at birkeretten til Viskum, Asmild, Nørholm, Gunderup, 

Krejbjerg, Fur, Næs, Holmgård, Gudumholm og Læsøs birker tilhørte stiftet og var 

bekræftet af Knud den Hellige, Erik Klippinge, Valdemar Sejr, Christoffer 1. Oluf 

Magnusen, dronning Margrethe 1. og Christoffer af Bayeren. 

 Niels Michelsen. Han indgik 1478 et forlig med biskop Knud Michelsen i Viborg 

om skovhugst i Viskum skov, at han kun måtte hugge træ til gårdens bygninger og til 

ildebrændsel. ÆA II, s. 209.  Han medbeseglede 21. marts 1483 et brev om gods, der 

var tilskødet Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, men kaldes dog her Jens.  

 

Fjends herred 

 Niels Spyttrup, 1442 herredsprovst. DiplViberg., s. 347.  

 Jens Jensen 1502 og 1514. 1468 tilmageskiftede bispen sig hovedgården 

Smollerupgård. ÆA II, s. 229 og 233, og her nævnes Jens Jensen som official 1502 og 

1514. Rep. II, 9591 og Skivebogen 1920, s. 2. 

 

Salling og Mors 

 Gregers Nielsen var 1502 official i Mors. Dueholms Diplomatarium, s. 96. 

Hvordan bisperne, der havde de to herreder på Mors i len af kronen, styrede disse 

herreder vides ikke. Der er ikke herudover fundet nogen herreds- eller hovedgårds-

officialer i Salling, vel fordi de 4 herreder blev varetaget fra Spøttrup. 
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Lensmænd på Hald 1536-1664 

 

Henrik Rantzau til Nienhaus og Eskildsmark 1536-1540 

Henrik Blome til Nienhaus    1540-1541 

Christoffer Rosenkrantz til Hevringholm  1541-1544 

Otte Krumpen til Skøttrup    1544-1569 

Corfitz Viffert til Næs (Lindenborg)  1569-1573 

Niels Jonsen Viffert til Torstedlund   1573-1583 

Niels Skram til Urup     1583-1585 

Jørgen Skram til Tjele     1585-1592 

Henrik Below til Spøttrup    1592-1596 

Jørgen Friis til Krastrup    1596-1601 

Christen Holck til Søbo    1601-1611 

Kjeld Krabbe til Brusgård    1611-1612 

Knud Gyldenstjerne til Tim    1612-1627  

Besat af de kejserlige tropper   1627-1629 

Knud Gyldenstjerne til Tim    1629-1637 

Jørgen Seefeld til Visborggård   1637-1648 

Frands Pogwisch til Ravnholt   1648-1652 

Frands Pogwisch enke Hilleborg Krafse  1652-1655 

Mogens Arenfeldt til Rugård   1655-1656 

Ulrik Christian Gyldenløve    1656-1658 

Ove Gjedde til Tommerup    1658-1660  

Ebbe Gyldenstjerne     1661-1662     

Ebbe Gyldenstjerne, amtmand   1662-1664     

 

 Om lensmændene har Ole Degn skrevet i Fra Viborg-egnen 2016. Oplysningerne 

om Henrik Rantzau, Henrik Blome og Christoffer Rosenkrantz er dog fra Hald lens 

regnskab 1541-46, som jeg udgav i 2016. Der var 18 lensmænd på Hald.  

 

Henrik Rantzau 1536-40 

1. Den første lensmand på Hald var holsteneren Henrik Rantzau til Nienhaus og 

Eskildsmark. Hans lensbrev er ikke fundet. Han er født omkring 1501 og døde 1561, 

søn af Hans Rantzau til Nienhaus og Margrethe Brockdorff af Bindeby. Han var gift 

med Dorothea Volmersdatter, med hvem han fik Eskildsmark. Han var 1530 i kongens 

tjeneste og blev sammen med broderen Breide i august 1534 fanget ved Nyborg af de 

grevelige og siden udvekslet med Mikkel Blick. 1 En anden bror var Melchior Rantzau, 

en af Christian 3.s vigtigste rådgivere. 

Da Viborg Stifts gods blev konfiskeret ved Recessen 30. oktober 1536, blev 

Henrik Rantzau lensmand på Hald og stiftsbefalingsmand i Viborg Stift. Han fik 1537 

Viborg Sankt Hans Kloster og 1539 Lønborgård i len. 1540-42 var han lensmand på 

Riberhus. 1540-56 var han amtmand på Gottorp, blev hertug Adolfs råd og 1560 dennes 

statholder. Han døde 1561. 

Valget af Henrik Rantzau var naturligt, for han havde fra tjeneste under Greve-

fejden store summer til gode hos kongen. I 1537 udstedte kongen et gældsbrev til ham 

på 3.000 mark lübsk, rente 6 %. Palme mandag 1540, 22. marts, udstedtes et gældsbrev 

til ham på 1.800 mark med 108 mark i årlig rente for sold, han havde til gode fra 

Grevefejden og tab, han havde lidt ved at blive taget til fange ved Nyborg. 

Efter Thiset, Biografisk Lexicon, fik han Fjends og Nørlyng herreder samt de to 

herrederne på Mors i pant, inden de blev lagt til Hald. 2 I samme retning peger en 

herredagsdom af 26. april 1537 mellem Christen Poulsen og Mads Jensen mod bønder 

og bygdemænd i Resen ang. Gammelby mark. Her nævnes Henrik Rantzau som ”vor 

lensmand i Fjends Herred”. 3 Kongen udstedte primo 1537 jagtbreve til lensmænd, for 

                                                             
1 Danske Magazin, 4.3, s. 272 
2 Danske Magazin 4,3, s. 272. 
3 Troels Dahlerup, Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Chr. III`s tid. Herredags-

domme, bd. I, s. 71. 
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Mors (de to herreder) og Fjends herred til Henrik Rantzau. 1 I jan.1541 udstedtes brev 

til Henrik Rantzau på 2.000 mark og 120 mark i rente, som en del jyske rigsråder og 

adelsmænd gik i borgen. Han var da lensmand på Riberhus.  

I Tegnelser over alle lande fra 1538 nævnes et brev som kongen skrev til Henrik 

Rantzau vedrørende kapitlet i Ribe. Brevet, som er udateret, står i Tegnelserne efter et 

brev dateret lørdag efter søndag Oculi 1541, som er 25. marts 1541. Han var da lensmand 

på Riberhus, og må have forladt Hald Len, og Henrik Blome må være tiltrådt. 2  

 

Henrik Blome 1540-41 

2. Henrik Blome til Nienhaus var også holstener, søn af Jørgen Blome af 

Schønhorst, der ca. 1499-1509 havde Haderslev Len.3 Han tjente Frederik 1.s. søn 

hertug Christian som hofsinde med 7 heste og staldklippere fra 17. maj 1534, altså fra 

den første dag, hvor hertug Christian gik i krig for at vinde tronen, og indtil 7. nov. 1535 

og muligt endnu længere. Han blev i august 1534 fanget ved Nyborg og udvekslet med 

Ulrik Bortzig. For sin tjeneste havde han i 1536 et tilgodehavende på 2.067 gylden og 

fik efter kongens brev forskrivning på 1.502 gylden.  

Henrik Blome nævnes i februar 1536 blandt kongens embedsmænd, hofsinder og 

tjenere, til hvis heste, der var købt havre. Han træffes 1537 som dels tysk og dansk 

hofsinde på Vordingborg og Antvorskov.4 

Han blev i foråret 1540 lens- og stiftsbefalingsmand på Hald, hvilket fremgår af 

de fire breve, som han 19. juni 1540, skrev til kongen.  

Henrik Blome fik hurtigt problemer. Måske stammede nogle af dem fra tiden før 

han blev lensmand, hvor han måske var Henrik Rantzaus foged på Hald. Kort efter, at 

han var blevet lensmand, skrev han 19. juni 1540 fire breve til kongen om problemerne.  

I det første brev skrev han, at han og Henrik Rantzau var blevet enige om, at der 

skulle bygges et fæhus i ladegården til Hald, da de eksisterende var små og ringe. Da 

der ikke i Halds skove var brugeligt tømmer, bad han kongen befale Hans Stygge, 

lensmand på Silkeborg, være behjælpelig hermed. Diskussionen om fæhuset må vist 

betyde, at Henrik Rantzau da stadig havde slotsloven.  

I det andet brev er Henrik Blome inde på  tiendekorn, som var opbevaret hos Hans 

Husum i Aalborg og på Hald, hvor der var fare for, at det skulle rådne. Endvidere, at han 

var i strid med herredsfogeden Peder Ridemand i Hornum Herred ang. Ridemands Mølle 

i Svenstrup Sogn m.v. Endelig at herredsfogeden i Aars Herred, Peder Ged i 

Veggergård, og medarvinger, havde opsøgt ham og ville indløse noget gods, som deres 

forældre havde pantsat til Testrup Hospital i Rinds Herred, men var blevet afvist. 

Testrup lå som stiftsgods under Hald. Blome fik kongens ordre om at opsøge 

pantebrevet. Begge sager kan høre til tiden, hvor Henrik Blome måske var foged for 

Henrik Rantzau.  

4. marts 1541 behandledes på rettertinget en sag rejst af Henrik Blome på kronens 

vegne mod Peder Ridemand i Volstrup, herredsfoged i Hornum Herred. Denne havde 

ulovlig opbygget en mølle - Ridemands Mølle i Svenstrup Sogn - på kronens og kirkens 

jord under Hald Len. Henrik Blome tog genbrev i sagen 19. april 1541. Det tredje brev 

af 19. juni 1540 er blot en fortsættelse af det andet brev om samme emne. 

I det fjerde brev beretter Blome, at Niels Keldsen Juel til Astrup har været hos ham 

med kongens brev med ret til at udbygge Vosbæk møllested, som Blome mener skader 

kronen, og han nævner, at brevet ikke er underskrevet, nærmest en beskyldning om, at 

brevet er falskt. Endvidere klager han over, at Anders Skovgaard i Viborg og Mogens 

Kaas har kaldt på ridemænd til Ørum mark i Fjends Herred, mens han var hos kongen i 

Haderslev og dermed ikke blev varslet korrekt. 

Henrik Blome kom nu i strid med Frans Dyre, søn af Iver Dyre til Aalsgaard og 

Johanne Skram fra Urup, halvsøster til den navnkundige Peder Skram til Urup. Ved 

ægteskab med Kirstine  Kaas, datter af den  berygtede Mogens Thomsen Kaas til Dams-

                                                             
1 Tegnelser over alle lande fra 1536, Danske Magazin, 3,6, s. 105. 
2 Danske Magazin, 3.6, s. 284. 
3 Delvist baseret på A. Heise, Henrik Blome, Lensmand paa Hald, og hans Stridigheder med den danske 

Adel. Danske Magazin, 5.1, s. 357 samt Astrid Friis, Kansler Johan Friis’ første Aar,  jf. RA, Tyske 

Kancelli,  Indländishe Registratur 1541-42, fol 128. 
4 Bidrag til oplysning af Grevefejdens tid. Regnskaber. Danske Magazin, 4,3,  s. 272 og 328-29. 
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gaard i Ovtrup sogn, Mors Sønder herred, kom Frans Dyre i besiddelse af Damsgård. 

Desuden ejede han Skovgård i Tapdrup sogn i Nørlyng herred samt Palstrup i Lysgaard 

herred og havde således tre gårde indenfor Hald Len. 

Den 9. maj 1541 blev Henrik Blome, lensmand på Hald, stævnet til rettertinget af 

Frans Iversen Dyre og tiltalt for, at hans folk i Frans Dyres gård, sikkert Skovgård,  

havde overfaldt Frans Dyre og hans gæster, bl.a. Henrik Bjørnsen til Stenalt, lensmand 

i Rougsø Herred, der nogen tid efter døde af sine sår. Striden mellem Henrik Blome og 

Frans Dyre var brudt ud i anledning af en jagtsag. Frans Dyre havde i den forbindelse 

slået og overfaldet Henrik Blomes skovfoged to gange, den ene gang endog på selve 

Hald Slot i Henrik Blomes nærværelse. Senere turde skovfogeden næppe vise sig i 

skovene af frygt for at blive ihjelslået af Frans Dyre og hans venner. Henrik Blome 

sendte da Frans Dyre et fejdebrev, hvori han kalder ham sin ”afsagte Fjende”, og lod 

sine folk overfalde Frans Dyre.  

 Sagen fortsatte ved rettertinget i Malmø 2. juli 1541. Rettertinget udtalte, at Henrik 

Blome havde brudt gårdsfreden og var fredløs, men ville ikke fradømme ham hans ære, 

og gav ham en chance for at møde i retten efter indkaldelse. Frans Dyre og Henrik 

Bjørnsen var beslægtede med den vigtigste danske adel. Frans Dyres morbror, Peder 

Skram, tog sig af sagen og hvilede ikke, før Henrik Blome blev afsat som lensmand. 

Fred med den dræbtes slægtninge kunne Henrik Blome ikke opnå. For sin sikkerheds 

skyld forlod han da landet og tog til Holsten.  

Henrik Blomes brødre blev på Hald. Medio juli 1541 kom Christoffer Stygge 

Rosenkrantz, Peder Ebbesen Galt og Jens Thommesen Hvide efter kongens ordre til 

Hald for at æske slotsloven, men fik svar af ”die jenigenn des hause innhaber”, at Henrik 

Rantzau havde slotsloven i sin varetægt og kun ville overdrage Hald, når han eller 

Henrik Blome var til stede. Kongen befalede medio juli Henrik Rantzau uden tøven at 

ride til Hald og ”das haus auffordernn, denn schlosglaubenn vnnd das haus Halle 

Stuckenn vberantwortenn”, idet det tilføjedes, ”es sollenn dannoch gleichwoll dj 

jenigenn vonn vnnsers landsassenn im furstennthumb vor dj ausgelegten soma gelds ire 

gerechtigkeytt im haus Halle behallenn”. Henrik Blome, der havde underpant i Hald,  

beråbte sig, at da han i sin tid på kongens vegne modtog slotsloven af Henrik Rantzau !, 

havde han forpligtet sig til at holde slottet først til kongens hånd og dernæst til de 

holstenske adelsmænds hånd, der var gået i borgen for de 30.000 gylden, kongen skyldte 

de holstenske adelsmænd med underpant i Hald.  

Den 20. juli 1541 var den holstenske adel i Itzehoe i anledning af Bertram von 

Ahlefeldts bryllup med Johan Rantzaus brordatter, Dorothea. Henrik Blome forelagde 

dem sagen og fik 21 af de holstenske råder og adelsmænd til at indgive et brev af denne 

dato til kongen. De billigede i et og alt Henrik Blomes holdning i sagen om slotsloven 

og bad kongen om ikke at lytte til Peder Skrams og hans venners bagvaskelser. Henrik 

Blome ville underkaste sig retslig forfølgning, når han kunne få frit lejde, og sagen 

kunne foregå i Kolding eller et andet sted nær hertugdømmerne, hvor hans venner og 

slægtninge kunne bistå ham. Han tilbyder at stå Peder Skram til regnskab i tvekamp, til 

fods eller til hest, siden denne stræber ham efter ære og liv. Dog, tilføjes spydigt, bør 

Peder Skram betænke, at han for få år siden var ”ein armer Geselle”, der ved kongens 

nåde er blevet rig og mægtig. 

Brevet gavnede ikke Henrik Blome. Det var et indgreb i kongens frihed til at 

afsætte en lensmand. Sagen blev herved politisk. Kunne den holstenske adel på grund 

af gældsforholdet blande sig i kongens forhold til hans danske lensmænd? Henrik Blome 

havde optrådte mod en rå adelsmand, men havde forset sig ved at benytte fejderetten 

frem for retslig forfølgning. Dette stred nemlig mod Christian 3.s håndfæstning. 

Kongen var juli-august 1541  i Skåne med Peder Skram og flere danske 

rigsråder. Henrik Blome sendte på den tid landsknægte til forstærkning på Hald. Han 

angav, at han i Holsten havde hørt, at kongen på grund af den politiske stilling havde 

befalet danske lensmænd at antage landsknægte og derfor havde afsendt dem. Rigsråd 

Mogens Munk og Christoffer Rosenkrantz m.fl. afviste landsknægtene, der ikke havde 

gyldigt pas, og i stedet blev de lagt ind i Viborg.  Kongen billigede dette og udstedte 16. 

august 1541 følgebrev for Christoffer Rosenkrantz til alle Viborg Stifts og kronens gårde 

under Hald med pålæg til fogederne om at oplade ham gårdene med ”Inventarium og alt 

Tilbehør”. I følgebrevet fik han ordre om ikke at give landsknægtene adgang på Hald. 
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Sammen med følgebrevet fik han et skrapt brev af 16. august til Blomes brødre, som 

beordredes at komme til kongen med slotsloven. Brevet sluttede ”wir versehenn vnns 

genntzlich ir habtt beuehl niemanth annders die treuwe hant des hauses Halle denn vnns 

zu halten vnd zu uberantvorten”. 22. august fik Johan Rantzau ordre til at fængsle Henrik 

Blome, motiveret i en vedlagt klage fra Henrik Bjørnsens enke m.fl.  

Henrik Rantzau, lensmand på Riberhus, fik Bartholomæus dag 1540 (26. august) 

ordne om at ordne de gejstlige forhold i Viborg Stift, men året er nok en fejl. I 1540 var 

Blomes problemer endnu ikke opstået, året er sikkert 1541, hvor Christoffer 

Rosenkrantz ikke helt var på plads. 

Henrik Blome erkendte, at slaget var tabt. Han skrev 1. september 1541 fra Kiel 

til kongen og forsvarede sin fremfærd med slotsloven. Som  adelsmand kunne han ikke 

overdrage den på brev og papir, kun personlig, som han selv havde modtaget den. Da 

han på grund af forholdene ikke kunne gøre dette, sender han to af sine venner med 

fuldmagt til kongen for at overlevere denne slotsloven. Han beder kongen tage sig af de 

danske skrivere og fogeder på Hald, Jacob, Svend og Christen Jude, navnlig 

skovfogeden Niels Gram og en bonde, som Frans Dyre havde mishandlet. Af Henrik 

Blomes brev fremgår, at kongen ikke en gang havde værdiget den holstenske adel et 

svar på deres skrivelse.  

I 1543 afregnede Henrik Blomes brødre Hans og Jørgen Hartvig på Schønhorst på 

Henrik Blomes vegne med kongen. Henrik Blome havde 6.850 daler til gode, som blev 

godtgjort i 1546. Efter sagen fik det danske aristokrati fik atter større betydning i 

Danmark  En dansk adelsmand efterfulgte da også Henrik Blome. 

 

Christoffer Rosenkrantz 1541-44 

3. Der var samtidig to personer med samme navn, nemlig Christoffer Rosenkrantz 

til Hevringholm og Christoffer Rosenkrantz til Skjern,  som det er nemt at tage fejl af. 

Førstnævnte er ”vor mand”. Han blev hyppigt kaldt Christoffer Stygge, søn af Ejler 

Stygge Rosenkrantz til Hevringholm og Kirsten Gyldenstjerne, født omkring år 1500, 

død 1565.  

Han var 1532 køgemester hos fætteren, biskop Stygge Krumpen, herefter hofsinde 

og blev i 1535 sammen med sin bror taget til fange af grev Christoffer. I 1536 var han 

hofsinde hos Christian 3. og nævnes i Recessen 1536. Fra 1537-52 var han forlenet med 

Sæbygård, 1538-39 høvedsmand på Gotland, 1541-44 lensmand på Hald og stifts-

lensmand i Viborg Stift. I 1544 købte han Lynderupgård. I 1548 deltog han i det store 

brudetog til Sachsen. Han afstod i 1554 sin part i Hevringholm til broderen Erik, og i 

1556 opførte han hovedbygningen på Lynderupgård. Han var fortsat i kongens tjeneste 

og var 1563 proviantmester i Viborg Stift. I 1563 tjente han på flåden under Peder Skram 

og blev 7. juli 1565 skudt gennem låret i slaget ved Bornholm og døde af såret. 

 Allerede søndag efter Johannes Baptiste 1541, 26. juni, var Christoffer Rosen-

krantz i gang på Hald, og han fik da ordre om at skrive og oppebære en almindelig skat 

og landehjælp. Så selv om Henrik Blome skrev til kongen 20. juni 1541, var han altså 

allerede opgivet.  

 Christoffer Rosenkrantz, fik 16. august 1541, tirsdag efter Vor Frue Himmelfart, 

følgebrev på Spøttrup, Halkær, Lynderup og alle andre kronens og Viborg Stifts gårde i 

Viborg Stift, som Henrik Blome havde haft. Endvidere følgebrev til alle de bønder og 

tjenere i herreder, som lå til Hald. I denne formulering ligger vist, at følgebrevet også 

omfatter Lysgaard Herred i Aarhus Stift, samt Mors i Vendelbo Stift.  

17. nov. 1541 overdrog Christoffer Gøye, Erik Nielsen til Kollerup, Erik Skram til 

Tjele, Christoffer Johansen til Drenderup og Mogens Jostsen til Lundgaard, velbyrdige 

svend Povel Weiger, Svend Jude, Jacob Jude og Chrestiern (Jude), Henrik Blomes 

venner, efter kgl. befaling på Hald inventarium efter Henrik Blome til Christoffer 

Rosenkrantz. Der er ikke bevaret et lensbrev til Christoffer Rosenkrantz, kun 

følgebrevet. Han havde Hald len på regnskab 21. nov. 1541 til 21. nov. 1544, men først 

1546 gjorde han regnskab for de tre år. Han indbetalte 14. juni 1546 265 mark, og 23. 

juni gjorde han endeligt regnskab. Han blev 1.006½ mark skyldig på regnskabet, men 

havde lånt kongen 200 daler (600 mark), og efter at have overdraget 406½ mark til 

rentemester Jørgen Pedersen var han ude af sin gæld og afleverede gældsbrevet.  
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Otte Krumpen  1544-69 1 

 4. Otte Krumpen (1480-1569) til Skøttrup (Gjerlev Herred). 1514 bar han kronen 

ved Christian 2.s kroning og var 1515 chef for et af de skibe, der hentede den unge 

dronning Elisabeth (Isabella) til Danmark fra Bruxelles. Han var 1520 overanfører 

sammen med en nordmand på toget til Sverige, hvor danskerne efter to sejre kunne 

erobre landet. Efter oprøret mod Christian 2. og dennes flugt 1523 gik han over til de 

nye magthavere og blev optaget i rigsrådet. Under Frederik 1. blev han betroet militære 

og diplomatiske opgaver, og ved en ekspedition 1525 til Gotland reddede han øen for 

Danmark til Lübeckernes store forbitrelse. Ved slægtskabsforbindelser tilhørt han det 

gammelkatolske parti, og han deltog i beslutninger imod Reformationen på herredagen 

i København 1533. Under Grevefejden 1534-36 sluttede han sig til greven, blev senere 

taget til fange af Lübeckerne og af Jürgen Wullenwever ført til Lübeck og sad som fange 

på et slot i Mecklenburg. Efter Københavns overgivelse 1536 blev han udleveret til 

Christian 3., men var en af de første, der blev sat på fri fod nogen tid efter statsom-

væltningen, og han mistede sine forleninger. Da kongen senere udsonede sig med den 

danske adel, blev han som en af de sidste i 1542 genoptaget rigsrådet. 1544 blev han 

forlenet med Hald Slot. Snart kom han atter i forgrunden. 1554 blev han rigsmarsk, og 

han deltog i diplomatiske sendelser til Polen, i forhandlinger med Hansestæderne og 

Sverige. Han var i gunst også hos Frederik 2., og fik 1559 livsbrev på Hald og endda 

yderligere Spøttrup Len. I 1560’erne blev forholdet af ukendte årsager rokket. Han 

anvendtes vel fortsat i diplomatiske hverv, men kunne på grund af sin høje alder ikke 

leve op til kongens krav til hans militære ledelse. Kort før sin død fik han frataget Hald. 

 

Corfitz Viffert 1569-73 

 5. Corfitz Tønnesen Viffert (-1592) til Næs (nu Lindenborg). 1560-62 hofjunker. 

Efter en rejse til Frankrig blev han 1563 skænk og beholdt dette hofembede til 1569. I 

Nordiske Syvårskrigs sidste år var han proviantmester ved hæren. 1565-74 lensmand på 

et lille skånsk len, 1569-73 Hald Len, 1573-76 Helsingborg Len, 1578-80 Odensegård 

Len, 1580-91 Malmøhus Len og 1591-92 Kalundborg Len. 1581 rigsråd. 1585 

landsdommer i Skåne. 

 

Niels Jonsen Viffert 1573-83 

 6. Niels Jonsen Viffert (1532-95) til Torstedlund og Brusgård. Født på Torsted-

lund. Gik i skole i Hobro og Aalborg. I tjeneste hos bl.a. en landsdommer og kansler 

Johan Friis. 1566 under Nordiske Syvårskrig indkaldt til tjeneste til søs, men kom dog 

til at følge landhæren. 1571 tilbudt Gotland som Len, men undslog sig. 1573 lensmand 

på Hald, fra 1575 med Middelsom herred. Trak sig 1583 tilbage til Torstedlund. 

 

Niels Skram 1583-85 

 7. Niels Skram (1555-1601) til Urup (Vor Herred). Født på Helsingborg Slot, 

søn af søhelten Peder Skram. Studerede i udlandet, blandt andet i Rostock. 1576-81 

hofjunker. 1581 lensmand på Bygholm, i 1583 ombyttet med Hald, idet han tillige var 

stiftslensmand i Viborg. 1585-97 lensmand på Dronningborg, så 1597-1601 igen 

Bygholm. Ved sit ægteskab med Kirsten Rosenkrantz erhvervede han Lynderupgård. 

Han havde en gård i Viborg. 

 

Jørgen Skram 1585-92 

 8. Jørgen Skram (Fasti) (1534-92) til Tjele. Søn af landsdommer. Var 1557 

hofsinde hos hertug Frederik, den senere Frederik 2. Han havde da i nogen tid gjort 

tjeneste hos den fangne Christian 2. på Kalundborg Slot. 1564 deltager i Nordiske 

Syvårskrig. 1569 lensmand på Bohus, 1572 lensmand på Dronningborg len og 1585 på 

Hald, som han beholdt til sin død. 1578 rigsråd. Var som faderen retskyndig og var 

1582-88 jysk landsdommer. Lod 1585 opføre hovedbygningen på Tjele. 

                                                             
1 De efterfølgende lensmænd er baseret på  Ole Degns artikel ”Stiftslensmændene og lensmændene på 

Hald 1536-1662 i Fra Viborg-egnen 2016. 
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Henrik Below 1592-96 

 9. Henrik Below (1540-1606) til Spøttrup. Født på godset Klincken i 

Mecklenburg og tilhørte en gammel Mecklenburgs adelsslægt. Studerede tre år ved 

universitetet i Rostock. 1555 i tjeneste hos hertug Johan Albrecht af Preussen. Deltog 

som hvervet i den fransk-spanske krig 1556-59. Blev 1564 hofsinde hos hertug Johan 

Albrecht af Mecklenburg, tjente derefter et par år under en greve i krigen mod tyrkerne 

og blev efter sin hjemkomst Mecklenburgs hofmarskal. Under en diplomatisk sendelse 

til Danmark vandt han Frederik 2.s gunst, blev 1575 hofsinde og kort efter hofmarskal. 

1577 fik han skøde på et par len i Skåne, 1579 mageskiftet til Spøttrup. 1579-85 

lensmand på Koldinghus, 1584-92 på Skivehus, 1592-96 på Hald, 1596-97 på Tranekær 

og 1597-1606 på Kalø. 1581 rigsråd. Virkede i talrige diplomatisk hverv, blandt andet 

til England og Skotland, og udnyttede her, at han talte og skrev latin. 

 

Jørgen Friis 1596-1601 

 10. Jørgen Friis (af Haraldskær) (-1616) til Krastrup, Halkær og Vår. 1578 

hofjunker, 1581-1601 forlenet med Sebber Kloster, 1589-95 med Vinderslevgård og 

Lysgaard Herred, 1595-96 Skivehus, 1596-1602 Hald, 1601-08 Akershus og dermed 

statholder i Norge og 1608-16 Sejlstrup. 1595 landsdommer i Nørrejylland. 1596 

rigsråd. Han var søn af Iver Friis og Sofie Glob. Iver Friis var biskop Jørgen Friis’ bror. 

 

Christen Holck 1601-11 

 11. Christen Holck (1558-1641) til Højgård og Bustrup. Født på gården Rønhave 

på Als. Studerede et par år i Strasbourg. 1582 sekretær i Danske Kancelli, 1589-95 som 

øverstesekretær. 1596 rigsråd, 1590-96 forlenet med domprovstiet i Roskilde. 1598 

lensmand på Tryggevælde, 1601 ombyttet med Hald Len, dette igen 1611 med 

Silkeborg Len. 1602 ledsagede han med flere rigsråder kongens bror hertug Hans på 

hans rejse til Rusland. Han benyttedes flere gange ved sendelser og var flere gange under 

kongens fravær beskikket til at deltage i regeringen. 

 

Kjeld Krabbe 1611-12 

 12. Kjeld Krabbe (af Østergård) (1583-1612) til Brusgård. Født på Vesløsgård. 

Studerede i Helmstedt 1597, i Wittenberg 1598-1600, derefter i Italien og Frankrig til 

1603. Kancellijunker 1604-10, 1606 med kongen til England, 1607 med ambassade til 

Nederlandene. 1611-12 lensmand på Hald. Død 1612 på Hald Slot, begravet i Viborg 

Domkirke, et epitafium her, enken skænkede til hans minde altertavlen. (DAA 1928).  

 

Knud Gyldenstjerne 1612-37 

 13. Knud Axelsen Gyldenstjerne til Tim, lensmand i to perioder 1612-27 og 

1629-37 afbrudt af de kejserlige troppers besættelse af Jylland.  (1573-1636). Fødested 

uangivet. Hofjunker 1596-1600, herunder 1599 med på Christian 4.s rejse til Nordnorge. 

Under Kalmarkrigen løjtnant ved den jyske rostjeneste, 1612 med på et tog fra Varberg 

over den svenske grænse, brændte tre sogne og en herregård. 1612 lensmand på Hald, 

her 1618 i strid med Viborgs borgere. 1625 en af de kommissærer, der skulle taksere 

kronens bønder i Viborg og Vendelbo Stifter til at svare arbejdspenge. Flygtede 1627 

ved fjendens besættelse til København, men fik 1629 nyt lensbrev. Han var flere gange 

af den jyske adel befuldmægtiget til at forhandle på dens vegne med kongen. Ikke mange 

af lensmændene vides at have resideret på Hald. Det gjorde i hvert fald Knud 

Gyldenstjerne i 1617, da datteren Margrethe døde og blev begravet i Finderup kirke, ved 

hvilken lejlighed fremtrædende standsfæller var til stede.  

 

Jørgen Seefeld 1637-48 

 14. Jørgen Enevoldsen Seefeld (1606-66) til Visborg, Stenalt og Ovegård 

(Hindsted herred). Født på Skærvad. Studerede i udlandet, blandt andet 1618 i Rostock 

og Wittenberg, 1619 i Leipzig, 1623 i Leyden. 1630-32 og 1633-37 hofjunker. 1637-48 

lensmand på Hald, 1648-51 på Nedenæs i Norge, 1651-53 på Koldinghus, 1653-57 på 

Holbækgård og 1657-60 på Dueholm. 1640 løjtnant ved ritmester Iver Krabbes 

kompagni af den jyske rostjeneste, 1641 selv ritmester ved dette. 



 

544 

 

 

Franz Pogwisch 1648-55 

 15. 1648-55 Franz Pogwisch (-1653) til Ravnholt. Efter hjemkomsten fra 

dannelsesrejse i udlandet 1636 hofjunker og 1639-41 skænk og fik Rakkestad Len i 

Norge. Ledsagede 1643 som marskal et gesandtskab til Osnabrück. 1644 bestalling som 

generalproviantmester. 1646 lensmand på Bygholm og 1648 på Hald, som enken efter 

hans død beholdt 1653-55.  

 

Mogens Arenfeldt 1655-56 

 16. Mogens Arenfeldt (1604-71) til Rugård. Født på Rugård (Djurs Sønder 

Herred). Studerede 1620 i Heidelberg og Tübingen, 1624-25 hofjunker, 1633 kornet, 

1636 løjtnant, 1640 ritmester, 1656 oberstvagtmester i Jylland. 1641-53 lensmand på 

Mariager Kloster, 1653-54 Nedenæs i Norge, 1655-56 Hald og fra 1656 Skivehus, hvor 

han efter Enevældens indførelse var amtmand til 1663. 

 

Ulrik Chr. Gyldenløve 1656-58 

 17. Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58), Født på Jægersborg, Christian 4.s søn 

med Vibeke Kruse. Han havde fået en militær uddannelse og deltog med hæder i den 

spanske hærs kampe i Flandern i krigene mellem Spanien og det i to lejre delte Frankrig. 

Da det i 1653-54 truede med krig mellem England og Danmark, blev han hjemkaldt. 

Han blev i 1655 generalmajor. 1656 fik han Hald Len afgiftsfrit, 1658 ombyttet med 

Skanderborg Len. Han deltog som generalløjtnant i Svenskekrigen, der brød ud i 

sommeren 1657. Ulrich Chr. Gyldenløve døde kort før jul 1658, mens svenskerne 

belejrede København, kun 28 år gammel. 

 

Ove Gedde 1658-60 

 18. Ove Gedde (1594-1660) til Tommerup. Født på Tommerup i Skåne, gik 

1609-12 i Sorø Adelige Skole, 1612-14 studier ved forskellige tyske universiteter, 1613 

i Leipzig og 1615 i Holland og Tyskland for at uddanne sig militært. 1616 sekretær i 

Danske Kancelli. 1618 af kongen beordret til at lede en ekspedition til Ostindien med 

det formål at få overladt en station til støtte for det i 1616 oprettede Ostindisk Kompagni. 

Eskadren ankom 1620 til Ceylon, og efter vanskelige forhandlinger med kejseren af øen 

fik han overdraget en lokalitet på Ceylons østkyst. Han fortsatte til Tranquebar, som han 

fik overdraget til den danske konge. På hjemrejsen nåede han Norge i februar 1622. 

1622 lensmand i Brunla og Numedalen i Norge, 1637 i Tønsberg og 1640 i Bratsberg. 

1640 oberstløjtnant ved Akershusiske Regiment. Fra 1630 direktør i Kongsberg 

Sølvværk. 1644 admiral og virkede under Torstenssonskrigen. 1645 rigsråd og 

rigsadmiral. 1646 lensmand på Jungshoved, 1649 på Herrevad Kloster i Skåne og 1650 

på Helsingborg. 1650 mistede han Bratsberg Len. Efter Skånes afståelse 1657 fik han 

Hald Len til erstatning for Helsingborg, men omstændighederne, dels krigen, dels Ove 

Gjeddes personlige forhold, sygdom og fængsling hos svenskerne indtil kort før hans 

død 1660, synes at udelukke nogen videre kontakt med det under krigen udpinte len, 

som han fik på regnskab med en årlig løn (genant) på 3.186 rdl. Hans hustru, Dorthe 

Urne, beholdt lenet i nådensåret og aflagde regnskabet for 1658-61. Valdemar Andersen, 

s. 63. 
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Organisation i lensmændenes tid 

 

 

Lensmanden

Slotsfogeden Slotsskriveren Delefogeder
i herrederne

Svendene Arbejdsfolk 
inden porten

Ladegårdsfogeden Dyrevogterne Kornmålere 
Mors og Salling

Arbejdsfolk uden
porten (ladegårdsfolk)

 
 

 

Fogeder og skrivere på Hald 

 

1537  Laurids Jensen, skriver eller underfoged. Hr. Laurids Jensen, ”officialis her 

på Haldt”, altså gejstlig, beseglede 10. april 1535 sammen med Poul Stigsen 

til Trinderup, Christiern Stygge til Randrup m.fl. et brev hvorved Antonius 

Bryske, kannik i Viborg, lånte 200 mark af biskop Jørgen Friis med pant i 

tre gårde og et bol i Finderup. Laurids Jensen stævnede 4. maj 1537 borger 

Mads Thamesen i Viborg ifm. en stjålen hest og fremlagde et tingsvidne af 

Hellum herredsting, at Høeg, som tjente biskoppen i Viborg, havde købt 

hesten af Anders Christensen, som selv havde købt den af Hr. Jens i Hornum. 

Laurids Jensen var nu måske i tjeneste hos Henrik Rantzau.  

1541  Jacob Jude, foged, blev mellem 1. februar og 16. marts 1535 stævnet af 

landsdommer Mogens Munk til Volstrup, at møde for kongen i Viborg 

sammen med Søren og Simon Pedersen og medfølgere, som havde tjent 

biskoppen i Viborg. De blev stævnet for at have brudt ind på Dalsgård i 

Dommerby Sogn, Fjends Herred og borttaget hans ”foeller” (foler - drægtige 

hopper). Dette må være sket under Clementsfejden. Jacob Jude var foged - 

eller nærmere underfoged - på Hald 17. nov. 1541, hvor han, deltog i 

overdragelsen af  ”Inventarium” på Hald til Christoffer Rosenkrantz. Jacob 

Jude, underfoged på Hald, fik 7. juni 1542 livsbrev på Hald Lens gård 

Nøragergård i Gislum Herred, uden afgift, dog skulle han stille den tidligere 

fæster Simon Pedersen tilfreds. Endvidere fik han Nørager Mølle, som lå til 

Nøragergård, mod sædvanlig skyld og landgilde heraf. Jacob Jude nævnes 

20. april 1545 som høvedsmand, dvs. kaptajn. Det var på en jagt, som Peder 

Ebbesen Galt stillede til rådighed for kronen. Han var 1551 stadig i kongens 

tjeneste og fik da 50 mark i årlig løn. Han nævnes også 1556 i 

Rentemesterregnskabet og fik i kraft af sin status som hoftjener 6 

sjællandske alen engelst, 5 alen sardug, 5 alen lærred og 3 alen nersk til en 

værdi af ca. 8 mark sin hofklædning og næsten samme mængde til sin 

skibsklædning.  

1541 Svend Jude og Christiern Jude deltog 17. november 1541 i overdragelsen 

af Hals Slot til Christoffer Rosenkrantz. De var da  formodentlig begge 

skrivere på Hald. Svend Jude forlod ikke længe efter Hald, idet han 10. juni 

1542, Lørdag efter Hellig Trefoldigheds Søndag, fik ”Brev ad gratiam paa 

Thestestrup Gaard med saadanne Vilkaar, at han skal besørge de fattige, syge 

Mennesker med god Værelse, Sengklæder og andet, lade al vis og uvis 

Indkomst komme dem til bedste og derfor gjøre regnskab [for] den, som har 

Viborg Stift”. Svend og Jacob Jude forlod altså næsten samtidig Hald. 

Chrestiern Jude, bispen af Viborgs svend, fik omkring 20. marts 1535 pas til 

selvtolvte at drage hjem fra kongens orlogsskib. Anders Jude var svend på 

Hald 1545. Jacob, Svend og Ander var sikkert brødre, og deres bror var  nok 
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Chrestiern, der nævnes ved synsforretningen 17. nov. 1541 og sikkert også 

var skriver. De var måske i slægt med Niels Jude, foged på Restrup 1536, 

Jep Jude i Busted 1484 og 1515 og Peder Jude, herredsfoged i Hellum 

Herred 1556 og 1571.  

Måske var der også en bror Søren Jude. I hvert fald betalte rentemester 

Jørgen Pedersen 6. december 1546 5 mark til Søren Jude og Christen 

Madsen, som havde tjent én måned som bådsmænd på kongens jagt, og 

sammen med bådsmand Jens Dalby blev lagt i borgleje på Hald.  

Der nævnes også en enkelt gang en Niels Jude (Hald lens regnsk. 426v).   

1543 Peder Skriver, slotsskriver 1543-44. Side 264v i Hald lens regnskab 1541-

46 er en opgørelse over humle, salt og stål, som købtes til slottet. I nederste 

linje før Summa lateris nævnes 1 fad stål fra Aalborg, som Peder Skriver 

hentede, og han synes altså at have været slotsskriver 1543-44. Måske var 

han kun den ene af to skrivere på Hald, den anden var måske nedennævnte 

Jørgen Skriver. I hvert fald står side 107r, at to skrivere fik deres halve årsløn 

til Mikkelsdag 1544. Der har sikkert ikke været skriver på Spøttrup, de to 

skrivere har dækket begge steder.  

1545  Niels Mogensen var slotsfoged 1545, og til påske fik han 15 mark i løn og 

6 alen engelst, 5 alen grovkæde og 5 alen sardug til klædning og det samme 

Mikkelsdag. Herudover har han selvfølgelig haft sin bolig på slottet og fået 

sin kost der. Han havde som slotsfoged mange praktiske opgaver, bl.a.  

indkøb af forskellige varer f.eks. humle, fisk, tovværk og andet til slottet. 

Han har sikkert efterfulgt Jacob Jude, der efterfulgte ovennævnte Laurids 

Jensen. 

1545 Jørgen Skriver, slotsskriver 1545 nævnes ligeledes til påske og Mikkelsdag 

1545, og han fik samme ydelser som slotsfogden. Også han havde praktiske 

opgaver af samme art som slotsfogden. 

1545 Mads Staphensen, foged på Spøttrup, nævnes ligeledes til påske 1545 og 

Mikkelsdag, men fik kun 10 mark, men samme mængder af klæde. 

Aflønning fra Hald Len vidner om, at Spøttrup hørte under Hald. 

1554  Iver Pedersen, foged, fik 11. januar 1554 tilladelse til at opkræve de 9 sk. 

danske regnskabspenge af de kirker, hvis regnskab plejede at blive ”hørt” 

under Hald Slot. Han skal selv afholde omkostningerne herved og påse, at 

kongen og kirkerne skete fyldest. 

o. 1560 Poul Nielsen delefoged: ”Pouill Nielszenn i Hamershøff først for viij mend 

att haffue vondett, at hand haffuer veritt befalings mand till Hald slott, tha 

bleff all herlighedenn aff then gaard, Las Nielszen y Kuorning iboer, och aff 

thet boleg, Chresten Nielszen y Hammershøff iboer, ydtt till Hald slott, 

indtill saligh Her Otte Krumpenn panthet herritthen, och siiden Her Otte 

hagde panthet forne herrit, och hand endh tha war Her Ottis dielefogitt, thaa 

ydt the mend, y forne gaard och boeleg boffuer, herlighedenn aff thieris 

gaarde iij aar till Trudzholm” Kirkehist. saml. V, s. 768. 

1560-67  Hans Lauridsen, var skriver på Hald 1560-67. Han boede på Testrupgaard 

og døde 1587-94. Han var gift med Inger Bertelsdatter Hørby, født omkring 

1528-37, død efter 1599 på Testrup. De havde en søn Bertel Hansen Hørby, 

som døde 1578-79, omkring 1 år gammel, og hvis gravsten med Hørby-

bomærket agern og egeblad over kors ligger i gulvet i Testrup kirke. Inger 

Hørby var datter af adelsmanden Bertel Andersen Hørby i Vesterris i Bislev 

sogn og Karen Lauridsdatter Udsen. Hun var første gang med Peder Nielsen, 

der nævnes som landstingshører 1555-58, død 1559-69. Hans Lauridsen fik 

6. juni 1567 kongens beskærmelsesbrev og var da stiftsskriver. Efter at være 

fratrådt som skriver på Hald blev han stævnet af lensmanden Otte Krumpen 

og senere dennes enke vedr. Halds regnskaber. Han blev ofte afkrævet sit 

stiftsregnskab og nævnes sidste gang i den forbindelse 22. juli 1587. 

1570  Laurids Pedersen, slotsfoged på Hald, stævnede 17. juli 1570 på Rinds 

herredsting provst Ib Pedersen, ang. en endelseng i Kastrup kær. 
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1575 Christen Jensen, foged på Hald, underskrev 19. marts 1575  og 14. oktober 

1579 på vegne af Niels Joensen til Torstedlund, lensmand på Hald, 

kirkeregnskabet af Ulbjerg Kirke. 

1578 Niels Jacobsen, tidligere skriver på Antvorskov, senere på  Skanderborg, 

kom omkring 1578 i tjeneste hos slotsskriver Christen Jensen på Hald og var 

hos ham som underskriver og kornmåler i tre år. 

1581 Laurids Skriver, foged på Hald 7. oktober 1581. 

1584  Jørgen Christensen, foged på Hald, skriver 15. juli 1584  under på, at han 

har ”hørt” regnskabet for Ulbjerg Kirke på vegne af stiftslensmand Niels 

Skram til Urup, lensmand på Hald. 

1585  Laurids Jacobsen, foged på Hald, underskriver 2. december 1585 sammen 

med kirkeværge Jep Nielsen regnskabet for Ulbjerg Kirke på lensmand 

Jørgen Skrams vegne. 

1589  Christen Sørensen i Hjermind, fuldmægtig og foged for Jørgen Skram, 

lensmand på Hald, mødte 18. januar og 27. maj 1589 for lensmanden i en 

sag på Viborg landsting mellem Mønsted og Smollerup mænd i Fjends 

herred.  

1601 Hans Mouridsen, ridefoged på Hald. Da Hald slot 23. juni 1601 blev 

overdraget fra Jørgen Friis til Christian Holck, overdrog han de på Hald 

beroende breve på vegne af Jørgen Friis. 

1608 Frederik Bøgvad, fordum ridefoged på Hald, fik 30. maj 1608 dom på 

rettertinget, der stadfæstede en dom af Middelsom herredsting og Viborg 

landstings dom, hvorved  han var fundet at have handlet svigagtig og derfor 

skulle stå kongen og lensmanden til rette. Sagen drejer sig om gods, som 

kronen var tildømt efter præsten Mads Lauridsen Ravn og som Bøgvad 

havde modtaget i Langå præstegård.  

1608  Peder Nissen Ostenfeld, skriver på Hald, stævnede 30. januar 1608 på 

lensmandens vegne Engermand Kamphus, borger i Nykøbing for et vidne, 

han til Nykøbing byting 30. august 1606 havde vidnet. 1611 fik han 

kvittering af Maren Pedersdatter i Viborg for 3½ daler for 4 bortkomne 

lysestager, som hun havde udlånt til hyldningen af den syvårige prins 

Christian, den udvalgte prins, 1610 i Viborg. Han var 1. februar 1612 på 

Silkeborg og måske 1630 borgmester i Viborg.  

 1612  Jens Winther, visse bud, dvs. skriver eller foged på eller for Hald, stævnede  

18. januar 1612 på Viborg landsting på vegne af lensmand, velbyrdige Keld 

Krabbe til Brusgård, Bertel Espensen i Degnsgård, Peder Sørensen i Østerris 

og deres medbrødre for to vidner, de til Højslev birketing 13. november 

havde vidnet.  

1612  Peder Munk, var foged på Hald i en kortere periode. Da Hald len 22. juni 

1612 blev overdraget fra Keld Krabbes enke Christence Juel til Knud 

Gyldenstjerne til Tim mødte Knud Gyldenstjernes hustru Øllegaard 

Hvitfeldt og hans fuldmægtige, velagtede mand Peder Munk i Staby 

Kærgaard.  28. september 1612 mødte Peder Munk, ridefoged på Hald på 

vegne af Knud Gyldenstjerne i en sag på Viborg landsting. 17. marts 1613 

underskrev Peder Munk, foged på Hald, sammen med kirkeværge Jens 

Christensen regnskabet for Ulbjerg Kirke på lensmand Knud Gyldenstjernes 

vegne. Peder Munk skrev sig til Staby Kærgård, ikke langt fra Tim, hvortil 

Knud Gyldenstjerne skrev sig. Peder Munk nævnes i Staby Kærgård 1610. 

Han var først gift med Maren Munk i Torstensgård, enke efter Thomas Hjul, 

anden gang gift med den adelige Karen Munk, og døde før 18. januar 1617. 

Peder Munk er omtalt i Personalhistorisk Tidsskrift 2012:2.  

1612  Just Jørgensen, var skriver på Hald 22. juni 1612, da lenet blev overdraget 

til Knud Gyldenstjerne og modtog da forskellige gamle jordebøger og breve. 

Salig Just Jørgensen, forrige skriver på Hald, nævnes 22. juni 1616 i en sag 

på Viborg byting om korn, som Anders Knudsen Klejnsmed, borger i 

Viborg, ikke havde betalt men hævdede at have modtaget som betaling af 

Just Jørgensen for arbejde. 
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1616  Niels Lauridsen, slotsskriver på Hald stævnede 22. juni 1616 Anders 

Knudsen Klejnsmed i den ovennævnte sag. 4. august 1621 repræsenterede 

han Knud Gyldenstjerne til Tim. lensmand på Hald, og stævnede da Jacob 

Nielsen i Smollerupgård, herredsfoged til Fjends herreds ting, for en dom 

han 8. september 1618 på Fjends herreds ting, havde afsagt mellem Jacob 

Lykke og Knud Gyldenstjerne om nogle enge. 15. marts 1623 mødte han på 

Viborg landsting i en sag, hvor han havde hidkaldt sandemænd af Hassing 

herred, at udlægge Christen Boisen i Gunderup mølle hans bane, som er død-

funden 15. februar ved sin mølle i Vester Hørdum. 24. maj 1623 stævnede 

han på Viborg landsting på lensmandens vegne Jens Fredbjerg, som uden 

årsag på Holstebro marked havde løbet bag på en af kronens tjenere under 

Hald, ved navn Poul Andersen, og overfaldet ham og hugget i hans arm. 

1617  Peder Nielsen, ridefoged på Hald repræsenterede 1. marts og 19. juli 1617 

Knud Gyldenstjerne til Tim, lensmand på Hald, på Viborg landsting i en 

ankesag fra Fjends herredsting om ægt og arbejde til Hald. Han blev 26. 

september 1618 på Viborg landsting stævnet af  Hans Pedersen, barnefødt i 

Kjellerup, ang. tyveri af en grå gilding (kastreret hest). Sagen blev udsat, da 

Peder Nielsen var ”lovlig i sin husbonds forfald og bestilling forhindret”. 

1620  Anders Christensen Hegelund, Knud Gyldenstjerne til Tim, lensmand på 

Hald, hans visse bud stævnede 15. juli 1620 Oluf Jensen Thybo i Nykøbing 

på den anden side for en uendelig landstings dom om nogle vidner om 

Thybos hustru. Han, ridefoged på Hald, repræsenterede 28. september 1622 

Knud Gyldenstjerne til Tim, lensmand på Hald, ang. Johan Rantzau til 

Estvadgårds folk, som med hest og hunde havde været på jagt i kongens 

vildtbane ved Hald slot. 15. februar 1623 repræsenterede han lensmanden på 

Viborg landsting i en sag om fædrift i Møgelbjerg og Kælling som havde 

været på Fjends herreds ting 8. oktober 1622. 24. april 1630 mødte Jesper 

Bendsen, slotsfoged på Hald, op på Viborg landsting med et regnskab, uklart 

over hvad. Anders Hegelund begærede, at sagen blev opsat og fik udsættelse 

én måned. 14. august 1630 var en sag på landstinget angående afregning 

mellem Anders Christensen Hegelund og Knud Gyldenstjerne til Tim, 

lensmand på Hald, efter Anders Hegelunds regnskab. Anders Hegelund var 

stævnet for regnskabet. Han blev fri for tiltale, men skulle afregne, hvad der 

måtte være af restancer.  

1625 Peder Callisen, foged på Irup, ridefoged for Halds gods på Mors 27. 

september 1625, Hald lens regnskab 1623-25, internetopslag 200. 

1625 Niels Lassen, skriver på Hald, 30. oktober 1625.  Hald lens regnskab 1623-

25, internetopslag 234. Han var også skriver på Hald 12. januar 1626, Opslag 

401. 

1625  Jesper Bendtsen, ridefoged på Hald 22. sept. 1625, internetopslag 198, 

Regnskab 1623-28. Jesper Bendsen, skriver på Hald ville omkring 

Mikkelsdag 1627, da de kejserlige tropper var i anmarch, rejse til København 

med 50 dlr., der var en del af pengene for adelens rostjeneste, som Knud 

Gyldenstjerne forestod. Han kom om bord i en Helsingørskude. Ud for 

Løgstør blev man overfaldet af fjenderne, og blev udplyndret, så han havde 

”hverken hat eller handsker, støvler eller sko kun en gammel trøje og bukser 

og i langsommelig tid udi jern og stærk vagt anholden i Løgstør. Han, der nu 

var slotsfoged på Hald mødte 24. april 1630 på Knud Gyldenstjernes vegne 

på Viborg landsting i den ovennævnte sag mellem Anders Christensen 

Hegelund, foged eller skriver på Hald, og Knud Gyldenstjerne om 

regnskabet af Hald len. 

1631 Peder Nielsen, ridefoged på Hald repræsenterede 16. juli 1631 Knud 

Gyldenstjerne til Tim, lensmand på Hald, i en sag på Viborg landsting ang. 

sandemænd af Nørlyng herred, der havde udledt hvordan ”Jep Nielsen, 

markvogter ved Hald, hans bane, som blev uskyldigen af dage tagen og ihjel 

skudt.” Af Hald lens regnskab 1636-37 fremgår, at ridefoged Peder Nielsen 

havde brugt 62½ rdl. til retssager, deriblandt en sag om madskatten, ”som 

bønderne dem entholdt”, dvs. ikke ville betale. 16. august 1637 repræsen-
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terede han den nye lensmand på Hald,  Jørgen Seefeld til Visborggård i en 

sag om herskaberne på Stårupgårds frihed til deres mølle, Stårup mølle. 13. 

februar 1639 mødte han på landstinget i en sag om gården Egebjerg Fjends 

herred. 3. juli 1639 repræsenterede han på landstinget lensmanden i en sag 

hvor Melkor Madsen, kældersvend på Hald, var anklaget for at have slået 

Jens Andersens søn, Anders Jensen på skulderen med et svøbeskaft, så han 

døde, da han var på Hald at age flæsk til Randers. 1642 blev han stævnet af 

Jens Madsen i Fjelsø  ang. dom og dele om 3 øksne, som han og Eske Ibsen 

i Gedsted, havde forhvervet. Han boede da i Nonbo, sikkert på møllen. 18. 

januar 1643 stævnede han Christen Lauridsen i Vinkel for et falsk pas, han 

skulle have ladet skrive, og en beskyldning om at have skjult Mikkel Skavn 

i Vinkel med hans tyveri. Efter dommernes forbøns skyld afstod Peder 

Nielsen forfølgningen. Ridefoged Peder Nielsen, der tidligere havde været 

ridefoged på Mors, men nu boede på gården Nonbo ved Hald ”blev anno 

1645 den 14. september 1645 med stor gewalt og røveri af den svenskelige 

part, som da var udi Jylland, fraplyndret og bortrøvet en summa penge, han 

af den visse indtægt havde ladet samle, nemlig af stedsmål 139½ dlr. og 

oldengæld 34 dlr.” Først efter en langvarig sag ved herredsting m.v. blev 

beløbet eftergivet. 

1634 Claus Christensen, skriver på Hald, 18. januar, Hald lens regnskab 1631-

34, internetopslag 191. Han blev anklaget for at have pålagt selvejergårde i 

Fly, Fjends herred, højere skat end tidligere, og lensmand Knud 

Gyldenstjerne fik 8. marts 1636 ordre om at undersøge sagen. 7. november 

1638 stævnede han Claus Sidenborg i Viborg for nogle ord om noget 

forsvundet sølv og kaldes da forrige skriver på Hald. Han er måske den 

byskriver i Viborg der 29. juli 1653 nævnes i en sag på landstinget og den 

senere borgmester i Viborg, der 12. juli 1661 købte Biskoptoften i Viborgt, 

som hidtil har ligget under Hald Slot, Htk. 40 Tdr. á 37½ Rdl., for 1.500 Rdl.   

1638-40  Knud Berendsen, ridefoged på Hald repræsenterede 27. marts 1639 lens-

mand Jørgen Seefeld i en sag med Sofie Brahe om en endelsmark til Bodum 

bisgård. 3. juli 1639 nævnes en Knud Bendsen, rådmand i Nykøbing, i en 

sag på landstinget, sikkert samme mand. 1642 måtte ridefogeden på Mors, 

Knud Berntsen, sikkert også samme mand, have hjælp til at pågribe Jost 

Madsen i en sag, hvor Christen Ebbesen i Aarup på Hannæs var dræbt af sin 

hustru og søn. Han er muligt den Knud Berntsen, borgmester i Nykøbing, 

der 1661 modtog 16 rdl. i loftsleje af sit kornhus. 

1648-53  Hans Johansen, ridefoged på Hald, tog 15. juni 1648 på Middelsom 

herredsting på Hald på vegne af Frans Pogwisch til Ravnholt, lensmand på 

Hald, et 24 mands synsvidne på skovene i Hald len. 24. oktober 1651 var 

han borger i Viborg og ridefoged til Hald Slot, og tog på vegne af 

lensmanden et vidne på Viborg byting ifm. et mageskifte 1. september 1654 

fik han frit lejde i en sag, hvor sandemænd i Lysgaard herred havde svoret 

ham fra sin fred og at være banemand over Jens Nielsen Vestergård i 

Lysgaard, med hvem han havde været i selskab hos Jep Andersen Katballe,  

og som døde dér i huset, efter at han var bortgået. Sagen fortsatte ved Viborg 

landsting 16. november 1654. Den dræbte blev gravet op og havde to blå 

mærker efter slag, men da sandemændene ikke havde nævnt dette i deres syn 

over den døde, blev han frikendt.  

1652 Peder Madsen, skriver på Hald 19. december 1652. Regnskab 1653-54 

Regnskabsbilag nr. 1-13, Litra A- F, internetopslag 367.  

1660  Jens Clausen, ridefoged på Hald indstævnede 1660 beboerne i Gislum 

herred, idet de ikke havde leveret brokorn til Gedsted bro ”fordi broen i disse 

skadelige krigstider var bleven afbrudt, bortstjålen og ganske øde.” 

Herredsfogeden frikendte beboerne, hvorefter sagen gik til landstinget.  
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Skovriddere, dyrevogtere, skovfogeder mv. 

 

1541  Niels Gram, skovfoged 1. september 1541. 

1583 Hans  von Lüneborg. 18. december. Befaling til Niels Skram at modtage 

medfølgende to Karle, der skulle beride Fredejagten til Hald Slot, rette sig 

efter den dem medgivne Bestalling, anvise dem, hvilket Distrikt de skulle 

have Tilsyn med, skaffe dem Bolig på et bekvemt Sted og levere dem deres 

Løn og Maanedspenge. KancBrevb. 1580-83, s. 758. 

1587 Hans von Heidelberg. 8. august  1587. Aabent Brev, at Hans von 

Heidelberg, der en Tid lang har tjent i Kongens Stald og siden som Skovrider 

i Haldtz Len, men nu er slaaet med Popelsi, saa han ikke mere kan fortjene 

sin Føde, for Livstid maa faa Underhold i Ringsted Kloster, hvis Abbed 

desuden aarlig skal give ham 8 Dlr. og en sædvanlig Hofklædning  

1602 Clemend Hansen og Peder Elkier. 17. maj 1602. Bestallinger som 

Skovridere i Hald Len. De skulle hver have 16 Dlr. i aarlig Løn, 4 Dlr. om 

Maaneden i Kostpenge, en sædvanlig Hofklædning og Foder og Maal på 1 

Hest. KancBrevb. 1596-1602, s. 742. 

1606,11 Anders Dyrevogter, Peder Dyrevogter (Elkær?). 

1615-30 Peder Elkær og Knud Pedersen, dyrevogtere. 

1631-35 Knud Pedersen og Niels Mouridsen. 14. januar 1634 Syn på 

Svallerstedhus, hvor dyrevogter Niels Mouridsen bor. Det var et 10 bindings 

hus, som krævede udbedring for 80 curant daler, Endvidere et 7 bindings hus 

brugt til stald, som krævede reparation for 20 curant daler. 

1654  Villum Villumsen, bestalling 9. december 1654. KancBrevb.  

1658  Hans Jørgensen, bestalling 22. juni 1658. KancBrevb. 

 

Kornmålere 

1596 Niels Christensen, kornmåler. 5 daler for at optage kirkens havretiende i 

lenet, som skulle forsendes til Kronborg. 

1612  Niels Lassen og Peder Callisen, kornmålere af stiftets korn på Mors og  

  omkring Hald 

1617 Peder Nielsen og Peder Callisen, kornmålere fik betaling for at måle stiftets 

korn af herrederne omkring slottet, brokorn i Rinds og Gislum herreder, 

stiftets korn af Mors samt sundkorn af Sallingsund og Vilsund færger 

1630  Iver Jørgensen, kornmåler 

Mads Bundsen og Iver Espersen til at måle stiftets korn på Mors samt 

brokorn af Rinds og Gislum herreder 

1633  Mads Bendtsen og Palle Michelsen, to kornmålere. 

1635  Palle Michelsen og Niels Andersen, kornmålere. 

1637  Niels Andersen og Svend Pedersen, to kornmålere. 

1643  Malene Mads’ kornmåler på Hald. (sikkert Mads Pedersens enke).  

  

Delefogeder 

 Lenet havde i hvert herred tilknyttet én eller to delefogeder, der var kongens 

repræsentanter på herredstingene. De stod for fordeling - en særlig form for retslig tiltale 

- vedrørende kronens bønder. Det kunne være restancer for landgilder og skat men også  

mord. Delefogederne forestod bl.a. også skifte når bonde døde, og modtog indfæstning 

når en ny skulle overtage et fæste. I perioden 1541-46 nævnes i  Hindborg Rødding og 

Mors Sønder herreder delefoged Anders Jensen i Ejstrup. I Mors Nørre herred var der 

Poul Bonde. I øvrigt nævnes i herrederne: Middelsom: Niels Knudsen, Fjends: Michel 

Nielsen, det var vist ham der leverede lim og kalk til Hald, Nørlyng: Anders Justsen i 

Lindum, Lysgård: Peder Andersen i Haurbak (lidt syd for Kjellerup). I Rinds var der to 

delefogeder: Lars Christiernsen i Tulstrup og Niels Poulsen i Vester Tostrup. I Gislum 

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

Christiernsen i Frejstrup. Års: Jens Sørensen. Hellum: Anders Christiernsen. I Fleskum 

herred var der også to: Christen Nielsen i Håls og Jens Andersen i Gudumholm. 

Sidstnævnte var også foged på Gudumholm, men havde også arbejde for Hald og stod 

bl.a. for lenets bundgarnsfiskeri i Kattegat. 
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