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Idet jeg hermed udsender Rie Del af „Silkeborg Slot", som vil blive efter-

fulgt af en 2den og 3die, maa jeg faa Lov til at udtale en Tak til Den grevelige 

H jelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse for dens fleraarige Understøttelse, de af 

Rigsarkivets o.  g Viborg Landsarkivs Funktionærer, som med stor Redebonhed 

har været mig til Støtte•under Udarbejdelsen, Silkeborg Byraad for den 'nier-

esse, det har vist mit Arbejde, først og fremmest derved, at det bekoster dets 

Udgivelse, og endelig „Dansk historisk Fællesforening" for dens Hjælp ved 

Korrekturen. 

EDV. EGEBERG.' 



Billedet af Silkeborg Slot Side 8-9 er tegnet af Kunstmaler Erik Eg e-

b e r g, København. De øvrige Illustrationer fra Slotspladsen og Omegnen er 

næsten alle reproducerede efter Billeder tagne af Fotograf fe ns Han d b o r g, 

Silkeborg. Billedet af Naaege Skovfogedhus stammer dog fra Firmaet C h r 

st en sen & S ørense n, Silkeborg. Gengivelserne af de Aarhus Bisper skyl-

des ,  Fabrikant A n ders e n, Aarhus. 



SLOTTETS BELIGGENHED, UDSEENDE OG INDRETNING 

Den skønne Egn mellem Skanderborg og Silkeborg med sin lange Kæde af 
Søer og Aaer — Landets smukkeste og længste — sine efter danske For-

hold mægtige Bakkerækker — nogle af Landets længste og højeste — sine mile-
lange Skove har, forstaaeligt nok, altid øvet sin Tiltrækning paa Mennesker. 

Gravhøjene her fortæller, at Egnen allerede i den forhistoriske Tid har været 
befolket. Sten- og Broncealderens Folk slog sig ned her, fiskede i Søer og Aaer, 
jagede i Skovene, udvalgte sig Gravpladser paa Bakkekammene. Og i den histo-
riske Tid har Konger og Adel bygget sig Borge her, hvor Vandene gjorde det 
let at befæste, hvor de samme Vande var fulde af Fisk til Taflerne, hvor der var 
en herlig Udsigt fra Borgtaarnene, og hvor der kunde jages saa at sige lige 
uden for Portene. Ogsaa Gejstligheden fandt Behag i Egnen. En Række Klostre 
rejste sig her, Bisperne i Aarhus skaffede sig store Besiddelser herude. Baade 
Borg- og Klostermure spejlede sig i Søernes og Aaernes Vande. De kongelige 
og adelige Jægeres Hornsignaler, Hallo og Bøsseskud, Klosterklokker og Munke.- 
sang vakte Ekko mellem de høje Bakker og de store Skove. Og hvor Søerne 
snævredes ind til'Aa, og Strømmen gik strid og stærk, rejste sig store Møller 
med lange Broer og rig Aalefangst. 

I denne skønne Egn laa Borgene Dyrnæs (Dynæs) — i den store Julsø -
og Remstrup og Silkeborg ved Langsøen. Og der var kongelige Jagthuse i Ry, 
Løgager, Kragelund, Karup, Tvilum og maaske flere Steder, hvad vi senere vil 
komme til at beskæftige os med. Munkene slog sig ned paa KalvØ i Skanderborg 
Sø, i Qm, Vissing, Voer ved Mossø, i Tvilum ved Gudenaa, i Sminge, i Alling. Og 
ved Ry og Silkeborg gik store Møllehjul rundt paa fjorten Alen lange og en Alen 
tykke Ege-Aksler, huggede i de udstrakte Skove. 

Af Slottene er nu næsten intet tilbage. Nutidens Mennesker ved ikke noget 
ud over Navnene og nogle løse, romantiske Sagn. Kun en svær firkantet Vold-
bakke minder paa Stedet selv om Dyrnæs Slot, og om Silkeborg en afdækket, 
lidet talende Syld. Af Klostrene er der ogsaa kun ganske lidt igen. Af Cister-
cienser-Klosteret i Qm afdækker man nu i den røde, murstens-mættede Jord nogle 
Rester af Mur og Munkegrave, af. Tvilum staar kun Kirken som en Fløj af det 
gamle Augustinerkloster igen, af Alling blot nogle svage Antydninger af Grun-
den. Af KalvØ, Voer, Vissing og Sminge er intet tilbage. Klostre og Slotte er 
afløste af Hoteller og Restaurationer. I Stedet for kirkelige Processioner og 
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adelige og kongelige Jagttog skrider nu i Sommertiden en broget Skare af 
Turister gennem Egnen; Munkesang, Klosterklokker,. Jægernes Hallo og Horn-
signaler .er afløst af sommerklædte Smaaborgeres Pludren, Dampbaadenes Fløj-
ten og Pjasken og Hornorkestres Trutten og alt det, et muntert Turistliv fører 
med sig. Møllerne maler ikke længer Korn for Egnens Bønder. Ogsaa de har, 
som Tiden i det hele taget, skiftet Udseende og er traadt i den moderne Industris 
Tjeneste. 

Den gamle Tid er død. Men Egnen er fuld af Historie. Denne ligger og venter 
paa at blive afdækket:Her er meget for Forskningen at slaa ned paa. Jeg vil nu 
— efter fattig Evne — forsøge med Pennen — væsentlig gennem gamle Arkiv-
alier — at rejse de gamle Silkeborg Slotte igen og prøve at genfremkalde noget 
af det Liv, der i gamle Dage levedes her. 

— — — 

Efter al Sandsynlighed har der gennem Tiderne ligget 

FIRE FORSKELLIGE SLOTTE 
paa omtrent det samme Sted, hvor det nuværende Silkeborg Slot ligger. 

Det første hed Remstrup ligesom Aaen, det laa ved. Og det har sikkert ligget 
der, hvor Hovedgaarden nu ligger, eller i dens umiddelbare Nærhed. 

Da man for en Del Aar siden anlagde en Vej fra Christian VIlls Vej bag om 
Slotshaven med den pragtfulde Lindealle ned til Aaen, stødte man paa betyde-
lige Murrester. De blev desværre ikke nærmere undersøgt. Men de stammede uden 
Tvivl fra Slottet eller Gaarden Remstrup, der maa have haft det meste Tillig-
gende — „Remstrup Fang" kaldes dette — der, hvor nu Silkeborg By ligger. 
Det gamle Slots Grund er dækket med Vej og Bygninger, det er umuligt nu at 
faa et Begreb om dets Udseende, især da det yderst kortfattede skriftlige, der 
er opbevaret om det, ikke giver nogen Oplysning i saa Henseende. Det nævnes i 
en Strid mellem Alling Kloster og Biskopperne i Aarhus om Grunden ved Aaen, 
en Strid, som vi senere vil komme til at omtale, og her findes ikke andet "end 
de blanke Navne: Remstrup og Remstrup Fang. Vi ved kun, at Remstrup tilhørte 
Alling Kloster. Maaske har dets Hovedbygning ligget i Ruiner, da Silkeborg blev 
bygget, medens dets Udbygninger har været ved Magt. Disse er da blevet lig-
gende som Silkeborgs Ladegaard, da Jordtilliggendet fandtes paa den Side Aaen. 

Det andet Slot, som vel har været det første, der har baaret Silkeborg-
Navnet, laa formentlig der, hvor Slotsruinen nu findes. Paa denne Side af Aaen, 
altsaa den østre, har ligget Jordstykker, som Alling Kloster — med Rette eller 
Urette — ansaa for Remstrup tilhørende. Paa et af disse har saa en af de ade-
lige Ejere af Godset paa denne Side — med Rette eller Urette — bygget sig et 
Slot. Det er J. B. Løffler, der i 1880 ledede Udgravningerne, som mener, at det 
har ligget her. Hans Bevis ser saaledes ud: Fra selve det piloterede Jordsmon .  
(hvor Slottet har ligget) optog man en lille under Erik af Pommerns Regering 
præget Kobbermønt, som maa være tabt, medens Nedramningen af Pælene fandt 
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Sted. Slottet er altsaa rejst i Tiden efter 1397, og ser vi hen til, at Aarhus Bispe-
stol efter allerede i 1418 at have sikret sig Ejendomsretten til Grunden, paa 
hvilken Silkeborg var opført, først ca. 1436 ansætter en Befalingsmand her, saa 
synes det at indeholde en Antydning af, at en mindre Borg har staaet paa Næs-
set inden Laurids Hvas' — om hvem vi senere vil høre — Død (ca. 1430), men 
derefter paa Foranstaltning af Biskop Ulrich — hvem vi ogsaa senere vil komme 
til at omtale — er bleven nedbrudt og erstattet med det anselige, stærkt be-
fæstede Slot, hvoraf Substruktionerne er fremdragne i vore Dage. 

Det LØfflerske Bevis er ikke helt overbevisende, og Slottet Nr. 2 maa staa 
nærmest for hans Regning. Ved Udgravningen i 1880 fandtes ganske vist den 
allerede omtalte lille Mønt fra Erik af Pommerns Tid, og endvidere fremdrog 
man en Del profileret Tegl, blandt hvilket Sten med gennembrudte firkløver-
formede Ornamenter, som kendes fra den yngre Middelalder. Desuden fandtes 
tilhugne Kampesten, som maa 'være tagne fra en i det 12. Aarhundredes Midte 
opført Kirke, saaledes: Overdelen af et rundbuet Vindue, en skraathuggen Side-
sten fra et saadant, en krumhuggen Sten med Skraakant, der sikkert skriver sig 
fra Sokkelen under Apsis, samt et Par Kvadre, som i Følge Formen maa være 
forarbejdede til Korbuens Underside. Og fra Slotstomten havde man allerede i 
Slutningen af Fyrrerne optaget et af Korbuens Krogbaand, hvis Forside er pry-
det med en ret ejendommelig Ornamentslyngning, medens den ene Endeflade bæ-
rer en Fugl med et Blad i Næbbet. Men af disse Fund kan man ikke med Over-
bevisningens Styrke rekonstruere en Bygning, hvis Opførelse med logisk Nød-
vendighed maa falde indenfor det af Løffler angivne Tidsrum. Det kål) egentlig 
lige saa godt stamme fra Slot Nr. 3, som skal være opført paa Nr. 2's Plads. 

• I Forbigaaende skal jeg anføre — ogsaa efter Løffler — at der ved Udgrav-
ningen tillige fandtes: Kugler af Sten, en 14V2  To-liner lang Brandpil, en 51/2 
Tommer lang Jernnøgle, et Varemærke af Bly, to smaa Knive, hvoraf den ene 
med Træ- den anden med Benskaft, en betydelig Mængde ufarvede Glasskaar, 
Brudstykker af Brændtlers-Husgeraad, samt Rester af ornamenterede og glas-
serede Kakler. Jeg mener nemlig, at heller ikke disse fundne Sager vil være i 
Stand til at retlede med Hensyn til Slot Nr. 2's OpfØrelsesaar og Udseende, eller 
godtgøre, om det nogen Sinde har eksisteret. 

At her har ligget et Slot, vidner de foreliggende Ruiner imidlertid klart nok om. 
Men om dets Tilblivelsesaar og dets Nummer i Rækken siger de altsaa ikke noget 
sikkert. Det er imidlertid dette Slot, vi i denne Afhandling, støttet paa en Del 
skriftlige Overleveringer — i første Række Silkeborg Lensregnskaber — skal be-
skæftige os med. Det fjerde og sidste, det, som staar den Dag i, Dag, og som 
'er opført i Slutningen af -det 18de Aarhundrede, vil i et senere Afsnit af dette 
Arbejde blive omtalt. 

Det „andet" eller „tredje" Slot — med de Bygninger, som sluttede sig om det: 
Kro, Mølle, Teglgaard m. m. — laa ved den gamle Alfarvej mellem Aarhus og Ring-
købing. Gennem Byerne i Linaa Sogn — i hvilket Slottet laa — Mollerup, Linaa, 



13 

Haarup, snoede den trælse Vej sig og gennemskar Skov i Bjarup, Mollerup, 
Linaa Birkehede, Haldved. Saa puttede den sig ind i Haarup Skov gennem Sand-
bjergdal ned i den brede Gudenaadal, skar sig frem ved Foden af Skovens (nu 
Nordskovens) mægtige Bakkerække og kom ud ved Lillesø og „den gamle Eg" 
— som jo staar den Dag i Dag — tæt ned til Langesøen, løb saa her den sidste 
Fjerdingvej langs denne, forbi et Teglværk — som i al Fald i Aarene 1630-40 laa 
her — forbi Færgestedet over til Balle-Siden, ned over Smedebakken, hvor en af 
Slottets Smedier laa, og hvorefter Stedet selvfølgelig har sit Navn, ind mod Od-
den mellem Remstrup Aa Langsøen, hvor Slottet knejsede. Lige foran dets Port 

Udsigt fra Slotstaarnene mod Vest til Kalgaardsvig og Odden. — I Baggrunden Hvinningdals Bakker. 

slog Vejen, der, hidtil havde løbet lige i Vest, et Sving mod Syd, langs Aaen, 
der hvor nt.Papirfabriken ligger. Her laa saa Kroen og nogle andre Huse og 
sidst Møllen. Ved denne gjorde Vejen saa atter et Sving og gik lige i Vest over 
to Broer: •den østre, som førte over til „Stumpholmen" — hvor nu Fabrikens Ma-
skinmesterbolig og en Oplagsplads er —7- og den vestre, som førte fra „Stamp-
holmen" over til Aaens anden Bred og Slottets Ladegaard, der laa omtrent der, 
hvor den gamle Hovedgaard nu ligger. Gennem eller om ved Ladegaarden gik 
Alfarvejen saa videre ud over Slottets Marker ind i Lysbro Skov, over Lysaa og 
fortsattes over Funder og Engesvang ad Ringkøbing til. 

Paa Odden mellem Aaen og Langsøen — der, hvor nu Papirfabrikens BaVe 
er — laa altsaa Slottet. Her var — som den Dag i Dag — meget smukt•Fra 
Taarnene har man haft den herligste Udsigt. Lige udenfor Vinduerne i Nord 
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bæltede Langsøen sig, dannede i Vest den hyggelige skovkransede Kalgaardsvig 
og skød sig om bag Odden forbi Kjærsgaard og Kjærsgaard Mølle ind under 
Hvinningdals Bakker til Lysbro. Og mod Nordøst saa man Søen snævre sig ind 
og blive Aa igen nedenfor Gødvad Bakker, hvorfra saa Gudenaas brede Baand 
lyste op gennem store Enge, ad Resenbro, Svostrup, Sminge og Troldhøjenes 
mørke Lyngtoppe til. Og bag SØ og Aa, Skov og atter Skov. Mod Syd, Sydøst 
og Sydvest Slottets ,;Enemærke" eller Koblerne, som det kom til at hedde,' da 
Slottet blev Rytterbarak ved 1720, Nordskov, Vester- og Lysbroskov — Nu- 

Silkeborg Slots Ruiner. 

tidens Navne paa disse Skovstykker — og bag dem Skovene ved Virklund, Tem; 
Løgager, Rudstrup, Gjessø o. s. v. Og mod Vest, Nord og Qst, hvor der nu alle-
vegne er nøgne Banker: Hvinningdal, Balle, Gødvad, Skellerup, Svostrup, Voel 
og.flere Skove. Vi vil senere konime til udførligere at beskæftige os med det store 
Skovland, som omgav Slottet i de Tider. 

Her var, som sagt, smukt. Og her var trygt at bo. Stedet var let at befæste. 
Mod Nord spærrede Langsøen. Og Tangen, Slottet laa paa, var gennemskaaret _ 
af Voldgrave mellem Aaen og Søen. 

Yderst paa-Odden laa det egentlige Slot, „det store Stenhus", som det idelig 
kaldes i Cancelliets Brevbøger, Tingbøgerne, Regnskaberne og andre Steder, 
hvor -det omtales. Om Grunden, hvorPaa Stenhuset var opført, meddeler Løffler, 
at den var -sid og moset. Det var derfor nødvendigt at pilotere .  den. Grunden. 



15 

baade under de 4 Alen tykke Mure — som ogsaa Taarnet havde.— og de fire
Fundamenter, som bar Hvælvingernes Piller, var underbygget med nedrammede 

Egepæle. Ovenpaa Pælene hvilede vandret liggende Rammer af Egetømmer, og 

disse Rammer var saa fyldte med Teglstensskærver og Blaaler. Paa denne Ud-

fyldning hvilede Slottets Sokkel, 11/2 Alen høj og opført.af dels raa, dels kløvede 

Kampesten, bundne med stærkt KalkmØrtel. Saa begyndte den egentlige Mur -

en ydre og indre Murstensskal, mellem hvilke der var fyldt Brokker af Tegl og 
.Kampsten i KalkmØrtel. 

Slotsgrunden danner en Firkant paa 461/2 Alen i Længden og 211/2  Alen i 
Bredden.• Deter jo ikke nogen stor Grundflade, ikke større. end til et almindel 

lig borgerligt Hus.i en Provinsby eller en stor Sommervilla. Men i detes Øjne, 

som kun kendte de smaa, smalle BØnderhuse, og som gav det' Navn i Tingbøger 
og,  Slotsregnskaber, har det selvfølgelig været en mægtig Bygning. Den havde jo 

dertil-et Taarn. Et firkantet Udskud, 13X13 Alen, fra Ruinens øste 'Længde: 
side 	Stenhuset vendte paa det nærmeste i Nord.  og Syd — bekræfter de gamle 
Beretninger om et saadant. Ved disse Beretninger forstaai: jeg. navnlig Lens; 
regnskaberne. Fra deres Opgørelser med Haandværksfolk, der har.  .arbejdet .paå 
Slottet; disses Kvitteringer og Regningerne fra Købmænd og andre,- som har 

leveret Materialer ved Nybygning, Ombygning og Istandsættelser ± særlig.-de 
store efter Krigene, naar fremmede Krigsfolk havde hærget Slottet 	er .det, 
jeg i det væsentlige.  har min Viden om Slottets Udseende. z' 	• 	t‘ 	- 

bet store Stenhus havde altsaa hvælvede Rum og var to Stokværk. Det .  er 
ikke blot de bevarede Fundamenter, hvorpaa Hvælvingerne hvilede, der fortæller 

om disse. Da Lensmand Chr. Holch i 1634 forespørger KOrigen, livad der skal 

gøres ved Stenhuset, som da er i stærkt Forfald, svarere denne, åt. det skal l„for-

faerdiges med Hvælving, som det haver været tilforn,.eller ,og. med LOfter og 

Bjælker". Og i Lensregnskaberne for samme Aar og ved samme Lejlighed 'note-

res det, at Christen Murmand har „nedtaget Hvælvingerne ved. begge' Ender af 

Stenhuset, som ville nedfalde over Kælderen, som Kong. Majest. Smør var - nede".. 
Endelig siger det Syn, som efter Krigen 1645 er foretaget over Slottets Byg-

ninger, at i „det store Hus, som kaldes Kongens Hus, er begge Hvælvingerne 
baade den øverste og den nederste ganske nederfalden". 

Jeg kan her indskyde, at det synes ikke, at der efter den Tid hjælpes paa 

dette Hus, men at•clet staar ganske stille og synker i Grus. Krigen i de Aar har 
givet det det sidste Grundskud. Vi kommer imidlertid senere, til at omtale dette. 

I de to Stokværk havde Kongerne — og vel ogsaa de adelige Besiddere og 

Aarhus Bisper, som fik Slottet efter disse — deres Residens, naar• de boede der 

eller besøgte det: „— — — Det store Stenhus, som Kong. Majest. og Dron-

ningen haver deres Majest. Gemacher paa", hedder det i et Syn, som Karl 
Bryske og Hartvig Kaas i 1611 — ved dets Overgang fra Frans Rantzau til 
Chr. Holch — tog paa det. Kongen- har sine egne Nøgler til Døren. Ingen andre 

faar da Lov at bo der. „Givet Berent Kleinsmed ved Skanderborg' for en stor 
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dobbelt Dørlads til yderste Dør for samme store Stenhuus med en Hovednøgle 
Kong. Majest. kunde lukke Døren op med, naar Hans Majest. kom her til Slottet", 
hedder det i Lensregnskabet 1615. Berent faar 2 Rdlr. for Laas og Nøgle. 
. 	Stenhuset var tækket med Tegl. „Stenhuset er brøstholden paa Tagsten og 
„Skielling"1), siges der i 1611. I Taarnet, som var tækket med Bly, var vel saa 
en Vindeltrappe, som førte op til andet Stokværk. Hvor højt Spiret har været, 
vil Bygningskyndige maaske kunne afgøre, naar jeg hidsætter følgende: 

1 1621 giver Kongen Ordre til, at det skal tækkes om. Tømmerværket .ned-
tages og opsættes igen af Silkeborg Møller, Peder Hansen, som altsaa har dre-
vet to Næringsveje. Han ansætter to „Savmænd" fra Haarup, Niels Jensen og 
Rasmus Nielsen, til at skære Tømmer og Fjæl — Eg og Bøg — i Kongens Skov. 
De skærer 1078 Alen og faar i Arbejdsløn 1 Skilling pr. Alen, en Pris, som ikke 
forandres hele Lensregnskabet igennem. Den samlede Udgift til Tømmeret be-
løber sig til 51 Rdlr.2). Blytækningen besørgedes af Jacob Blymester i Ry. Han 
tog 38 Skp. 4 Lpd. gammelt Bly ned, støbte det om, lagde det op igen og brugte 
yderligere 10 Skp. 10 Lpd. nyt Bly. Desuden medgik 18 Pd. Hamp, 171/2  Lpd. 
Stangjern og 6400 Stk. Blysøm, hvilket tilsammen gaar op i 1161/2 Rdlr. For at 
faa den samlede Udgift ved Taarnets Tækning, vedføjer jeg, at der blev be-
kostet en ny „Tavle"1) „at opvinde Tømmeret med, saa og til Tømmermanden 
og Blytækkeren at hænge i, midlertid de derpaa arbejdede og Fjælene og Blyet 
paaslog", og at endelig faar Anders Rebslager i Lemming for dette (Rebet) at 
-„slag og lægge"• en lille Kendelse. Det beløb sig til i alt 21 Mark. 

At Taarnet fremdeles op i Tiden har været tækt med Bly og haft Tagrender 
af Bly ses bl. a. af Slotsregnskabet for 1630-31. Da har Peder Blytækker fra 
Randers været i Lag med begge Dele. 

Hvilke Rum indeholdt saa det store Stenhus? 
Ja, Kælderrummene under Stenhuset havde altsaa, som allerede nævnt, et til 

Kongens Smør. I 1588 nævnes tillige en Spisekælder, en Brødkælder og en Salt-
kælder. 

Der findes dog ogsaa, som vi senere skal se, Rum af samme Navn i Borg-
gaarden. 

Der har altsaa i Stenhuset været en Række Oplagsrum. Derimod er der intet, 
der tyder paa, at der har været lavet Mad i det. Denne er, i alt Fald i den Tid, 
om hvilken Lensregnskaberne giver Oplysning, bleven tilberedt i og bragt over 
fra Køkkenet paa Borggaarden. Medmindre det skulde være sket i et Hus, der 
i et konkeligt Brev af 1583 siges at have. ligget ved Siden af det store Stenhus. 
Der tales her om to Jagthuse i Kragelund, som Kongen vil have nedrevet og 

1) Understrygning. 2 ) Af Pladshensyn angiver jeg her og i Reglen andre Steder 
kun Rigsdaler og undlader at tilføje Smaamonten. 3) Vist en Træplade med Reb i 
,Hjørnerne at hejse op og ned, en Slags primitiv Elevator. 
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flyttet til Silkeborg. Det ene skal opsættes som Stald, og det andet anbringes, 
hvor det gamle Hus staar, „som vender Siden til det store Stenhus", for af i 
dette andet Hus „kan skaffes bekvemme Værelser og større Kælderrum, hvor-
paa der nu er Mangel". Det skal sikkert forstaas saaledes, at dette Sidehus 
til Stenhuset skal gøres større. Maaske kan Køkkenet en Tid have været her. 

I de to Stokværk over Kælde-- 
ren nævnes en Række forskellige 
Rum. 1 1621 har Anders Glarme-
ster ved Slottet lavet fem store, 
nye Vinduer i Dronningens Kam- 

• mer og Gemak. Desuden seks 

store, nyeVinduer i Kong Majest. 
Sal og Gemak, „for hvert af hans 
eget Glas, Bly og Tin, er 5 Rdlr." 

Og det hedder fremdeles: „Noch 
for 5 nyeWinduer i Hermendenes. 
Camer bleff sadt och giordt aff 
nye, sameledis udj den nederste 
Offuerstoffue. Noch for 7 nye 
Winduer bleff indsadt udj ad-
skiellige Jomfrue Camere'. Der 
har ogsaa været Værksted til 

Kongen her. Der er sat Vin-
duer i „Kongens eget Smede-
kammer". Endvidere nævnes i 

• Inventarielisten af 1588 Fruer-
stuen. 

Det store Stenhus var adskilt 
fra Borggaarden, som laa østen 
for det, ved en Grav, hvor igen-
nem altsaa en Del af Remstrup 
Aas Vand strømmede. Man ser 

endnu her en lille Sænkning i Terrænet, paa Bunden af hvilken der er en lille 
pyntelig Rende. Stenhuset laa altsaa egentlig paa en lille Q .  paa Ryggen af en 
Vold, der dog hævede sig kun nogle faa Alen over Vandet. Denne Vold var be- 
skyttet mod Strømmen og eventuelle Belejrere ved Palisader og Stenmur. Det 
hedder i Lensregnskaberne fra 1616, at Volden „er med Kampstien oplagt och 

.sadt runden Omkring den stuore Stienhuus paa Slotten emod sønnd Aaen (Strøm-
men fra Syd) och Wandløbing med Strømen, efftersom det gamel Thræeboell- 

werk war aldeles øde och rodnith, och denne Stien-Mur ,høiligen fornøden gjor-
des, ellers Wannden hagde henløben'och med sig thagen Grunden fra Husett til 
stuor Skade och Forderffue efther Siuns Vinders Lindelse". (Syns-Vidners Ud- 

Silkeborg Slut. I. 	 2 
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sagn). Og i 1631 meddeler „Jydske Tegnelser", at der skal findes nogle Palisa- 
der omkring Stenhuset og andre Steder paa Slottet. „Paligaderet" skal tages ned, 
og dersom noget af det er tjenligt dertil, da skal det bruges til at reparere de 

I • 
gamle Huse med. Om Stensætningen af 1616 hedder det yderligere i Regnskabet, 

.at den strækker sig helt rundt om Volden. Jørgen Stenslager har sat den, og der 
siges udtrykkelig, at den sættes paa alle fire Sider. Imellem denne Mur og Sten-
husets Mur var der en Del Stenbro. Jørgens Kvittering meddeler nemlig ogsaa, 
at han har faaet Betaling for en stor bred Bro, som han pikkede paa Volden 
for samme Stenhus vest for Døren, hvor kong. Maj. har sit Gemak og Kammer. 
Bønderne beordredes til at slæbe Sten og Kalk dertil. 

Der omtales samtidig en Skanse af Tømmer og Bøg, som skal borttages og 
bruges andet Steds. Maaske har denne ligget her et Sted mellem Stenhuset og 
Borggaarden. Lensregnskabet giver ikke fuld Besked, Skriften er desuden utyde-
lig, og•Papiret ved at smuldre. 

Vandforsyningen til Huset har været besørget af en Pumpe. En saadan op-
træder et eller andet Sted, vel sagtens i Kælderen. Under en stor Istandsættelse 
i 1632 tales der om Pumpedøren i Stenhuset. 

Hvad Stenhuset har indeholdt af Bohave og Løsøre, som Møbler, Træ-, Sølv-, 
Tin- og Kobbertøj, Senge- og Dækketøj m. ni. ned gennem Tiden, kan jeg kun 
gøre ufuldstændig Rede for. Fra Bispernes Tid kendes saa at sige slet intet. 
Kun et Par Ting, som stammer fra denne, nævnes i en af Inventarielisterne, 
d. v. s. de Fortegnelser over Bohavet og Løsøret, som affattes, hver Gang Slottet 
overgaar til en ny Lensmand. Men der findes desværre kun to af disse: en fra 
1588, da Lenet afgives af Henning Reventlow til Frans Rantzau, og en fra 1611, 
da Chr. Holch overtog det efter den sidste. 

Paa den første af disse Lister nævnes altsaa kun et Par Ting, som stammer 
fra Bispernes Tid: „2 gammel hollandz Lerriz (Lærreds) Duge syed med Silcke 
och Bisp Nielses" — gamle Niels Clausen, som døde paa Silkeborg — „Wa- • 
benn paa, og 3 garnel flamsk Skiffueduge (Bordduge) syedt med Siilche och 
Bisp Offues" — den sidste af Aarhus Bisperne, som havde Silkeborg under 
Bispestolen, den berømte Ove Bilde — „Waben paa". Det kan vel ogsaa forud-
sættes, at en „rød Fløiels Meshagel med itt. Guld Kors paa, en Messe Serch, 
en forgyldt Kalck og Disck, et gamet Altterklede, to Mesing Kierter att bruge 
udj en Kierche" hidrører fra Bispetiden. Paa Fortegnelsen af 1611 er Dugene 
udgaaet, men vi træffer .her endnu det øvrige, og der nævnes tillige et Par 
Kirkelysestager af Messing, som sikkert ogsaa er hidbragt fra Aarhus. Det 
tilføjes. ved Alterklædet og Messesærken, at de begge er af groft Hørgarns 
Lærred. Det kan jo forklare, at de har staaet det lille Aairhundrede ud, der ved 
den sidste Listes Affattelse var gaaet siden Reformationen og Kronens Annek-
sion af Silkeborg. Tilstedeværelsen af disse kirkelige Ting kan vel tillige fortælle, 
at der paa det gamle Slot i Bispernes Tid er bleven læst Messer. 
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Listen over det Øvrige, der i 1588 udtrykkelig siges at befinde sig paa Sten-
huset er kort: 

,,Udi Spiiskiellerenn: 2 brede Naffre (Navere, Boreredskaber) 1 liden Staal-
stang, 2 Jærn Spader, unde och guode (d. v. s. en daarlig og en god), 4 Piib- 
kander (Kander med rørformet Tud), 1 Hancheballi (Balje med Hanke), 14 
tomme Tønder, 28 Knabstaabe (Qlkander af Træ at drikke af. Knab = Knabe = 
Dreng eller Karl), 3 Brødkorffue (Kurve), 3 Legler (smaa Ankere at drikke af. 
Paa Fyn bruges den Slags endnu under Markarbejdet og kaldes Lejler), 1 
Bismer, 1 nye Smørwegtt (Vægt), 3 Liusestager (Lys) hver med thoe Piiber aff 
Staall (Staal), 1 Boltt med 5 Feldinger (vist et Apparat at lænke Fanger med). 

Udj Stienhuszkielderen: 1 Pumplaas, 1 Liusestage aff edt Diur (formodentlig 
af et Gevir eller et Dyreben), 4 store Qllfade med Ege Baand om, 1 Winfadt. 

Udj Saldtkielleren: 3 Saltballier, 2 Liusestager med Liuss, 2 gamle Kiister. 
Udj i BrØdkielleren: 1 Jern Pick, 1 Løngleie (formodentlig en Lyngle). 
Paa Stienhussidt (hvor siges ikke): 17 Jernskodde, store och smaa, som er 

ubrugelige (gamle Vinduesskodder vel sagtens), 1 Falckenett') af Kobber". 
Desuden fandtes i Stenhusets Fruerstue: „Et nyt Schab med tre Rum, I 

andet maalitt (malet) Schab med Rumme och Laase for och 4 Rumme med ingen 
Laase for". Endelig nævnes i Inventarielisten af 1611 en stor „Lysszekrone aff 
Mesing paa Kongens Saell med 12 Piber", „grøn Engelst2) om dragen i Drot-
ningenns Kamer skal vere 32 Alen", og et Par Langborde. 

Dette ser jo egentlig fattigt ud og kan, hvad Værdien angaar, nærmest sam-
menstilles med det, Skifteprotokollerne anfører fra et almindeligt Boelsted eller 
en Halvgaard. Men hertil er at bemærke, at meget af det, der af Møbler, Senge-
tøj, Dækketøj o. s. v. løvrigt anføres paa samme Liste som tilhørende Slottet, 
maaske har hørt hjemme paa Stenhuset. 

Fra Stenhuset over til Borggaarden førte selvfølgelig en Bro, som vel i sin 
Tid har været en Vindebro. 1 1635 er den dog sikkert fast. Der klages nemlig i 
dette Aars Regnskab over, at den er saa daarlig, at Bønderne ikke kan komme 
Over med Kongens Smør og andre Ydelser (til Kælderen under.  Stenhuset). Og 
der er bleven tilkaldt en Tømrer, Niels Andersen fra Sinding, som „ophugger" 
(rejser) en ny. Arbejdet og Materialerne koster henholdsvis 16 og 8 Rdlr. 

For Borggaardsenden af denne Bro var en Port. Der staar nemlig i Lens-
regnskabet for 1648, at der er lavet fire nye, halve Porte østen og vesten for 
Borggaarden. Denne Port var altsaa den vestre. Den har jo rimeligvis staaet i 
en Mur, og den førte saa ind til Borggaardens fire Huse. 

Der var nemlig fire. Fire større. I Lensregnskabet for 1625 staar klart og 
tydeligt, at Niels Lauritsen fra Skanderborg med elleve Svende har lagt nye 

1) En Falkonet = et Stykke Skyts. 2) Klæde. 

2* 
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Tagsten „paa det store Stenhus og de andre fire Huse paa Borggaarden". Han 
har i alt tækket 270 Binding Huse, som vel nok har udgjort det meste af Byg-
ningernes samlede Længde. Der har i al Fald, selv om Bindingerne har været 
smaa — dog næppe under to Alen hver — ikke været Plads til stort mere. 

Firtallet bekræftes ogsaa af Synet paa Slottet den 5. Decbr. 1645, det, som 
jeg har brugt som Kilde, hvor det gjaldt Hvælvingerne i Stenhuset. Det er in-
struktiVt at følge Synsmændene paa deres Gang Slottet rundt, ikke blot derved, 
at det giver et træffende Billede af den elendige Tilstand, hvori Slottet efter 
Krigen og Fjendens Hærgning befandt sig — jeg vil senere komme til at citere 
Synets Udtalelser i deres Helhed — men ogsaa fordi det i kort Træk tegner et 
Grundrids af Slottets Bygninger, som vedlagt Oplysninger fra andre Sider -
navnlig gennem lange Haandværkerregninger: Tømreres, Snedkeres, Mureres, 
Smedes og Glarmestres, fra Istandsættelser paa Slottet — giver et nogenlunde 
klart Billede af disses Beliggenhed og Udseende. 

Det staar altsaa fast, at der var fire store Bygninger. 
Efter at Synet har meddelt sit Indtryk af det store Stenhus' Tilstand, gaar 

det over paa Borggaarden og begynder med Fruerstuen. 
Derpaa nævnes Vadskerhuset, Køkkenet, Bryggerset og „Bagerset" i Række-

følge, saa man er ikke i Tvivl om, at disse har været i samme Hus, hvad der da 
ogsaa fremgaar af noget senere anført. 

Saa kommer Turen til Borgestuen, i Forbindelse med hvilken Skriverstuen 
nævnes. 

Og endelig tages Syn paa „Husszen i Borregaarden, som Lensmanden ha f-
fuer sin Werrelse". 

De tre første af disse fire Bygninger kaldes paa Murer Michel Nielsen Ravn-
holdts Regnskab af 1650 for Fruerstuelænge, Bryggerslænge og Borgerstue-
længe. Og de er da herved kendetegnede med Hensyn til deres Brug. Den første 
har særlig været til Herskabernes Benyttelse, den anden var nærmest helliget 
Mad og Renlighed, og den tredje husede de fleste af de tjenende Aander. 

Omkring disse fire større Huse har saa flokket sig nogle mindre til forskelligt 
Brug; men de fire har været Stammen i Borggaardens Bygninger. 

De har alle været Bindingsværk. At det egentlige Slot kaldes det store Sten-
hus, kendetegner de andre som en Blanding af Sten og Træ. Der tales da og-
saa i Lensregnskaberne ved Omtalen af Borggaardens Bygninger stadig om 
„Tavl" — Murstensfyldingerne imellem' Tømmeret — der indmures, om Le-
der, Stolper, Remme og Løsholter, alt, hvad - der af Træ findes i Bindings-
værksmur. 

De to Længer, de fornemste, Herskabernes Beboelse,•har — i al Fald i deres 
Velmagt — været teglhængte. De andre to har — dog kun delvis — haft Straa-
tag. Ovenstaaende Murerarbejde af 1625 bekræfter jo Tegltaget. Og der tales 
løvrigt ofte om Oplægning af Tagsten. Saaledes bl. a. i 1650, da ovennævnte 
Mikkel Nielsen med sine Folk „nedtog 3200 Thagstien af det gamble och meget 
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forfalden Residens och stuore Stienhus, deraff 2 Binding tillforn ware ned-
falden och de Thagstien slett sønderslagne, samme nedtagen Thagstien ere 
igien forbrugt och beholden til de andre Hussis Forbedring". Om Straataget 
taler bl. a. et kongeligt Brev af 1631 til Lensmand Chr. Holch. Kongen ønsker, 
at Chr. H. skal „hielpe Kiøchenet, Brøgerset, Ladegaarden och Borgerstuffuen 
medt Straatag och Lehrwegge, huor fornødent giøris". Lervægge kan betyde 
baade Tavl murede af ubrændte Sten og klinede Vægge. 

Fruerstuen vendte i Øst og Vest. Det hedder i Lensregnskabet for,  1630, at 

Gannnelt Træ paa Borggaardens Tomt. Bag det Voldgraven og Ruinen. 

der blev lagt to nye Leder i den vestre Ende af det Hus, som Fruerstuen var i. 
Samme Sted tales om en Skorsten, som blev opmuret i den vestre Ende af 
Fruerstuen. Og i 1638 meldes der om 22 Binding Hus i Fruerstuen, hvor der 
lægges Tag paa den nordre Side og tillige om, at den vestre Gavl bliver muret. 
I det følgende vil iøvrigt dette Hus' Længderetning af og til blive fastslaaet. 
Det har endvidere ligget i den sydlige Side af Gaardens store Firkant. Det siges 
ganske vist ikke noget Sted udtrykkelig, at det laa her. Men Lensregnskabet an-
giver klart, hvor Gaardens øvrige Bygninger havde deres Plads, og efter dette 
kan Fruerstuen simpelthen ikke have ligget noget andet Sted; Det fremgaar da 
ogsaa af en Tegning i Birkedommer Drechsels Bog om Silkeborg — opridset i 
1844, før Papirfabrikens Have blev anlagt, og Mich. Drewsen, Fabrikens Ejer, 
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ved dette Anlæg slettede næsten alle tilbagestaaende Minder om det gamle Slot 
— at der paa den sydlige Side af Odden, hvorpaa Borggaarden laa, har været 
en gammel Have. Det ligger nær at slutte, at denne har ligget op mod Herskaber-
nes Hus. Der var desuden i Fruerstuen en Port, som vi ogsaa senere vil komme 
til at omtale. Denne Port kan, i Følge Husets Beliggenhed, ikke føre ud til nogen 
Vej. Og Lensregnskabet af 1632-33 kalder den da ogsaa baade „den nye Port 

-foran Haven" og siger, den fører til „Abildhaugen". Vi kan uden Betænkelig-
heder fastslaa, at Fruerstuelængen var Gaardens søndre Hus. 

Det har sikkert været den anseligste Bygning paa Borggaarden, og under 
22 Binding eller Fag har den altsaa ikke været. Den var to Stokværk, men den 
Del af den, som laa østen for Porten, synes at have været noget lavere, maaske 
kun et Stokværk. Den var mindst fem Bindinger og indeholdt vist et Par Væ-
relser. Porten var 2 Bindinger bred og havde Loft. 

Fruerstuen havde dertil Taarn med Vindeltrappe. Det var. Bindingsværk 
som al anden Bygning i Borggaarden. Der tales i 1618 ved Istandsættelsen 
af det om Leder og Tavler. De sidste opmurer Erik Murmand af 2150 Sten. 
Mølleren i . Silkeborg Mølle, Peder Mikkelsen, som.  tillige er Tømmermand 
han anvendes i de Aar ofte ved Byggeriet paa Slottet — og Søren Snedker fra 
Nylykke tækkede Spiret med 700 Spaaner og lagde Loft i det. Bønder fra Lenet 
var dog tilsagt for at hjælpe til med at at „løfte och lette". Under Tækningen 
hænger Møllereri i et Vindereb. „Der han thagte Trapperne med Spaanen", 
hedder det. Opstandere og Egefjælene paa Trappen, som ogsaa blev fornyet, 
savede to Savmænd fra Gødvad, og en Blytækker fra Randers anbragte en 
Jernstang i Spidsen af Spiret — hvor en Vejrfløj vel har drejet rundt — at 
styrke det med. Derpaa slog han en Blytavle „offuer paa det offuerste offuer 
Spaanen", berettes der. 

Foruden et Taarn havde Bygningen en Kvist. Den lille Kvist paa den Øster 
Side — Ende skal det vel være — kaldes den i 1661. 

Navnet Fruerstuen bruges for Resten i Flæng om hele Længen og det Rum, 
som har givet denne Navn. Det er ikke altid let at sige, hvilket der er hvilket. 
Naar saaledes Thomas Snedker fra Funder i 1645 laver fem nye Døre til Fruer-
stuen, saa har de rimeligvis været fordelt paa hele Bygningen. Og naar Snedker 
Morten Nielsen fra Balle i 1625 laver 22 store Vindueskarme og tilhørende 
„Slaabouer" — Vinduer, som var til at lukke op — til Fruerstuen, maa vi sik-
kert ogsaa fordele dem paa hele Bygningen. Men naar han samtidig sætter 12 
Skodder, for Vinduerne, kan de maaske have været anbragt i Salen, der .bærer 
Navnet Fruerstuen. I saa Fald maa det have været et stort Rum; det har sikkert 
haft Husets Dybde med Vinduer baade mod Syd og Nord. Og det er da ogsaa 
den, der er Tale om, naar det i 1645 fortælles, at Thomas Snedker lavede Panel 
og nye Bænke Stuen rundt. 

Om dette store Rums Udstyrelse foreligger saa meget, at man kan danne 
sig et nogenlunde klart Begreb om dets Udseende. Det havde adskillige Bænke. 
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Om dem hedder det et Sted i Lensregnskabet for 1630, at der er brugt 6 Kroge 
og 12 Stabeler til at „hefte" dem med. Det vil altsaa sige, at der har været 
faste Bænke langs Væggene. Og der meddeles i 1642, efter Lensmand Chr. 
Holchs Død paa Silkeborg, at hans Eftermand Fr. Urne lod Christian Maler i 
Gjærn male „Væggene og understryge Lofftet, formedelst de effter salig Chr. 
Holchs Død halluer suertet Fruerstuffuen". Hans Lig har sikkert staaet her, 
inden det førtes bort til Kirken i Thyregod, hvor det først blev indsat. Men om 
Christian Maler har ført Vægfarven tilbage til den oprindelige, eller han har 
givet den en ny, og hvorledes denne eller den tidligere har været, foreligger der 
intet. Det sandsynligste er jo, at Væggene har haft en eller anden Kalkfarve 
over Panelet, der ogsaa omtales et andet Sted. Maaske har Kalkfarven været 
dækket af vævede Tapeter. Der nævnes i al Fald i Inventarielisten af 1611 saa-
danne: Et gammelt, slet grønt Fløjels Tapet i fire Bredder og bræmmet med. 
Sølvlad og et gammelt, gult og rødt Damaskes Tapet i 31/2 Bredder og med to 
Kapper. 

Hvad der løvrigt fandtes af Møbler i det store Rum, og hvorledes og hvor 
de var opstillede, kan jeg ikke gøre Rede for, men det har sikkert været godt 
omhængt med Tabletter, Hylder, Malerier, og det har vel heller ikke manglet 
paa Foldborde (B. til at slaa ud) og andre „Skiver" (Borde), Stole af for-
skellige. Slags og Fodskamler, som baade Inventarielisten og Haandværker- 
n es Regninger omtaler. Og langs Væggene har man vel ogsaa truffet i Eg 
Samtidens bugede og beslaaede Kister og alkovestore Skabe. Af Bohave, der 
i 1584-85 er blevet tilført Fruerstuen — hvilket Navn altsaa ogsaa godt kan 
dække Fruerstuen paa Stenhuset — nævnes „en stor Fyrkiste, en stor Ege-
kiste, en lang dobbelt Skive". En Del af Borddugene, Listerne nævner, har • 
sikkert ogsaa dækket Bord i denne. Baade i Bispernes og Lensmændenes Tid 
har det store RuM med Egebjælke-Loft været et hyggeligt Opholdssted. Gen- 
nem de blyindfattede Ruder har man i al Fald haft en herlig Udsigt ud over 
„Abildhaugen" til den brede, strømmende Aa, der kom inde fra Skovdybet. 
Her har vel nok de stolte Bisper — bl. a. den myndige Jens Iversen Lange, 
den gamle Niels Clausen, som jo døde her, og den berømte Ove Bilde — siddet 
og set paa Bølgernes Leg og tænkt over Livets Gang. Og ved disse Vinduer 
har vi sikkert ogsaa kunnet træffe de adelige Fruer, Lensmændenes Hustruer. 
Ved dem har de siddet med deres Døtre og Jomfruer og spundet, broderet, 
sunget, læst. Her sad vel ogsaa den lærde.Marie Belov, Chr. Holchs-Hustru, og 
syslede med Bog og Fjerpen. 

Nogen. Kakkelovn synes der ikke at have været. Den nævnes i al Fald ikke. 
Maaske har man nøjedes med at tage Varmen fra Silkeborgskovenes Klov paa 
en aaben Skorsten. Bispernes og Adelens Ophold paa Slottet faldt vel ogsaa 
mest paa de Tider af Aaret, da der ingen Stuevarme behøvedes. Der nævnes i 
al Fald kun Skorstenene i dette Hus: i Sengekammeret, paa Kvisten, i Fruer-
stuen, i Kammeret østen for Fruerstuen. 
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Hvor mange Rum, Bygningen løvrigt havde under, .omkring og over Fruer-
stuen, kan jeg ikke gøre fuldt Rede for. De, som nævnes i Lensregnskaber og 
Tingbøger, er sikkert ikke dem alle: 

Der tales af og til om Kælder, og Kælderhalsen paa Fruerstuen nævnes paa 
Inventarielisten. Smeden i Balle, Halvgaardsmand Ambrosius, hvis lange Navn 
paa godt jysk i Regnskaberne forkortes ned til „Bros" eller „Bruus", lavede i 
1648 en Mængde Hængsler, Laase og Nøgler til Slottet. Blandt disse var ogsaa 
en Laas til Saltkammerdøren under Fruerstuen. Denne Saltkælder har rimelig-
vis strakt sig under det meste af Huset. Der samledes jo ofte store Beholdninger 
af Kød og Flæsk her paa Slottet. Her indkorn paa Bøndervognene det, som 
Lensmanden skulde have i Cienant, det, som forsendtes til Provianthuset i Køben-
havn, til Hoffets „Udspisning" paa Skanderborg, Koldinghus og flere Steder, en 
,Del af det, Soldaterne fortærede i Feltlejrene og under Krigene. Flæskesider, 
Kokroppe, Faarekroppe, Gæs og Høns og mere har her hængt langs Væggene. 
Der skulde megen Plads til for at rumme alt dette. Iler skulde ogsaa mange 
Kroge til. Der nævnes i 1630 Rækker med 36 Spiger at hænge Madskatten paa. 
Det ser ogsaa ud til, at man her har foretaget selve de store Nedsaltninger. I 
1641 tales der om et Skillerum i den Kælder, hvor Kongens Flæsk ligger og 
bliver saltet. Og her har de 4 Saltkar og de 9 store Salttrug, som Inventarie-
listen af 1588 omtaler, samt de to nye Salttrug, Hans Tømmermand i 1642 la:  
ver, haft sin Plads. Og det er højst sandsynligt, at Saltkammeret, hvor „Saltet 
ligger inde", har været Nabo til dette store Kælderrum eller været en Del af det. 
I 1661 omtales en Trappe af bugne Sten ned til Saltkælderen. Maaske skal Smør- 

, kælderen ogsaa søges her, da den under Stenhuset i Tidens Løb sank sammen 
og blev ubrugelig. Om hin tales der ret ofte. Her samledes jo ogsaa store Be-
holdninger af Kongens Landgilde-Smør og Lensmandens Genant-Smør. Der 
nævnes Luger for Vinduerne og Skillerum af Fyrrebrædder. Og baade i 1631 og 
1642 laves hertil Bænke at lægge Smørret paa. Det sidste Aar tales der om en 
Bænk i Smørkælderen at lægge Kong. Majest. Smør paa, „at det icke med Skarn 
bliffuer forderffuet, efftersom det .1 bahr (formodentlig uindpakket) Smør aff 
Bønderne annammis". 1630 nævnes her en Krog at hænge Vægten i. Her stod 
vel ogsaa den „Smør Vegt aff Træ och Stien", den „Skippund Vegt" og Bis-
meren, som nævnes i Inventarielisterne. 

Smørret vejes altsaa her ved Modtagelsen, hvad der da ogsaa oplyses om i 
1647, da Thomas Snedker i Funder forbedrer den Kælder, som Landgilde-
Smørret vejes og lægges i. Der nævnes i Inventarielisten for 1588 et Skab over 
Kælderhalsen paa Fruerstuen med 3 Rum og Laase for. Hvad det brugtes til, 
forlyder ikke. Højst sandsynligt er det ogsaa, at den Kælder, som de kalder 
„Fruuens Kielder", har ligget her. Hvad Fruen har opbevaret i den, tales der ikke 
om, men det er vel rimeligt, at hun som andre Husmødre har haft et køligt Sted 
behov til Madvarer, der let fordærves. 

Værelset „Fruerstuen" har ligget i Stuen, og i samme Plan nævnes i 1630 
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en Gang med Dør og en Række Vinduer. Der har saaledes samme Aar været 
sat Ruder i 4 Kamre her. Fra denne Gang har der ført Døre ind til flere Væ-
relser. I 1645 tales der om Tavl, der er faldet ned i Gangen ind til Kamre ved 
Fruerstuen, og Hængsler til 2 Kamre ved samme Stue. Og i 1631 nævnes et Kam-
mer indenfor Fruerstuen, hvor der i Følge Niels Glarmesters Regning er sat Glas 
i 4 Vindueskarme, 6 Ruder i hver. I samme Plan har vist ogsaa været et Fade-
bur'). Det nævnes i Inventarielisten for 1588. Men det synes paa dette Tids-
punkt ikke at have noget med Mad at gøre. Det indeholder derimod en hel Del 
Inventar af alle Slags: Bohave, Sengetøj, Dækketøj m. m. Maaske opbevaredes 
dette her, naar Herskabet ikke opholdt sig paa Slottet, eller naar Inventarie-
listen skulde skrives. Der tales ogsaa om et „Sengekammer" her, men det er 
maaske det samme som det ovenfor nævnte, som Niels Glarmester har forsynet 
med Ruder. 

Andet Stokværk og Kvisten har rummet en Række Værelser, men hvor mange 
og i hvilken Orden, de har ligget, er ikke nemt at afgøre. 11630 nævnes „to smaa 
Kamre" og „det store Kammer", som Niels Snedker fra Holstebro har lavet Bænke 
og Skiver til. Det store Kammer er vel det, som i 1645 kaldes Gæstekammer, 
og om hvilket der siges, at det er paa 3 Fag i Bredden og 6 i Længden og næ-
sten uden Loft. Maaske er det dog Kvisten, der menes, paa hvilken der 1630 er 
lavet Hylder og en Egedør i Panelet. Her nævnes til forskellige Tider: „det øster-
ste Kammer", „to smaa Kamroere", „Kammeret over Fruerstuen", „det øverste 
Kammer" o. s. v. Det er som sagt ikke muligt at faa et bestemt Tal ud af dette, 
især da de samme Rum gaar igen i forskellige Benævnelser. Et Rustkammer 
laa ogsaa i dette Stokværk. Det var i 1630 i meget daarlig Forfatning, idet 
Loftet over et Fag i Bredden og et i Længden var falden ned. 

Sandsynligvis skal imellem disse mange Rum ogsaa søges det, der kaldes 
Fruens Kammer, der i 1631 bliver forsynet med to Stabler til Døren, og Fruens, 
Spisekammer, hvorfra Lensmændenes Hustruer maaske har forsynet sig, naar 
der var længe mellem de Maaltider, der leveredes fra Køkkenet. Det siges at 
have fire Vinduer. Junkers — d. v. s. Prinsens — Kammer skal vel ogsaa søges 
her, da det ikke omtales paa Stenhuset. Det har ikke været stort og har kun 
en Karm med 6 Vinduer i. Antagelig havde ogsaa Ammestue eller Børnekam-
meret Plads her . og ligeledes Skolen, hvor Informatoren eller maaske Fruen selv 
har givet Børnene den første Undervisning, før de, som jo almindeligt var-  
for Sønnernes Vedkommende i al Fald — sendtes til de lærde Skoler eller Op-
dragelse hos et eller andet pædagogisk Lys i en eller anden Præste- eller Bispe-
gaard for senere at afgaa til et eller flere Universiteter i Udlandet. Dette Væ-
relse har ikke været saa ganske lille, det forsynes i 1631 med „Klinker og Haand- 

') Fadebur. Ordet betyder selvfølgelig oprindelig Opbevaringssted for Fade og andet 
Opdækning vedrørende, senere forstaaes ogsaa ved det et Sted, hvor Maden er hensat, 
ligesom det ogsaa kan dække et Rum, hvor Inventariet er anbragt. 
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lang" til tre Døre. Der har ogsaa været enten aaben Kamin eller Kakkelovn her. 
I 1632 omtales nemlig Skolens Skorsten. Det kan vel ogsaa godt forudsættes, 
at „Legeren"sl) Kammer har befundet sig i denne Bygning. Det har været et 
ret lyst Rum. Det havde mindst. 6 Vinduer. 

Synet af 1645 har altsaa fra Fruerstuen begivet sig til Bryggerspangen. Den 
har ligget nærmest ved, i Borggaardens Østside med Retning i Syd og Nord. 
Og den har vel sagtens været forbundet med den østlige Ende af Fruerstuen. 
Man var i saa Tilfælde fri for at løbe tværs over Gaarden med Maden fra Køk-
kenet, som jo fandtes i denne Længe. At Bryggerslængen har ligget i den østre Side 
af Gaarden, slutter jeg af forskellige Ting. 1) Hvis det havde ligget i den vestre 
Side, vilde Synet, da det kom fra Stenhuset, have begyndt sit Eftersyn paa dette 
Hus, som laa først for og ikke paa Fruerstuen, 2) vilde det være gannske utænke-
ligt, at dette uanselige, lerklinede, delvis straatækte Hus laa som Genbo til selve 
Slottet og spærrede Udsigten fra dette ned i Borggaarden, 3) vilde det forud-
sætte, at Borgestuelængen ogsaa rykkede op og blev Nabo til Slottet; thi 
Bryggerslængen var forbundet med denne, om hvilken det i 1637 udtrykkelig 
hedder, at den laa „norden for.Borggaarden", ved et „muret" Plankeværk, der 
altsaa ikke gav Plads til nogen mellemliggende Bygning: Det ligger derfor lige 
for at antage, at denne Længe — Borgestue-L. — der — blandt andet — indeholdt 
Værelser til forskellige af Slottets Folk, ligesom Bryggerslængen har ført en 
tilbagetrukken Tilværelse i sit Naboskab med Slottets Herskabsboliger. Og den 
anden af disse, Lensmandens Hus, om hvilket det udtrykkelig forlyder, at det 
laa i Ost og Vest og altsaa ogsaa i den nordre Side af Borggaarden, kommer 
da til at ligge paa den fornemme, fremskudte Plads, der i Følge dets Brug til-
kommer det, som nærmeste Nabo til Stenhuset og Genbo til Fruerstuen. 

Jeg slaar altsaa fast, at Bryggerslængen dannede den østlige Side af Borg-
gaardens Firkant. 

Den har uden Tvivl været kun et Stokværk — ganske vist et højt — med 
Kvist. „Forbedret en Kvist over Bryggerset", hedder det i 1641. I 1651 „op-
hugges" der to Gavle af Egefjæl. Den ene paa Borgestuen, den anden paa 
Bryggerslængen. Denne bliver nok omtrent helt ombygget og forlænget med 
2 Bindinger, altsaa i Nord, hvorved maaske Plankeværket har maattet vige, 
og de to Længer er bleven bygget sammen. Hvorledes Bryggerslængen eller i al 
Fald den nordre Ende af den har set ud, giver et Syn, der i 1653 blev taget 
paa den, lidt Begreb om. Der skrives i Bondesynsmændenes Erklæring: „Op-
hougen af Egitørner, 12 Selands. (Sjællands) Allen inden udj imellem Vegene 
och 7 Allen høj paa Stolperne". „Muret mellem Stolperne, dønniched (optrukket) 
inden och uden, og Vegenn beredt medt Kalch. Ny Lofft lagt och en Ny Gaffuel 
af Furdieller (Fyrfjæl) vel til Slagen medt Søm, hengt och .thechedt medt Thagsteen 
19 Fag med Nye Stien paa den vestre Side och det andet med gamel Thag Stien 

i) En Leger = en, der lægger sig ind = en Budsvend.• 
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och Stienen vell schiellede medt Kaldt och Offersbornel) vell thill lugt med 
Thag Stien och Kalch, en liden Quist med Thrape til same Hus, thechedt med 
ny Thag Stien, Thrapen af Eegifiel giordt och kleedt, och en Fur (Fyr) DØr 
thill samme Lofft och en liden Fur DØr paa Gaufflen. Desligest threj Egi Døre 
paa samme Hus, hengt udj Jern och medt Haspe, Husen inden udj uden Skielle 
Rummer och alle Aff diellinger och Ind Werch — — —". 

Dette Hus har altsaa givet Plads til Køkkenet, Bryggerset, „Bagerset", 
Vaskerhus m. m. 
• Det første har da rimeligvis ligget ved Fruerstuens østre.  Gavl og med 
Dør .  ind gennem denne. Her lavedes Maden. selvfølgelig paa aaben Skorsten, 
hvor Gryderne hang i Skorstenslænker, Stegen drejedes paa et Spid, og Panden 
stod paa en Trefod. Skorstenen omtales i 1642, da Anders Smed i Linaa ind-
lægger et Jernanker og en Hammer under den. En Gang førte ind til det. Den 
„færdiges" (gøres i Stand) i 1661. 11631 sætter Niels Glarmester her ved Slot-
tet Ruder ind i Køkkenet og Kokkens Kammer. Dette sidste har jo rimeligvis 
ligget ved Siden af Køkkenet, og den DØr, som fra Køkkenet fører ind til et 
Kammer ved dette og samme Aar forsynes med en Haspe og to Stabler, har 
sikkert været Kokkens. 

I Køkkenet fandtes i 1631-32 en muret — et andet Sted staar to — Retter-
bænke, „som Kocken bruger att sette Maden paa". Og fra Inventarielisterne 

har vi en padlidelig Underretning om, hvor meget Køkkentøj der fandtes. I 
1611 nævnes først følgende: 

2 Røster (Riste), 2 Bradspid (Stegespid) uden Fødder, 2 Brand Jernn (Tre-
fod at sætte Kogekar paa over Ilden) Med 6 Løbber (Løbe?), 1 Treefoedtt (Tre-
fod), 1 Braapande (Bradepande), 3 Brandforche (vel sagtens Gafler at holde Kø-
det paa, naar det steges), 1 Fleskgaffel, 2 Skumskie (Skeer), 2 Kocheschier 
(Grydeskeer) 2 Krudschier (Skeer til Krydderi), 2 Flaakniffue (Flaa = Bark 
eller Hud. Altsaa Knive at flaa med), 58 Knabfade (Fade til Knaber, Fol-
kene), 1 Bennkischoffue (vel Skuffe i Retterbænken), 3 Bradbucker (Brade-
bukke), 1 Bradpande, 1 Riffueiernn (Rivejern). Paa Fadeburet nævnes: 1 Tree-
foed, 1 Ildforch, 1 Jernnschouffuell (Skovl), 1 Deienntroug (Dejgtrug), 2 Miell-
solder (Melsolde). 

Dernæst anføres, at Inventariet i 1584-85 er bleven „forbedret" med „3 
Kogpannder, 2 Braapander, 1 Kobber Riffue Jernn". Desuden har „Kong. May. 
och høyborene F6rstinde Dronningh Sophia ladet forschicke fra Skanderborg 
och tilt Silcheborgh tilt Innuentariums Forbedring 1 Fleskekedel paa 3 Fierin-
ger, 2 Halff TØnne Kiedell, 2 Otting Kiedle, 8 andre Kiedle, 2 nogitt størr end 
de andre, de woch (vejede) tilhobe 13 Lpd. 5 Mk.", hvilke Genstande vel og-
saa nærmest maa høre hjemrne i Køkkenet, ligesom det- „Inuentarium findes at 

0 
1) Maaske Myremalm — Oshorn — der er pulveriseret og blandet i Kalk mørtelen. 
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were tillgiordt och forbedret med" i 1585-86: 4 Kobbergryder (veg 21/2 Letpund 
10 Mk.), (1 Letpund er 24 Mark og omtrent 1 Lispund i vor Vægt), „2 Kobber-
kiedle (wogh 9 Markpd.), 2 Kiedle (wog 27 Mk.)". Endelig er der i'1587-88 til-
gaaet „2 lidenn Kobber Kiedle." 

Man maa vel sige, at Køkkenet har været ret godt forsynet med Køkkentøj, 
og at der nok kunde fremstilles god Mad med dette, naar Kokken ellers forstod 
sine Ting, og han havde noget at lave af. Hvad han sikkert sjældent fattedes. 

1 1611 er Inventarielisten ikke saa lang. Kedelforsyningen er dog rigelig. 
Der er 13 brugelige, og af Kobbergryder er der 6. Men der mangler Fade, Flaa-
knive nt. m. Til Gengæld optræder saa en stor „Skottelpott (vist Vask-op-Balje) 
aff Kober" og 2 nye Hackekniffue", en „Models" (Morter) og en Støder. 

Vaskehuset omtales i 1627, da en Kedelgrue opføres. Og i 1632 omtales her 
en Skorsten, den yderste Dør og en Trappe. Og over begge disse Huse har der 
været Røgloft. Samme Aar nævnes her 6 Spiger at slaa Rækker op med, hvor-
paa Kongens røgede Madskat hang. 

Dernæst indeholdt Bryggerslængen selve Bryggerset, som altsaa havde en 
Kvist. Det man, have været et stort Rum. Der gik jo meget Q1 gennem Halsene i 
dette Tidsrum, og man bryggede meget af det selv. Og Bryggerset paa Silkeborg 
maatte — som det synes — ogsaa en Tid levere Drikkelse til Tvilumgaard, som 
da laa under Silkeborg. I Cancelliets Brevbøger af 1638 hedder det nemlig: 
„— — Anlangende det Brøggerhus paa Tuillum Ladegaard at opbygges siunis 
os (Kongen) ufornødne at werre, effterdi man med ringe Besuering kand did 
skicke huis 011 der fornøden giøris — —". 

Det er da ogsaa store Beholdninger, der her tumles med. I 1618 nævnes en 
anseelig „Brøgerpande" (Brygkedel), der rummer 11 Tdr. Den er opstillet af 
Jep Kedelsmed i Fuglsang ved Ry, og han har brugt til den 15 Lpd. af hans eget 
Kobber. Inventarielisten af 1588 giver et fyldigt Indblik til det Værktøj, her be-
nyttedes: 

„I Brygpannde paa 12 Tønner, 1 Tapkar (Kar til Aftapning) paa 36 Tnr., 
et do. paa 32 Tønner, 16 Qlfade giord paa 6 och 4 Tønner, ett 8 Tønne tom 
plIkar. 1 Giellkar (Gilkar = Bryggekar) paa 34 Tdr., 1 Støbkar (Kar, hvori 
man maalte øllet), 2 Suolkar (Svalekar. Det nybryggede Øl svaledes heri), 1 
gammel Kiiste, 1 Brandpig (til at rode i Ilden med), 5 gammel Seckj (Sække), 
1 Buoløxe, 1 Syeklede (et Klæde at sie igennem), 1 Køllklede (maaske brugt at 
køle med. Maaske kan det ogsaa have med Maltkøllen at gøre?), Stenger med 
Lenncker at bere ØH med (vel sagtens naar Karrene skulde flyttes, eller de 
fyldte Tønder og Ankre skulde bæres i Ølkælderen), 1 Suøb offuer Giellkaridt 
(vel et Klæde at lægge Over dette Kar), 1 Mielsold, Bingen (Mel-Kisten)." 

Beholderne' at hælde Øllet i er i 1584-85 bleven „forbedret" med et Otte-
Tønders ølkar, 1 Kar paa 36 Tønder, 16 ølfade paa 6 og 4 Tønder. I 1611 
nævnes en Beholdning af tomme øltønder og Standtønder (Qltønder, som hviler 
paa et Træstillads, saa man kan tappe af dem), der er 66 af dem. En Del er 
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dog ubrugelige. Samtidig har Slottet st ende 7 kasserede Ølkar, hvoraf 
2 store. 

Et Kammer til Maltet omtales af og til, og det er vel sandsynligt, at det har 
ligget i umiddelbar Nærhed af Bryggerset og Øllet. „En' Laas for Byggen" 
nævnes paa Inventarielisten. Den har vel siddet i Døren til Maltkammeret. Vi 
hører ogsaa Tale om Bryggerspigens Kammer. Maaske skal det søges her et 
Sted. 

Kongen i dette vande Departement, Bryggeren, maa sikkert have resideret 
i umiddelbar Nærhed af sit Værksted, saa det Værelse, som kaldes Bryggerens, 
og som har en Vindueskarm med 4 Vinduer i, maa søges her i Nærheden. Hans 
Ansvar ved Tilberedelsen krævede vel ogsaa hans nære og stadige Tilsyn. 

I samme Aandedræt nævner Synet af 1645 Bryggerset og Bagerset. Disse 
har, som sagt, været under samme Tag. Der siges da ogsaa i 1635 udtrykkeligt, 
at der er baade en stor og en lille Bagerovn i Bryggerset, d. v. s. Bryggers-
længen. Den store er bleven opmuret i 1627. Da afgiver Teglværket ved Alling-
kloster 5000 Mursten hertil. Og i 1635 bruger Christen Murmand 1500 til den 
lille. Denne har maaske været brugt til det finere Bagværk til Herskabets For-
nødenhed, og den store til det Rugbrød, som og'saa gik i de ufrelse Halse. 
Naturligvis fandtes her ved Ovnene ogsaa et „Delen Troug" (Deigtrug) — det 
nævnes i Inventarielisten af 1611 — og vel ogsaa de 5 Jernhager eller „Stød", 
som findes paa samme Liste. 

Vandet, som der brugtes meget af i Bryggerslængen, fik denne efter 1649 
fra et „Vandværk". Formodentlig har det været en Brønd med Vinde, for der 
nævnes samtidig et Tov at „drage Vandet op med". Og der tilføjes, at der er to 
Render, der fører Vandet ind. Hans Tømmermand har været Mester for dette 
Kunstværk og oppebaaret 10 Rdlr. for Arbejdet. Tovet har kostet 1 Rdlr. Før 
1649 har man maaske ganske simpelt spandet det op af Borggraven, som var 
tæt bag Huset og fyldt med Aaens rindende Vand. 

Fra Bryggershengen begiver Synet af 1645 sig altsaa til Borgestuehengen. 
Heller ikke dette Hus' Størrelse kan jeg bestemme, men det maa have været 

ret stort, da det rummede bamle Borgestue og Skrivestue og en Del andre Væ-
relser. I 1636 fortæller Lensregnskabet, at „Storm og Vejer" har blæst en Masse 
Ruder ud i Skriverstuen, Køkken og Borgestue. Niels Glarmester fra Silkeborg 
Kro sætter 37 nye Vinduer med 387 Ruder ind — for 16 Rdlr. 3 Skil. — og 
af disse mange Vinduer og Ruder er sikkert den store Part falden paa Borge-
stuelængen. 

I selve Borgestuen — Folkenes Fællesstue — var Gulvet Sten. Jens Bro-
lægger fra Ry pikkede det i 1641. 1630 nævnes en Kakkelovn derinde. Og 
samme Aar indmurer Peder Murmand f ra  Randers tre Ankere i denne Ovn og sæt-
ter den Skorsten, der i høj Grad har betinget Ovnens Arbejde. Her er et Rør med 
dobbelt Pibe. Med Stuens Lys har det nok været saa som saa. Paa en Glarmester-
regning af 1631 nævnes kun .2 Karme med 6 Vinduer i hver. Det har jo sikkett 
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ogsaa været tarveligt udstyret og haft Møbler, der stod til det pikkede Gulv og 

den menige Befolkning, hvis Træsko klaprede mod Stenene. 1 Inventarielisten 

af 1611 nævnes 2 Langsvendeborde og de tilhørende 4 Bænke. 1 1648 omtales en 

Slagbænk med Hængsler og Kroge. Da har Borgestuen sikkert ogsaa været 

Sovekammer for enkelte. Slagbænkene brugtes jo som Regel i Bondehjem som 

Nattelejer. 

Mælkestuen har ligget i eller opad Borgestuen. I 1661 omtales en Dør fra 

Borgestuen og ind til Mælkestuen, som blev eftermuret. 1648 faar den et Vindue 

indsat. 

Til Borgestuen sluttede sig nogle Værelser, som sikkert har været Sove-

rum for Tyendet, baade det mandlige og det kvindelige. Der tales til forskellige 

Tider om „tvende Kammere der næst hos Borgestuen", et Kammer oven over 

denne. Det sidste har 2 Døre med Haspe. 

Saa var der Skriverstuen, hvor Skriveren, som ogsaa af og til tillige var 

Ridefoged, Underskriveren og en eller flere Skriverdrenge arbejdede med Slot-

tets Regnskaber, og hvor Præsterne, som fik Understøttelser fra Slottet, hævede 

disse, hvor Dyrvogterne hver Maaned modtog deres „Besolding", og hvor vel 

ogsaa Lenets Bønder og Haandværkere fik Foretræde, naar de havde Ærinde 

til Slottets Kasse eller andet Ærinde. Her stillede vel Delefogederne, her kom vel 

i Reglen Stævningsmændene ind, som havde et eller andet at forkynde — under-

tiden kom de dog ikke længere end for „Slottens Port" — her frembar vel de, 

som var kommen i Nød ved Sygdom imellem Husdyrene, Misvækst, Ildebrand 

og anden Fortræd deres Begæringer om Afslag i Landgilden, Hjælp til Sæde-

korn og Rejsning af Bygninger. Skriverstuen paa Silkeborg og de andre rundt 

om paa alle Landets Borge i den Tid har været Skuepladsen for meget for-

skelligartede Optrin. 

En Gang med 3 Vinduer førte ind til Rummet. Den omtales ved den store 

Istandsættelse i 1631. Angaaende Borgestuelængens Ydre meddeler Haandværker; 

regninger af 1631 og 34, at den havde en liden Kvist, der var Vindskeder paa Gavlen 

og oplukkelige Vinduer i Karmene. Efter alt at dømme har Bygningen haft to Stok-

værk. Skriverstuens Indre har været tarveligt, noget helt andet end Nutidens flotte 

Kontorer med Linoleumsgulv, Mahognipulte, Centralvarme og elektrisk Lys. Vi faar 

af en Murerregning fra 1661 at vide, at der var kalkede Vægge, og at Gulvet var 

„færdiggjort" af Mureren. D. v. s.: det var lagt med Mursten. Der blev i Skriver-

stuen indtil 1627 i Vintertiden fyret paa en aaben Skorsten. Det hedder nemlig 

i Lensregnskabet for det Aar, at der da blev købt en Jernkakkelovn hos Mogens 

Nielsen i Randers, „paa det icke formeget Wid (Ved) skulde medgaa udj den 

store Schorsteen, kong. Maytz Skoffue til Schade". Den økonomiske Christian IV., 

hvis rummelige Hjerne omhyggeligt syslede med alle mulige Smaating, har her, 

som saa mange andre Steder, grebet ind. Det var imidlertid en dyr Begivenhed. 

Selve Kakkelovnen kostede 30 Dir. — en meget stor Sum i den Tid — og saa 

satte dertil Peder Klejnsmed fra Viborg otte Fødder under den, forsynede den 
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med en Tud, Skærm og Skruer, hvilket tilsammen løb op til 8 Dir.. Og endelig 
fik Christeff Murmand i Vinderslev lidt for at sætte Varmegiveren op. Der 
skulde meget Klov til den Tids Priser, til at veje den Kakkelovns-Udgift op. 
Men det har maaske dog nok i det lange Løb betalt sig at afskaffe den aabne Skor-
sten. Og Skriverstuens faste og flydende Befolkning har selvfølgelig glædet sig 
over Forandringen, selv om det ikke faldt sammen med en udelt Beundring for 
Kongens landsfaderlige Hensigter med denne. Kakkelovnens Tud gik ind i en 
Skorsten med dobbelt Pibe. Maaske har den sendt sin Røg samme Vej som 
Borgestuekakkelovnen sin. En „Brandfork" at pirre op i Ilden med fandtes ved 
Siden af den i 1631, ligesom den var stivet af med 3 Jernankere. 1631-32 omtales 
Bænke i Stuen, Siddepladser for dennes faste og skiftende Befolkning. I 1611 
har Slottets Inventarieliste Skabe paa Skriverstuen med 3 Laase og 7 Rum. Og 
i 1648 bliver der lavet en Skuffelaas til en Skive derinde. Skriverarbejdet er da 
rimeligvis bleven gjort ved et almindeligt Egebord. Ved dette Bord er den store 
Bunke af Lensregnskaber og deres Bilag, hvor Silkeborg-Sandet fra Sandhornet 
endnu rasler mellem Bladene, blevet til. Paa denne Skive gik Gaasefjeren hen 
over det tykke, faste, næsten uforgængelige graahvide Papir og prentede en 
Skrift, der paa mange Blade staar fast og klar, som om den var skrevet i Gaar 
og ikke for mellem tre og fire. Hundrede Aar siden. Ved Bordet her besvaredes 
de kongelige Breve, her udstedtes Kvitteringer fra Præster, Degne, Haandvær-
kere og andre, der trak paa Slottets Kasse, og hertil indgik Kvitteringerne fra 
alle dem, Slottet stod i Handelsforbindelse med, Skovsynenes, Ejendomssynenes 
og andre Syns Erklæringer o. s. v. I Skriverstuen var i Grunden Lenets Sty-
relses Centrum;det som, ved Enevælden gik over til at blive Amtstue. 

Ogsaa omkring dette Rum samlede sig en Del Værelser. Vi træffer i Haand-
værkernes Kvitteringer og Regnskabsbilagene nævnt: Underskriverens Kammer, 
Skriverens Kammer, Skriverdrengenes Kammer, et „lidet Cammer nest wed", det 
nye Kammer ved Skriverstuen, Underskriverens og Kældersvendens Kammer. 
Men det er vel her som ved Borgestuen og Fruerstuen, at de samme Rum til 
forskellige Tider optræder under forskellige Navne. Dette er aabenbart Til-
fældet, hvor Ridefogdens Beboelse omtales. Der nævnes et Sted en „Vindeltrappe 
— — op til Ridefougdensz Cammer och de andre Stuer". Dette Kammer maa 
ked være det, der gemmer sig bag „Fogdens Dør" eller „Slotsfogdens Dør". 

Under Skriverstuen var ogsaa Kælder. Der var Brug for meget Kælderrum 
paa Slottet. Denne siges at have „Jerntraller" (Jernstænger) for Vinduerne. 
En Kælder, som bærer det mærkelige Navn „Svendkelderen", og som har et 
Par smaa Vinduer og jo godt kan være Rummet bag „Trailerne", kunde maaske 
tænkes at have været et Sted, hvor man indespærrede Slottets Folk, naar de ,af 
en eller anden Grund trængte til Ensomhed. 

Saa er vi naaet til det sidste større Hus paa Borggaarden, Lensmandens 
Hus, det, „Lensmanden haffuer sin Verelse paa". Det har altsaa ligget nord i 
(Jaarden, i Fortsættelse af Borgestuelængen mod øst. 
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Det havde Taarn med Vindeltrappe, ligesom det store Stenhus og Fruer-
stuen. I Lensregnskabet for 1619 findes et kongeligt 'Brev til Chr. Holch, hvori 
det hedder: „— — — eftersom Windeltrappen paa det Huus I selff der paa wort 
Slot Silcheborg holder Huus udj skall were meget forfalden och bygfeldig, saa 
beder vi eder och ville atj (at 1.) forskr. Windeltrappe och Tornet derpaa med 
ny Foedstiicker och andet behørig iglen lader restavrere — — —". 

Huset maa altsag have haft to Stokværk. Og det havde to Kviste. Der siges i 
1639, at der er Render (Tagrender) mellem begge Kvistene, og at der lægges-
Tagsten paa disse. I nederste Stokværk nævnes tidligt i det mindste fire Værelser, 
hvoriblandt „Lensmandens eget Kammer" og „Kontoret". Der tales senere, i 1631 
om en Stue med 3 eller 4 Kammere. Maaske er det de fire, der gaar igen, 
maaske er det Nybygning. Teksten er her ikke klar. Her skal dog sikkert søges 
det Rum, som i 1633.  kaldes Lensmandens Frues Kammer. Baade dette og Lens-
mandens forsynes i 1631 med Bænke og Hylder, det sidste ogsaa med en 
Skive. Niels Snedker fra Holstebro besørger det. Endvidere har samme gode 
Mand sat 18 Vindueskarme ind i disse to Herskabsværelser, hver med 6 Vin-
duer i og en dobbelt „Slaaboue" (Vinduer, der kan aabnes). 

I andet Stokværk, i Kvistene, havde Lensmanden sit Sengekammer. Det havde 
Skorsten og kunde sikkert opvarmes. Til at begynde med stod.denne Skorsten 
paa Gulvet, men i• 1630 mures den op fra Jorden. Det omtales ogsaa samme 
Aar, at Niels Snedker har lavet en Seng til dette Kammer. Ved Indsættelsen af 
nogle Vinduesstænger nævnes Side om Side Lensmandens og Slotsdrengenes 
Kammer, saa det kan se ud, som om de sidste har boet i Lensmandens Hus. 

Der nævnes iøvrigt en Del andre Værelser i Borggaarden, hvis Navne siger 
os, af hvem de benyttedes, men om hvis Plads i Slottets Bygninger der ikke 
gives Besked. Dette gælder om Slotssmedens Kammer, Glarmesterens Værelse, 
Snedkerens Værelse. Det første har selvfølgelig været til Beboelse og vel ogsaa 
det sidste; ont hvilket der siges, at der førte en Trappe op til det. Glarmeste-
rens Værelse var derimod dennes Værksted, hvor han stod og arbejdede med 
Tin og Bly og Glas. Det siges nemlig i 1632, at det var det Sted, hvor „Glar-
mesteren stod inde og arbejdede". Det er vel sandsynligt, at disse tre Rum har 
betundet sig i den folkelige Ende af Borggaarden. 

Af mindre Bygninger og Tilbygninger nævnes „Lildhusene", Retiraderne. Der 
var i 'al Fald to af dem. Det ene har sikkert udelukkende været til Brug for de 
kongelige, naar de opholdt sig paa Slottet, og for Lensmanden og hans Fa-
milie, det andet til Folkenes, Tjenerskabets og anden Menigmands Afbenyt-
telse. Det første laa ved den østlige Ende af Fruerstuen og bar det fine ad-

lende Navn „Junehers Lildhus". Det ombygges af Hans Tømmermand i 1630. 
Det er af Bindingsværk, to Lofter højt og to Binding. Det har maaske kunnet 
benyttes baade fra Stuen og anden Sal. Det havde to „Vindskeder" til Tagets 
Beskyttelse, hvilke Fjæl vi for Resten hører Tale om ved alle Slottets Gavle, og 
der var sørget for frisk Luft ved „Bover" i Vinduerne. Det synes at have haft 
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flere Afdelinger. Der tales samme Aar om 4 Døre i det. Men om dets Bekvem-
meligheder forlyder der løvrigt intet. Aaret efter stives det af med nogle Jern-
ankere. Det andet Lildhus beskrives ikke i Regnskaberne. Vi faar blot at vide, 
at det stod ved Skriverstuen og havde to Vinduer. 

En meget vigtig Tilbygning paa Borggaarden var Fangetaarnet, hvis' An-
Vendelse vi ogsaa senere vil komme til at omtale. Man maa sikkert ikke fore-
stille sig det som en himmelstræbende Ting ligesom Slottets andre Taarne og 
Spir. Det har sikkert kun været en Taarn-lignende En-Etages-Indretning. Un-
dertiden maa det nøjes med en mindre pralende Betegnelse. I 1633 kaldes det 
„det Kammer i Borgestuen, som Fangerne skal sidde i". Og til andre Tider blot 
„Hus". I 1630 „forferdiger" saaledes Hans Tømmermand et „Fangetaarn", og i 
1647 har Murmester Hans Ibsen fra Skanderborg „med Murverk forbedret Fange-
husit". Og blandt en Mængde Laase, Ambrosius Smed i Balle samme Aar laver 
til Slottet, nævnes ogsaa 2 Taskelaase til Fangetaarnet. I 1633 laves 2 Dørjern, 
2 Kroge, 2 Kramper og en Hasp til den yderste Dør for Fangehuset. Der har 
vel sagtens været Dobbeltdør. Det var jo farlige Folk, som gemtes der inde. 
Der nævnes ikke Vinduer her. Man tog i de Tider ikke særligt Hensyn til Fan-
gernes Hygiejne. Fangetaarnet synes at have været et mørkt Hul. Og frisk Luft 
har der vist ogsaa været smaat med. bog meddeles det i 1649, at Gunde 
Giordsen fra Alling, som vi senere vil komme til at nævne, har lavet „et tre- 

" dobbelt Kors-Jærn for et Hul paa Fange Døren". Dette Hul kan maaske være 
bleven lavet af Hensyn til Fangernes Luftforsyning, medens man samtidig med 
det tredobbelte Kors slog Bom for alle Undvigelseslyster, Hullet kunde vække. 
Dette kan maaske dog opfattes som en Sikkerhedsforanstaltning, en Aabning, 
gennem hvilken man kunde have et vaagent Øje med Fangerne og tillige 
som den Vej, gennem hvilken Maden til dem befordredes. Hvad Sikkerheden 
angaar, da synes imidlertid Fangetaarnets Inventarium at yde fornøden Be-
tryggelse. 

1631 bruger Gunde Smed 21/2 Lpd. Jern til at lave 2 Bolte og nogle 
Haandknuder (Baand til Haanden), og 1633 foreligger der en Regning paa 
„3 Boldter til Fangerne, Klyffuer som Boldten gaar igiennem paa Beenen, noch 
en Hand Knude". Og i 1649 er Gunde atter i Arbejde og erstatter det Fangehus-
Inventarium, som Fjenderne i Krigen 1643-45 har bortført. Paa Lensregn-
skabets ofte noget knudrede Sprog hedder det, at han har lavet „— — — een 
Jern Bolt och thoe Paar Hand Kloffe Fortredere och Udediske at halle udj, 
efftersom aldeles intet sligt effter Fejgdetiden til Slottet wehret och umiste-
lig ehr". ' 

Lad mig i denne Sammenhæng nævne, at Slottet heller ikke manglede til 
den lovlige Ordens Opretholdelse andre brugelige Redskaber: Træhesten og 
det spanske Kappe. Den første har vel staaet paa Græs et Sted i Nærheden 
af Fangetaarnet. Gunde faar 1633 Betaling for 5 store Spiger til „at slaa Hovedet 

Silkeborg Slot. I. 
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til Træhesten med". Man skulde jo ellers synes, at Dyret lige saa godt kunde 

gøre sit Arbejde uden Hoved. Samme Aar blev der brugt 5 Pund Jern at be-

slag den spanske Prydelse med. 

Naar jeg saa til Slut nævner Maltkøllen, som den ofte omtalte Hans Tøm-

mermand istandsætter i 1649, og som vel maa have ligget i Nærheden af Bryg-

gerslængen, har jeg været om ad alle de Bygninger og Værelser, mine for-

skellige Kilder omtaler, og som kan tænkes at have tilhørt Borggaarden, Ja, 

der er dog et Rum endnu nævnt: „Madses Kammer". Men jeg kan ikke gøre 

Rede for, hverken hvem Mads var, eller hvor hans Kammer laa. 

Vi forlader saa med Synet af 1645 Borggaarden og gaar gennem den østre 

Port ud til Staldgaarden. 

Ved Porten fandtes et Kammer: „Gæstekammeret inden Porten". Det maa 

have været et ret stort Værelse. Det siges 1648 at have 5 Døre og 5 Vindues-

karme, som alle var store, da de hver havde 6 Vinduer. Det ser ogsaa ud til, 

at det har været ret godt forsynet med Bohave. I 1631 bliver opstillet i det 2 

Senge, en Skive, Bænke og Fodskamler. Dets Navn siger jo ogsaa, at det har 

været brugt til at putte Slottets Gæster ind i. 

Som liggende „næst udenfor Borgegaards Porten" nævnes et Rum, der og-
saa hedder „Lensmandens Drenges Kammer". Det vilde ikke være urimeligt at 

antage, at det er det, der ogsaa gaar under Navnet „Porteren"s (Portnerens 

eller maaske „Poderen"s, Podemesterens eller Gartnerens). En Portner fandtes 

der selvfølgelig. I 1638 nævnes denne Bestillingsmand som Modtager af et Bud 

fra Herredstinget. Det ligger nær at antage, at han tillige har været Fange-

vogter og maaske Vægter paa Slottet. 

Straks udenfor Porten fandtes den anden Voldgrav med sin Vold og sine 
Pallisader. Her over førte selvfølgelig en Bro. Selve Borggaarden har, saa vidt 

jeg kan skønne, ikke været brolagt, men der har jo uden Tvivl gaaet en pikket 

Kørebane tværs over den fra vestre til østre Port, ud gennem denne og hen til 

Broen over Voldgraven. Man kan vel betragte som en Fortsættelse af denne 

Stenbro „den store Bro", Jørgen Stenpikker lægger fra Borggaarden til „den 

yderste Port", den mellem Staldgaarden og det aabne Land mod Øst, som vi 

om lidt ogsaa skal passere. Et kongeligt Brev af 1617 paabyder Bønderne at 

hjælpe „Stenlæggeren" at lægge den. Angaaende Broen over Borggraven da kaldes 

den „Broen for Borgegaardsporten". Den og den yderste, over Graven om Stald-

gaarden, er i 1617 opsat af ny. De var da begge „gamle Broer", og var saa slette 

„at ikke nogen kunde paa det sidste enten ride eller køre derover". I 1661 er den 

første atter bygfældig og maa lægges om. Hvor lang denne Bro eller hvor bred 

Voldgraven er, kan jeg ikke sige. Og om Broens Bygning ved jeg ikke andet, 

end at Linaa og Funder Mænd i 1618, den 15. Juli, slog Pæle under den. Det 

fortælles i et Mandtals-Register over „Plidtzfolk" (Pligtsfolk), som vi, senere skal 

vende tilbage til. 

Paa den anden Side denne Bro laa altsaa Staldgaarden. Der nævnes her: 



35 

den søndre, nordre og østre Længe. Gaarden har været aaben ind mod Borg-
gaarden og Voldgraven. 

Paa den søndre Længe indmurede i 1649 Mikkel Jensen, Ravnholt, 108 Tavler i 
Bindingsværket og skjellede 26 Binding Fag. Huset var altsaa teglhængt. End-
videre murede han i „samme Huses Kvister og Trapper til begge Lofterne 13 
Tavffler". Og Snedker Peder Jakobsen „forbedrede begge Lofter hvor fornødent 
var." 

At her har været Kornlofter med Stald under er altsaa givet. Her har sik-
kert ogsaa Vognhuset befundet sig, det, hvis Port i 1650 bliver istandsat med 
Hængsler, Ringe, Tappe og SØM. Og her var vel ogsaa den Stald, hvori Hov-
bønderne, naar de gjorde. deres Spanddage eller kom med deres Landgilde, 
satte deres Heste ind. 

Om det „nordre Hus' Brug forlyder der intet. Det Østre var Gaardens stør-
ste og vigtigste, og om det siges der en Del. Det var en teglhængt Bygning. 
I 1637 bliver 32 Bindinger at det „taglagt" (ikke tækket) paa den vestre Side. 
„Kornhuset, som Ridestalden var i", kaldes det samme Aar, da Hans Tømmer-
mand faar 16 Rdlr. for „det at drive og rette, da det havde indgivet sig i Stald-
gaarden". Det var altsaa, som alt andet Hus i Gaardene, Bindingsværk. Det 
kaldes ogsaa „Lensmandens Ride-Stald" og „Kong,_Majst. Stald". Huset har 
altsaa haft Gennemkørsel og Port. Synet af 1611 besigtiger ogsaa dette. Det 
kaldes da „det Hus, som Porten gaar ind, som Kongens Korn skal ligge paa" og 
nævnes tillige „Port-Huset". 1 1617 „lægges Tagsteen over den lange Stald och 
Porthus". 

I dette sidste har der været nogen Beboelse ogsaa. I al Fald til Tider. Synet 
af 1645 siger, at der er „et Kammer paa den wenstre Haand, naar man gaar 
ud at den yderste Port for Slottet, som Ridefogden nu haver sit Værelse". Han 
maa da være flyttet fra Borggaarden herud. Og der nævnes ogsaa „tvende 
Kammere næst hos". Her har vi sikkert Staldmesterens og Karlenes Kammer, 
som omtaleS i 1631 ved den store Reparation, som vi allerede flere Gange har 
søgt tilbage til som Kilde. Maaske ogsaa „Slottets Fisker"s do. Der nævnes et 
saadant ved Byggeriet i 1631. Til Staldkammeret laver dette Aar Niels Snedker 
4 Sengesteder, 2 Bænke og en Skive. Det kan altsaa se ud, som om der har 
været 4 Staldkarle. Og den Skorsten i Stalden, som Peder Murmester fra Ran-
ders dette Aar opmurer, har jo sikkert baade Staldkarlene og Ridefogden haft 
Nytte af. 

Porten med Porthus delte altsaa Staldlængen i to Dele, Kongens og Lens-
mandens. 1 1631 er der 4 Dobbeltdøre ind til Stalden. Gulvet var naturligvis 
pikket. 1620 lægger Jørgen Stenpikker Stalden langs med Kampesten. Der skulde 
pyntes paa det, da „man ikke vidste, om kong. Mayst. wilde komme til Slottet". 
Og i 1641 lagde „Jens Brolægger af Rye" en ny Stenbro i den „ganske igien-
nem". Og i 1630-31 bedrer Hans Tømmermand paa den ved at „ophugge 

3* 
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bande med Opstander, Fodstykker med Egebul at lægge under Hestene og med 

Fjæl imellem Hestene. Saa og — — ny Hækker at gøre" — „paa hans egen 
'Kost for 18 Daler". Og i Kuskestalden har han ophugget 9 Spiltove. Der tales 

ogsaa om 3 Skillerum. Niels Snedker har ved samme Lejlighed i Ridestalden 

anbragt en Høkiste .og en Foderkiste og lavet Indretninger at „hænge Sadlerne 
og Tøjet paa til Ridehestene." 

Oven over Stalden var altsaa Kornlofter. Korn- og Maltlofter kaldes de i 

1647. 1630 laver Morten Smed i Farre en Laas til Maltloftet, og 1620 brugtes 

1151/2 Tylt Fjæl at lægge det om med. I 1650 har Hans Tømmermand arbejdet 

paa tre „Svaler" og „Offuertech" (Tag) paa Kornlofterne, og samme Aar har 

Snedker Peder Jacobsen lagt de to Korn- och Maltlofter om. 1648 tales om en 

Kvist heroppe, og om at Hans Nester — vist en Oniskrivning af vor gamle Hans 

Tømmermands Navn — laver en ny Trappe til disse Lofter. Det er som sagt 

lange Loftsrum. I 1642 har samme Hans bedret ved 108 Binding Kornlofter over 
Stalden. 

Heroppe laa da sikkert største Parten af de store Kornleveringer: Kongens 

Korn og Genant-Kornet, som indgik fra Lenet. Og her har været god Brug 

for de MaaletØnder med „Haandgrebber" (Haandtag eller Hanke), som Gunde 
Smed i 1631 laver' til Lofterne. 

Selvfølgelig skiftede denne Staldgaardens Hovedbygning gennem Lens-

tiden Udseende. Henimod Afslutningen af denne, 1649-50, er en stor Del af 

den falden ned, og 25 Fag ny Stald bygges op. I 1651-52 omtales 26 Fag til, 

som er bleven ombygget. Det maa være dette Hus, der menes, thi her omtales 

en nordre Ende med en liden Kvist og to Trapper opført paa det gamle Hus' 

Plads, og der nævnes Leder i den vestre Side af det. Fr.a. Regnskabet over det, 
der er gaaet med ved Opførelsen, faar man et Begreb om, hvorledes der den-

gang byggedes paa Silkeborg. Natdrligvis træffer man her alle de Benævnelser, 

vi kender fra Tømmeret i Bindingsværkshuse: Sparrer, Hanebjælker, Baand, 

Remme, Stolper, Løsholter, Leder, Lægter, og vi faar ogsaa opgivet en Del Maal: 
Bjælkerne var 14 Alen lange, Stolperne i Væggen 7, Sparrerne 11, Hanebjæl-

kerne 81/2. Det er jo betydelige Dimensioner. Tagfladerne har ganske vist ikke 

været meget stejle, men det giver dog en Højde af 81/2 Alen fra Loft til Møn-

ning og 31/2 Alen fra Loft til Hanebjælker. Løsholterne var 3 Alen lange, og 
det giver disse 26 Fag Hus en Længde af 78 Alen. 

Alt Tømmeret — ligesom sikkert alt andet Tømmer, der anvendtes ved Byg-

geri paa Slottet — var — paa Fyrretræet nær, som sad i Gavlene — skaaret i 

Silkeborg-Skovene. Tømmer- og Snedkerarbejdet var gjort af Tømmermanden 

paa Silkeborg, som nu hedder Morten, og Snedkermester Morten Nielsen samme 
Sted. Og der er brugt 5100 Tagsten og 20 Læster Kalk og 9 Tønder Haar at 
blande i Kalken. 

I Staldgaarden eller dog i umiddelbar Nærhed af denne skal søges endnu et 
Hus, dertil et meget vigtigt, det, som rummede baade Bødkeri og Slagteri. Det 
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stod, i Følge Synet af 1611 „ved den østre Ende af en Stald". Rimeligvis ved 
søndre Hus i Staldgaarden. Det har vendt i Nord og Syd, Slagtehuset Ina i den 
søndre Ende, idet det — i al Fald delvis — var bygget ud over Vandet, ud i 
Aaen, som havde en 'stærk Strøm og derfor hurtigere førte bort det meget 
Blod, der her flød, end om dette var løbet ud i Søen paa Oddens Nordside. At 
Slagterhuset gik ud over Vandet, fremgaar af Lensregnskabet for 1617. Der 
siges nemlig, at nogle „Savmænd har skaaret nogle tykke Egebolfjæl — — — 
som er lagt ud over de fire Binding Hus over Vandet, som Slachterhuset skal 
være". Hvor stort dette har været, kan jeg ikke opgive. Men det maa have været 
ret rummeligt, da her store Flokke Svin, Køer, Kalve, Faar o. s. v. kom under 
Kniven, og mange Folk i Reglen var beskæftiget med Slagtningen. I Mandtals-
registeret over „Plidtzfolk" i 1617-18, som vi altsaa senere vil komme til at 
citere i sin Helhed, opgives, at der under Slagtningen den 10de October var 
trommet sammen at hjælpe Slagter Thomas Koch af Balle 90 Mand fra Linaa, 
Funder og andre Byer i Omegnen. Chr. Snedker fra Randers•lægger samme Aar 
„to nye Lofter i det forneden og foroven" — det har altsaa haft to Stokværk 
— og det store Forbrug af Materialer ved denne Lejlighed siger ogsaa, at det 
har været et stort Hus. Laurids Tømmermand tilhugger Lægter for 21/2 Daler. 
Chr. Snedker bruger 43 Tylt Fjæl og Niels Smed i Linaa har „forsmedet" 6 Lpd. 
Jern i Søm og Spiger. Endelig vidner ogsaa de 12 Vindueskarme, som Christen 
Snedker i Hinge indsætter, og de 8 Døre, han anbringer, at Huset har været 
meget rummeligt. Der tales om 4 Skillerum i det. Huset har endvidere en dob-
belt Skorsten med fire Piber. Paa dets Loft laa noget af Kongens Korn, og over 
Kornet skærmede et Tegltag. Det blev i 1631 „skiellet" (understrøget), ligesom 
hele Huset blev „dønnieket og andstrøgen". (Afpudset med en tynd Leropløsning 
og kalket eller malet). 

Hvor stort Bødkerhuset har været før 1631, ved jeg ikke. Men det Aar blev 
det gamle nedrevet og et nyt opført, og om det meldes der, at det var 19 Bin-
dinger langt og to Lofter højt. Her krævedes ogsaa stort Albuerum. Her ar-
bejdede Willads og Jens Bødker fra Haarup, Ebbe Bødker fra Kjærsgaard, og 
hvad de nu hed alle de Tøndebindere, som fra Omegnen blev trukket herind -
paa Slottet synes aldrig at have boet nogen Bødker — og det var ofte mange 
Tønder, der skulde laves. I 1647 binder saaledes de to første 66 Tønder til 
„kong. Mayst. Landgilde-Smør, 7 Tønder til Aal, 151 til Lenets Landgilde-Mel. 
Desligeste 14 Tønder til Smør, 13 Tønder til Aal, 8 Tønder til Gryn, 3 Tønder 
til Honning til Lensmandens Genant". Willads og Jens,  arbejdede paa egen Kost 
og fik 11/2 Mark for Tønden. De hjalp ogsaa til at nedpakke Sagerne og fik her 
2 Skilling pr. Tønde. 

At Huset af 1631 har været stort, fremgaar ogsaa af det Arbejde, der er 
lagt paa det, og de Materialer, der er anvendt. Savmændene Chr. Lassen i 
Gødvad, Mikkel fra Asmildgaarde, Niels Remsnider (Sadelmager) ved Slottet, 
Niels Bøg, Tømmermand og Borger i Viborg o. fl. har arbejdet her og faaet 
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alt 76 Rdlr. Af Materialer er medgaaet: 38 Tylt Lægter, 400 Tagsten, 1100 Mur-
sten, 8 Læster og 3 Tdr. Kalk, 48 Tylt Fjæl, 151/2 Lpd Stangjern og 3250 Søm. 
Naturligvis er tillige brugt alt Egetømmeret fra det nedrevne Hus. Det hele lø-
ber op til den betydelige Sum 344 Daler, I 1611 fandtes her, i Følge Inventarie-
listen: „I Boløxe, 1 HØiØxe, 1 Tengsell (Bødkerøkse), 2 Bondskruffuer, 2 Ug-
ler"1). Desuden var der henlagt en „Jernlænke at hendte Tømmer af Skoven 
med". 

1 Staldgaarden skal vi sikkert ogsaa søge en Bygning eller et Rum, som blev 
meget brugt: Gaasestien. Der bekostes i 1631 2 Hængsler, 1 Hasp og 2 Kroge 
„til en Dør Giesen er udj". Det kunde være nødvendigt at holde godt lukket her. 
Det var store Drifter af Landgilde-Gæs, Slottet af og til husede. 

Inden vi — stadig i Selskab med Synet af 1645 — forlader selve Slottet, 
er der en Del Ting, som endnu maa nævnes, men som det maa overlades til 
Læseren selv at bringe paa Plads. 

Der er først Hundehuset. Der var selvfølgeligt et saadant. Det nævnes egent-
lig ikke direkte. Men en „Hundekrog" paa Ambrosius Smeds Regning i 1647 
leder Tanken hen paa Hundelænker og Hundehus. Hvor dette har ligget, kan 
„Hundekrogen" selvfølgelig ikke oplyse. 

Dernæst omtales en Jordkælder. Den faar i 1631 sin Dør forsynet med Krog 
og Hasp. Hvor den laa, kan dette lille Vink heller ikke afgøre, lige saa lidt 
som, hvad den brugtes til. Man forbinder i Reglen Jordkælderen med Tanken 
om Kartofler. Denne Forbindelse er selvfølgelig udelukket her. Men da Slottet 
havde Have, er det jo ikke usandsynligt, at Kælderen har været brugt til andre 
Havesager. 

Saa er der alt det, Slottet i Følge de to Inventarielister foruden det allerede 
nævnte rummede af Bohave, Sengetøj, Dækketøj, Jærntøj, Tin, Messing, Træ-
varer m. m., det, som ikke kan gives fast Plads, men som maa nævnes for at 
faa alt det overleverede med, som kan bidrage til at give Billedet af Slottet 
noget Liv og fylde op i de mange, noget tomme Rum paa dette. Men jeg maa 
her gentage, at hvad der nu nævnes, kan kun med Sikkerhed gælde Slottet i 
Tidsrummet fra omkring 1550-1611. Dog er det jo sandsynligt, at det har 
Gyldighed op i den følgende Tid, indtil de fjendtlige Indfald tyndede ud i Inven-
tariet og tilsidst i 1645 gennem en sørgelig Karrikatur af en Liste viser, hvor 
døde og tomme Slottets Rum da stod. 

Trods det ramseagtige, der maa blive over en Gengivelse af en Inventarie-
liste, kaster den dog et stærkt Lys over Slottets Dagligliv i dette Tidsrum. 

Jeg begynder med Listen fra 1588 og citerer paa dennes eget Sprog. 
Først det, som — se foran — er stablet sammen paa Fadeburet. 
Der findes endvidere en hel Del Sengetøj og Hynder: 
4 Par hollandttz Lerrittz Lagenn the 3 Par med 2 Breder och thett fierde 

') Vist en Lænke. Kalkar har Uglelænker. 
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med 3 Breder" — sikkert hjemmehørende i Herskabets og de kongeliges brede 
Senge — „4 Par. enbrittlerriz Laggen" (en Bredde), 2 Par helslit, 2 Par halslit, 
.9 Par Hørgarnns Lerriz Lagen. Halffslidt. 16 Par Blaagarnns Lerriz Lagen" -
tiden Tvivl fra Folke-Sengene, omkring i Borgestue, Bryggers Og Stald —.„4 
Puder uden Woehr (Vaar), Sildene. 2 tønnd Teppitt ullden Sengkleder, thefr, 
eblant er, 6 sledenns (slidte), 1 flamsk Benckediønne (Hynde), 11 huid (hvide) 
tønd Teppit Sengkleder, I gammel syet Benckediøne, 2 Par groffue halffslitt 
hollandz Lerriz Laggen, thet enne Par med 2 Breder udi, och thett andett med 3 
Breder udi, och er thett ene Par halslidenn, 6 nye Pudiswohr (Pudevaar), 10 
gamell Diøner aff 3 Søls Wohr (findes isteden offuerdragenn med Wadmell), 
I gammel graa Hoffiddiønne (Hovedpude), 5 Bolsterdiøner ehre gamle och ne-
sten forslitt, 3 blaaranditt bøtte (bødede) Diøner, er gamble, 2 gammell Hoffuid-
diøner med Sardugs Wohr, 1 bøtt Hoffuittdiøne med Bolster Wohr, 2 blaarandett 
halffslitt Hoffueddiøner, er brøden (i Stykker). Till en Senng Frans Biilde (Lens-
mand paa Silkeborg 1548-57) gaff: 1 Leerlagen (formodenlig Lærredslagen), 
1 Pude met itt gammelt Wohr, helslidenn, I halffslitt Bolsterdiøne, 6 Støcher 
aff gulltt och bruun Arrask (uldent Tøj fra Arras) och enn Kappe (Sengegardin) 
af gammel brøden Saienn (Sajen el. Saddin= fint uldent Tøj. Der tales om 
Saddens Trøje, .S. Hagel, S. Kiortel)." Det er gamle Sager, som har Lov til at 
være baade halvslidt og i Stykker. 

Hertil kommer det Sengetøj, Slottet har faaet lavet i Aaret 1584-85: 3 Bol-
ster Senngi Dyner og. 3 Hoffueddiøner ther.  thill (dertil) er Søllffs Weff (vævet 
med 4 Søl, firesels Væv), 7 graa Wadmels Dynner, 6 Hoffueddiøner ther thill, 
18 Par Hørgarns Laggen udi huertt Paar 20 Alne, 36 Par Blaargarnns Lagenn 
udi huertt Par 16 Alne, 8 Hørgarnns Pudiswohr udi huer 3 Alne, 3 Lambschindz 
(Lammeskinds) Senngi Techenn (Tæppe), 14 ulden Senngkleder." 

Endvidere har Dronning Sofie sendt fra Skanderborg: 2 nye Bolster Dynis-
wohr, 2 nye Sardugs Dyniswohr (Sardug= halvt finnet og halvt uldent Tøj. Der 
tales om Augsburg Sardug, Sard.—Dyne, „Sard. til 'nyn Frues Underkiortel"), 
2 nye Bolster Hoffuid Diøniswohr, 3 Par smaa Hørgarnns Lagen med 21/, brede 
halffslidene." Og fra København har Dronningen sendt 20 Par „halffsliden 
.Blaargarnns Lagenn, the 16 Par aff them møgit forslidt." 

Og endelig har Slottet i 1585-86 anskaffet: „8 nye Wadmelsdyner, 3 nye 
.Hamplerriz Dyner og 9 ullden Sengkleder". Samt i 1586-87: „6 nye Sengkleder, 
.5 Skindteckenn, 3 ulden Dyner, 5 Par Hørgarnns Lagen og 12 Par Blaargarnns 
Lagen." 

Med Henblik paa Fremtiden havde Slottet henlagt: „152 Alen Hørgarnslerit, 
150 Alen Blorgarnslerit og 32 Alen Hamplerrit til Secki (Sække) 56 Alen Wed-
mell (Vadmel) og 72 Alen grøn Engelst (Engelsk Klæde)." 

Slottet synes at have været helt godt forsynet med Sengetøj. Men der var 
,ogsaa, som vi om lidt skal se, mange Senge at putte det i. 

Af Duge, Servietter og Haandklæder havde Slottet ogsaa en smuk ForsYning. 
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Paa Fadeburet ^fandtes:• „10 Dreiels.  Schiffuedugge (Bordduge), I gammel lang 

Dreiels Dug syett med Silcke, 1 lang hollantz Lerriz Dug syed med Silcke, 1 

gammel lang Hørgarnns Dug syed med blaa Thraa (udi Stedenn lagt enn Da-

maskis Dugh); 3 lange hallffsliddenn BlaargarnnS Dugge, 1 halffslitt hollandz.  

Lerritz Handklede, 5 hallffslitt Hørgarnns Hanndkleder" Og Dronningen har øget 

denne Beholdning med 4 Hørgarnns Schiffuedugge med 3 Breder og 2 smaa 

Hørgarnns Handkleder, halslidenn, 4 Hørgarnns Schiffduge udi huer 101/4 Alne, 

ere slett forslit, 4 lannge Borgestoffue Blaargarnsduge aff 71/2  Alne, 10 Hør-

garnns Handkleder udi huer 2 Alne." 

Af Service nævnes paa denne Liste: 

„ 5 gammel Tinfade, 17 gammel Tin Talerckenn, 1 Tinkande, 1 lidenn Tin-

pott, 2 gammel Smørfade." Og fra Skanderborg har Dronning Sofie sendt: „3 

Tinkander huer paa 2 Potter, 4 Tinquarter (vel Pæglemaal), 20 Tinbegger (Bæ-

gere); ther iblandt 3 noget støre end the andre, 20 Tinfade og 20 Tintalerckenn." 

Og 1584 har hun fra „Wiborg antuorditt Lensmanden Henniche (Henning) Re-

uentlov 10 nye Tinfade, 9 Tin Salzercken (Sauceskaale eller smaa Fade), 2 store 

Handbecken." Og samme Aar har hun fra København „forskicket 10 Tinfade" 

(i 1588 alle „brødne•', d. v. s. i Stykker). 
Man ser, at Dronningen med sine Sendinger særlig har haft- Taflerne — vel 

navnlig de kongelige — for Qje. 
Møbellisten er ogsaa nogenlunde fyldig, dog navnlig hvor det gælder det, 

der ligges og siddes paa. Der nævnes: „27 opstaendis Treesenghj aff Bøgh, 12 

opstaendis Treesenghj aff Fyr, 3 gammel Skabe, som duer intet, 59 Stoele, 4 

Bogstole (Læsepulte), 4 gammel Foldborde, 4 Klister, unde och guode (daar-

lige og gode), 24 Schiffuer unde och guode, 4 Foldstuel." 

Af Lysholdere eller Lysestager har Slottet, indtil Dronning Sofie ogsaa• her 

betænkte det, været daarligt forsynet. Mellem det øvrige Bohave paa Fadeburet 

nævnes kun „3 smaa tiusestager huer nied 1 Pibe, then ene er brøden." Der 

var altSaa egentlig kun to. Men saa sendte hun fra Viborg „8 Messing Liuse-

stager huer med 1 Pibe" — men da der tages Syn paa dem, er „thend ene brø-

den" — og fra København yderligere „4 Messingliusestager huer med 1 Pibe» 

Det er maaske efter denne Forsyning, at man har faaet Raad til at anbringe 

„en Liusepibe med Plade paa Trappen" (vel sagtens den ved Fruerstuen). Men 

selv efter dette Dronningens Offer paa Oplysningens Alter, synes det, som at 

Kampen med Vintermørket paa Silkeborg maa have været noget virkningsløs. 

11 Lysestager til de mange Rum kan egentlig ikke kaldes nogen Lysets Sejr. 

Naar Herskabet skulde have det nogenlunde lyst paa sine Værelser, er der sik-

kert ikke blevet ret mange Stager tilovers til de øvrige. Men man har maaske 

paa disse nøjedes med smaa Tranlamper af den Slags, som langt op i Tiden 

brugteS i Bondehjemmene, eller gjort et vidtstrakt Brug af Tællepraase. 

Af Lys at bryde Mørket med udenfor Husene har Slottet ogsaa ejet uan-

stændig faa. Der nævnes kun „3 GIarløgtter'• (Lygter). • 
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Man faar heller ikke høje Tanker om Renligholdelsen af de mange Kroppe, 
der gik bg samlede Snavs paa Silkeborg. Ifølge Listen havde man kun et Løff:- 
kar (Løvkar =Badekar). Dette har jo sikkert nærmest været beregnet paa Her-
skaberne og vel haft sin Plads i Nærheden af de herskabelige Sovesteder, maa-
ske i en af Afdelingerne i _lunchers Lildhus". Naa — maaske har det menige 
Folk benyttet Søens og Aaens store Badekar. 

Blandt Slottets Inventarium er ogsaa opført Slotsuret, „et Seieruereh ined 
sin Kloch och sin Tilbehøring". Dets Slag maalte for Slottets egne Folk og 
Hovbøndernes Flokke Arbejdstiden ud, og om Natten, naar alle s ov paa det 
gamle Slot mellem de store mørke Skove, og Nattevagtens eller Vægterens Skridt 
gennem Gaardene var det eneste menneskelige Livstegn her, talte det langsomt 
Timerne op. Hvor det havde sin Plads, nævnes ikke, men det har vel været 
et af Taarnene. Heller ikke hvorledes det saa ud, ved vi. Kun 'en lille Post paa 
Regnskabet i 1602 siger os — hvad der for Resten vel er selvfølgeligt — at det 
gik ved Lodder. Der bliver nemlig det Aar brugt af Hamp til „Kong. Mayts 
Seierværk", som det højtidelig kaldes, 24 Mark. At der i 1612, da det var ganet 
istaa, meddeles, at det var „slets aldeles ødde medt Hiuffuel Genger", og maatte 
sættes istand af „Seiermeister" (Uhrmager) Peder Jørgensen, Horsens, er jo 
heller ikke meget oplysende i saa Henseende. 

Inden vi forlader Inventarielisten af 1588 maa det dog bemærkes, at der fin-
des mere end en Liste fra dette Aar, og at Listerne er ganske ens, men Afvi-

. gels.erne er saa uvæsentlige, at det ikke vil være nødvendigt at citere mere end 
den allerede anførte. 

Ud fra Listen af 1611 er det endnu vanskeligere at henføre de forskellige 
Ting til bestemte Steder. Den grupperer nemlig meget af Inventariet paa sam-
me Maade som det bl. a. sker ved Skifterne omkring hos Bønderne, under Ru-
brikkerne: Silkeboskab, Lærredsboskab, Sengetøj, Uldenboskab, Tin, Messing, 
Trævare. Men jeg citerer for Fuldstændighedens Skyld ogsaa denne.  Liste. 

Silkeboskabet er ikke ganske det samme som tidligere. Den røde Messehagel 
med Guldkorset paa er endnu bevaret, men Messesærken og det gamle Alterklæde 
nævnes ikke. Derimod findes den blaa .Fløjelskappe, ligeledes de seks Stykker 
af gult og brunt Arrask, Kappen af gammelt Saienn, men den er nu bleven 
„brøden". Af nyt ses „I grøn Damasekes-Ombliæng till en Seng, 1 grøn Fløj-els 
Decken, 1 Offuerbredsel thill en Seng aff gult og røtt, en grøn Schelers(?)-An-
hæng til en Seng, 1 gull och rød Darimskis Tapet offuer 1 Skiffue". 

Af Lærredsboskabet: „3 Damaskes Dreyels Skiffue Duge, 2 do. do. Handkle-
der, 8 do. Saluetter, 4 halffsleddenn Hørgarnns Dreyelsduge, n,  Blorgarnns Drey-
els Skiffueduge, 3 Hørgarnns Dreyels Handkleder, 8 do. do. Saluetter, 2 Par do.' 
Lagen, som er gamil och 2 Breder i, 11 Par nye groffue Hørgarnns Lagen 2 
Breder, 1 Par gamill Hørgarnnslagen 2 Breder, 7 Par halfsleden Blaargarnns. 
Lagenn 2 Breder, 1 gamil smaa lang Lerritz Sigte med Løcke-Sømb, 2 gamill 
Lerritz Skiffue Ddge, '61 Alne groffue ublegett Hørgarnns Lerid, 182 Alne uble- 
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gidt Blaargarnns Lerid, deraft siges adt skal were 32 Alne till Secki." Her sav-
nes nu ogsaa Skivedugene med Bispernes Vaaben. De har maaske i den Rant-
zauske Tid været med til for mange Fester. 

Dyne-Beholdningen opgives saaledes: „11 brugelig. Bolster Diønner, 10 ga-
mill Bolsterdiønner, de otte er bødt, 17 Bolster Hoffued DiØnner, unde och guode, 
4 Sardugs Donn (Dun) DiØnner — som sikkert, ligesom de følgende Dunting, 
ikke har ligget i Folkesengene — de to er bØdte, I firesøllett (vævet med fire 
„Sel" el. „Søl", firesel) Douenndiønner, 11 do., onde och guode, dog miestenn 
gamill, 11 do. Hoffued Diønner, gamill Linid Waar, ehr bødt med Vemell (Vad-
mel), 15 gamill Vemels Diøner miesten Diellenn slett ubrugelig, 7 ubrugelig We-
melis Hoffued Diønner, 2 Sardugspuder med nye \Voer paa med Knipeling for-
neden och brunt FlØyell, 2 Leder Puder med gull och rødt dobildt Damask for-

. neden, och er Woer paa med Knipling forneden" — disse syv Puder har sik-
kert været anbragt i Herskabs-Sengene — „5 Sardugspuder, ehr inthet for En-
derne och ingenn Woer paa, I Blorgarnns Pude, 2 gamill Leder Lagenn". 

Af „Uldenboskab" haves: „7 Bencki Diøner weffued i Blomster, den enne er 
nye och den anden ehr gamell, 4 weffued HØnder i Ansigt er kled wnder, 2 ga-
mill weffued Hønder med Leder wnder, I gamill SØyet (syet) Benckidiøne, 10 
wlden Sengkleder, 10 gamil Sengkleder, wbrugelig. Omkring Vegen paa Fruer-
stoffuen grri engelst 5 Breder, 1 grønn engelst Skiffueteeken til den liden Skif-
fue, 72 Alne nye Wemell, deraf ehr — — (ikke udfyldt) — Alne wolcket (val-
ket)." 

Af Sølvtøj findes der hverken paa denne Liste eller paa den forrige det rin-
geste. Paa denne opgives Tin-Sagerne saaledes: „84 Tinfade, de 21 ehr wbru-
gelig och de andre ehr brugelig, och aff dennom er 8 smaa Fade, 47 Thintaller-
cken, deraf 20 wbrugelig, 1 ganiniill Smørfad, 11 Saleircken, 20 gamill Thin-
stobe med Kongens och Drottningenns Naffn paa, 11 Thin Potter, de 9 ehr nye 
och de 2 ehr gamill, 4 Thinkannder, gaar itt Stob (to Potter) i huer. 1 liden 
Smørkande, 1 Thinkorter (Kvarter-Maal)." 

Messingbeholdningen ser saaledes ud: ,,1 Par Kierekeliusestager (ogsaa 1588), 
12 Par Bordliussstager og en uden Pibe" — omtrent det samme Tal og maaske 
ogsaa tildels de samme som for 23 Aar siden. Den Slags slides jo ikke let op 
— „3 stoure Handbechener" og 7 smaa gamle do. — vel til at vadske Hænderne 
i efter Bordet — „I Messingbordkrands" — at sætte Fadene paa — „I Messing-
luffkard (Løvkar), 1 Mortels (Morter) med Støder og et Riffue Jerin." 

Af Trævare nævnes „32 huide Threefade, 4 Pibekander (Qlkander) og 15 
smaa Knabstobe." Alt dette har jo sikkert hørt hjemme paa Borgestuebordet og 
andet Steds, hvor Slottets Tjenerflok spiste og drak. 

Saa forlader Inventarielisten Inddelingen efter Stoffet bg gaar over til den 
i 1588 anvendte med Henblik paa Stedet, hvor Tingene findes, „paa adskillige 
Gemacker, Kammere, Stalden och andensteds": 

„31 Furschiffuer onde och gode, och en Part Ubrugelig tilsammen paa ad- 
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skillige Kamere 1 Eggiskiffue, 44 Furbennchie, onde och gode, 4 gamill Kieler 
och en Partt, onde och uden Laas och Laag, 34 thome Qltønder och Stand-
thønder, och en Part ubrugelig, 32 Dørlaase, som sider for Dørene paa 

Kammer och adskillige Steder, onde och guode och en Part ubrugelig, 25 
Fursenge, onde och guode, 18 Bøggisenge, 21 Stuole, onde, och guode, 58 Bøggi-
stuole hugen aff Kloff (Klov), 2 Liuseform, 2 Besmer, 2. Brandjern, ubrugelig, 
2 Løgter, ubrugelig, 1 Sold, I Trejdobbeltt Foldskiffuer, 1 Skab offuer Kielder-
halsen paa Fruerstoffuen med 3 Ronu och Laase for. 1 Bagstolle, 3 Ildskovle, 
1 Lysepibe med Plade paa Trappen, 7 ubrugelige Qlkar, 1 Degentroffue (Dej-
trug), 1 Brøgerpande paa 12 Tdr. 

Udi Køchnett: 3 Brandforke, 13 smaa brugelig Koberkiell, 3 smaa ubrugelig 
Kiell, 1 lille Kobergryde, brugelig, 1 gammel ubrugelig Halfftøndekiell, 6 smaa 
Kobergryder, ubrugelig, 1 stor Skøttelpotte (Opvaskergryde) af Kotier, ehr bru-
gelig, 2 nye Hackekniffuer, 2 nye Kocheskie, 1 Riffuejern, 2 Kastringe (en Halv-
kreds med Hager at tage Gryder af Ilden med), 4 Bradspid, stuor och smaa, 
2 Bradbucker, 1 Bradpande, 1 Rist. 

Udi Borgestoffuen: 2 Langsuenborde, 4 Benker. 
Paa Stienhuset: 2 Langborde, 2 Salttroffue, 2 Brødkorffue, udi Skriffuerstof-

fuen och anderstedes: 4 Skabe med 3 Laas och 7 Rome. 
Af det efterfølgende har en Del haft hjemme paa store Stuehus. Resten be-

des Læserne at anbringe efter Behag: 4 gamill Salttkarde, 1 stuer Lysekrone af 
Messing paa Kongens Sall med 12 Piber, 32 Alne grønn Engelst, omdragen i 
Drotningens Kamer, 3 store Jernstøcker, 5 Jernhager eller Skod, 22 011fade, onde 
och gode, 1 Selde (Sold), 1 Liusstage aff en Diur (vel en Benpibe), 1 Smørvegt 
aff Træ och Stien, I Skippund Vegt." 

Blandt Inventariet er ogsaa nævnt paa Listen af 1588 en eller flere Ting, 
som ikke fandtes paa selve Slottet eller i dets Bygninger. Jeg tænker her først 
og fremmest paa Slotsbaaden eller Slotsbandene. Listen melder, at der har væ-
ret 5 Knubskibe, „onde og gode", vel til Fiskernes Brug, 4 Pramme — en hel 
lille Flaade. Disse Pramme har jo sikkert bl. a. gjort Tjeneste som Fragtskibe 
op og ned ad Gudenaa. Der bliver senere Lejlighed til at beskæftige os med 
denne Fart. Endelig nævnes her 1 „ferdig Boede", hvilket sikkert skal opfattes 
som en ubehjælpsom og for lidt stavedygtig Skrivers Betegnelse for Færgebaa-
den (el. „brugelig Baad"?). Denne gik rimeligvis da — som senere op gennem 
Tiden — mellem et Sted tæt ved Slottet— nu i Udkanten af Fabrikens Have -
og over til Balle Land, til det, som endnu kaldes „Færgebakken". Denne Baad 
optræder første Gang i Inventarielisten af 1588, hvor den betegnes som I „gam-
men broden Baad, som ligger paa Lanndet nied enn Lennchj och Laas for". 
Senere forekommer den ofte. Angaaende dens Bestemmelse hædres den i 1617 

ved en Istandsættelse — med følgende Bemærkning: „-- = at dend altid 
halluer werit wed Magt at bruge sved Slottet offuer Søen frem och thilbage med 
Kong. May. sielff, naar hans Mayts kommer til Slottet och forreigser til Hald 
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eller och derfra och til Slottet, saa och til anden Slottens godtz och fornøden-

hed." Der bliver ved den Lejlighed ofret paa den 10 Dir., 1 Fjerding Tjære og 

200 Søm. Og i 1618, da den atter er utæt, og Anders Jensen, Thong (Tange) 

faar 4 Dal. for at gøre den istand, udvider Skriveren, som det Aar fører Regn-

skabet, dens Virksomheds Omraade med en Bemærkning om, at den bruges og-

saa af „hans Mayts Candzellie buode (Bud) och folck, naar deris Weig failder 

der fremb emellem Silcheborigh och Haild"..Angaaende Istandsættelser og Ny-

bygning op gennem Aarene kan jeg her indskyde et Par Ting: 11599 bygger 

Oluf Michelsen og Peder Jørgensen, Skibsbyggere fra Aarhus, en ny med Ror. 

Færgestedet, set fra Færgebakken. 

Den bliver „forsinedt til ett Roffuer". 1608 laver Anders Skibsbygger atter en 

ny i 15 Dage for 2 Mk. 4 Sk. om Dagen, og 2 Mænd fra Funder skærer Fjæl 

til den i 3 Dage for hver 10 Sk. om Dagen. Efter Reparationer i 1612 og 1640 
tilkaldes en Skibstømmermand Rasmus Andersen og bygger en ny for 17 Dal. 
32 Sk. I 1652 digtes den af en Tømmermand ved Silkeborg, og 1653 drikker den 

12 Kander Tjære. Angaaende dens Udseende kan jeg til Folk, der er kloge paa 

den Tids Baadbygning meddele, at der ved dens Istandsættelser tales om Klinke-

jærn„.Noede" (Nodde= sætte Dop paa, sætte fast. Kan ogsaa betyde tilspidse), 

og at vor Ven Ambrosius Smed i 1648 forsyner „Vanskiben" med noget, der 
hedder ;,Vindpige". 

Inden vi gaar over den yderste Bro, vil vi lade øjnene løbe hen over samt-

lige Slottets Bygninger og fæste sig ved et Par Ting endnu, som et lille Pensel- 
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strøg til i det Billede af Slottet, det her er Hensigten at give. Jeg tænker paa' 
dets mange Vinduer, Døre og Porte og deres Udseende og Lukkelse. Det bliver 
nærmest en Repetition og en lidt videre Udmaling af det, der allerede er fortalt. 

Angaaende Vinduernes Form — den som væsentlig bestemmer Stilen i Byg-

ningerne — da tror jeg ikke, her er Tale om Buer. I alt Fald har det da kun 
været i Murværket over dem. Karmene har sikkert været i Firkant. Jeg slutter 
det deraf, at Tallet af Vinduerne altid er lige — i Reglen 2, 4 eller 6. Og Prisen 
paa Ruderne er altid ens — I Skilling pr. Stk. Havde der været spidse eller 
runde Buer, maatte der vel fremkommet et ulige Antal Vinduer i hver Karm, 
og de enkelte Ruder vilde ikke have haft samme Størrelse og kostet det samme. 
Der•var endvidere i omtrent alle Karme et oplukkeligt Vindue. Dernæst omtales 
Stifter, hvormed de Vinduer, som ikke var til at aabne, var sømmet. Og end-
videre nævnes altid i Smedenes Regninger Vinduesstænger, som sloges tværs 
over Karmene for•at skærme Ruderne: 20 i Kvisten i Fruerstuen, 36 til selve 
denne, 18 til Borgestuen, 6 til Rustkammeret, 6 til Lensmandens Kammer o. s. v. 
Selvfølgelig omtales stadig Vinduesskodder. I Hans Smeds Regning af 1631 er 
opført 32 Spiger til Fruerstuevinduerne, „som Skodderne løber udj". 

• Dernæst er der Beslaget og Lukkelserne for Døre og Porte. Naturligvis Viser 
Smederegningerne stadig Navnene Hængsler og Stabler, Bolte, Haspe og Kroge, 
alt det, man ogsaa fandt i ethvert af Tidens Bondehuse. Men foruden Laase 
af forskellig Art: Dobbeltlaase, Taskelaase o. fl. med tilhørende Nøgler nævnes 
stadig den primitive , Lukkelse: Klinken med tilhørende Klinkefald. Selv de store 
Dobbeltporte maatte nøjes med denne Lukkelse. Der nævnes ganske vist 
1641 3 Taskelaase til to Porte i Borggaarden, købte hos Købniand Søren Vin-
ter i Aarhus, og i 1648 laver Gunde Smed' en Laas ogsaa til Porten, 'og - mani 
har vel nok til Natten lukket for Gaardene med disse. Men om Dagen togman 
med Haanden om „Haandfanget" i Porten, lagde Tommelen paa Klinken og luk-
kede sig ind paa samme Maade som ude i Huse og Gaarde. Klinken har for 
Resten holdt sig helt op i den nyere Tid. I min Barndom og Ungdom aabnede 
vi Køkkendøren i mit Hjem — en gammel Rytterskole — med Klinke og Klinke-
fald. 

Naar vi saa til allersidst har ladet Blikket løbe rundt langs Tagskægene og 
set, at der overalt var Tagrender af Bly — et enkelt Sted nævnes dog Træ-
render — er vi færdige til at gaa over den sidste Bro. 

Udenfor den yderste Port, Vold og Voldgrav laa en Smedie. Synet nævner 
den som liggende her. Dens Navn gaar igen endnu i Navnet „Smedebakken", 
hvor en Række Boliger for Fabriksarbejdere nu ligger. Hvor langt tilbage i 
Tiden man skal søge den første Smedie her, ved jeg ikke, men i 1630 „ophugges" 

her en ny med „Sehorstien och Esse". Den var altsaa Bindingsværk, og den 
havde Tegltag. Værktøjet i Smedien har vi en Fortegnelse over i begge Inven-
tarielister. Den fra 1588 ser saaledes ud: „I Stedt (Ambolt), 1 Forhammer, 1 

Siiehammer (Sidehammer), 2 Haandhamre, 1 Fusthammer (Fust= Hastværk, 
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•maaske en ganske lille Hammer), 6 Brødde, I Qjejernn (at smede QxeØjer med), 
8 Tenger, 2 Stockjernn (Stokkejærn -= Jærn at hugge Huller med), 3 opstaeridis 
Nagelhog (Nagelhog = Nagelkrampe = et Jærn, hvori Hovederne paa Naglerne 
smedes), 1 Feelhage (Filhage), I Sperhage (Ambolt med langt Næb), 1 gamell 
Slibestien, 1 Slibestien med een Staai Axel, 1 Fyrspid, 1 jærnnbunden Spand, 
1 Buglenchj (Buglænke at hænge ustyrlige Heste i, naar de skoes), en Hals- 
lenche, 1 Nadstaald (skal vist være Nadstald = et Sted eller en Indretning til 
at tvinge ustyrlige Heste i eller med), I Hoff Tannge (Hovtang), 1 Skoe Jernn, 
1 Giernhamer (Gier -= Smykke, altsaa maaske en Hammer at udarbejde finere 
Ting med), 1 Hoffklinge (at skære i Hoven med ?), 1 Studsfell (Studse-Fil), 
I Skoehammer, 1 Par gammell Belle (Bælge), 1 Feele Skrue, 1 Feelstock, I 
Bennckehamer, I Fellkloffue (Filklov= en lille løs Skruestikke), 2 Brødde, 1 
Underlad. (maaske Vindelad), 14 Fede." 

Desuden findes opført som indgaaet mellem Inventaret i Regnskabsaarene 
1586-87 og 1587-88 „2 Slettfiile, 11 Skrubfiile (Raspe?), 2 Tingsler (Bødker-
økser), 2 Bondknifue (Baandknive), 1 Schoffue Jernn (maaske en Jærnstang), 
I Buoløxe og Høyøxe." 

Endvidere fandtes i Smedien nogle Ting, som rimeligvis har været under 
Hammer og Fil: „2 store Lencher adt age Tørner aff Schouffuen med, 82 Led 
langt" (formodentlig Lænker at surre Kævlerne fast til Skovvognen med), nogle 
Laase m. m. 

1 1611 er der ikke slet saa rigeligt med Værktøj. Der findes kun „I Par 
guode brugelig Belger, I Smidiestedt (Ambolt), 2 Tenger, I Forhammer, 1 Si- 
hammer, I Fusthammer, 1 Handhammer, 2 Brødde, 1 Sperhage, 1 Skruestock, 
I Slibstienn uden Axel og 1 gamelt Nadstolle." 1 1632 beslaar Hans Smed i 
Balle et Par ny Bælge, og 1634 forsyner Gunde Smedien med en ny Form i 
Essen og noget nyt Smedeværktøj. 1641 synes Smedien at være bleven flyttet, 
idet der opføres en ny i „den gamle Stald". Under Rubriken „Bødker-Redskab 
och andett" er saa opørt bl. a., hvad Bødkerhuset ved Aaen vel indeholdt: „I 
Boløxe, 1 Høigøxe, ubrugelig, 2 Tengsel, 2 Baandknive, 2 Ugler." 1 Møllen fin-
des 3 ferdige Querne, 3 Bildjern" (at skærpe Kværnstenene med) og lidt andet 
Redskab. 

Paa Inventarielisten af 1611 findes endelig opført „I Jernlencke att hentte 
Thømer off Skouffuen med, 2 Vinfade, ubrugelig og endelig 1 Kloche og Sejer 
Werch, nogle Fiskeredskaber og Hyttefade. Hvor Redskaberne har været an- 
bragt, naar de ikke var i Vandet, er ikke nemt at afgøre. Der nævnes: „I ferdig 
(brugelig) Wohdtt (Vaad), 10 Ruser, 2 Togger 1) — ere nogit miere endt halff- 
slidt", staar der. „I Skalle Togger, 3 nye Wodgaren". Vaadet omtales ogsaa 
i 1612. Der bliver da lavet et nyt. Det var flettet af Haar (Hestehaar vel sag-
tens) og var forsynet med „Theller" (Liner i Kanten af Fiskegarnet). 

') Fiskeredskab (med Net paa en lang Stang; Fiskene joges ind i Nettet med en an-
den lang Stang). 
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Hyttefadene omtales ogsaa senere. 1612 laver Poul Rasmussen i Funder 2 
nye, i 1630 forsynes de med Hængsler, Haspe og Kramper, og 1647 sætter 
Ambrosius Smed et nyt Led.  i Fadets Jærnlænke. 

I Slottets Nærhed var ogsaa et Teglværk. I 1588 omtales dette og Teglbræn-
derens Jens. Vi vil senere komme til at nævne denne Arbejdsplads. 

Jeg vil her til Slut indskyde, hvad det hele „Inventarium" paa dette Tids-
punkt af Rentekammeret ansættes til i Penge: 365 Rdlr. (1). Man har i Regn-
skabet en Specifikation af det hele. Men det vil føre for vidt at citere denne. 
Kun et Par af de mere værdifulde Ting skal anføres: I Par hollandske Lagener 
4 Rdlr., 1 Par Hørgarns do. 11/2  Rdlr., 1 Par Blaargarns do. 3 Mark, 1 Sardugs 
Dyne 11/2 Rdlr., 1 Hampelærreds do. 2 Rdlr., 1 ulden do. 5 Mark, 1 flamsk -Bænke-
dyne 11/2 Rdlr., 1 Drejls Skivedug 11/2  Rdlr., 1 flamsk Dug syet med Silke 21/2 
Rdlr., 1 Tin Smørfad 11/2 Mark, 1 Messing Lysestage 2 Mark. 
. — — Fra Slottets yderste Port gik Synet af 1645 saa om efter Ladegaarden 
til, ad en Vej langs Aaen. Den blev i 1621 brolagt. Vi ved det af et kongeligt 
Brev af 1621 til Lensmand Chr. Holch. 

Det hedder nemlig heri: „— — — Efftersom der mellem Slodtet och Lade-
gaarden skall were en megedt slem Wei och besynderlig om Winterdagen, da 
seer wi naadigst for gaadt ann adt Bønderne offuer aldt i Lehnet skulle giøre 
och ligge enn Steenbroe derimellem — — —". 

Ved denne Vej laa altsaa Silkeborg Kro, nogle Huse og endelig Silkeborg 
Mølle. Kroen og Møllen vil senere blive gjort til Genstand for en længere 
Omtale. Her vil vi kun beskæftige os med Ladegaarden, som Synet af 1645 be-
sigtiger, og som da ogsaa i langt højere Grad var knyttet til Slottet end Kro og 
Mølle var. Om Husene langs Vejen er der egentlig kun det at sige, at de i Reglen 
var Bolig for Haandværkere og andre, som arbejdede paa Slottet: Jørgen Bad-
skier, Thomas Rembsnider (Sadelmager), Hans Tømmermand, og hvad de nu hed. 
Til et enkelt af dem var udlagt lidt Have. Af Husene og denne betaltes Fæstet 
Med nogle Dages Hovarbejde. 

Ladegaarden laa da der, hvor nu Slottet eller Hovedgaarden ligger. Synet 
begynder med det „Norderste Husz". Det er Gaardens Isterad eller Stuehus. 
Her havde Ladefogden sin Bolig. Der nævnes „Ladefogdens Cammer", „et 
Cammer nest hoes" og „Kiøchenet". 1 1630 tales ogsaa om „Folkenes Kammer", 
der sammen med Ladefogdens faar indsat 8 Vinduer. Et Syn i Gjern Herreds 
Tingbøger af 1664 nævner ogsaa Ladegaardens „Isterad". 

Dernæst synes „det wester Husz, som er Nenhuszet". Det kaldes til andre 
Tider „Fæhuset i Ladegaarden", „det lange store Fæhus" — som jo giver Bil-
ledet af noget rummeligt — og „det westre Fæhus". Synet af 1611 omtaler 
endnu et Hus mod Vest: „ett Hus kalles Koehus westerst i Gaarden, som er 
aldelis bøgfeldig och wil enndelig thagis neder och settis op igien, om det 
ennten skal were Queg eller Foeder udi". Det er muligvis ikke blevet opbygget, 
thi det nævnes ikke senere. Derefter tager Synet af 1645 Kornladen for. Den 
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har ganske sikkert ligget lige overfor Isteraden, som Laderne jo næsten altid 
,gør. Der tales nemlig 1611 om „et Hus, staar Øster i Ladegaarden", og som 
ikke er Lade, da denne samme Aar nævnes som et Hus for sig under Navnet 
„den stuore Lade". Denne omtales ret ofte. I 1617 er den „obben" i Taget, 
„Kornet och Høed til stor Skade och Forderfuelse". 1625 har det stærke Uvejr 
,gaaet hen over Egnen, som ogsaa gennembrød Limfjordstangen ved Agger. 
Det kaldes i Lensregnskabet „den stocre Storm" og „det store Weder" (Vejr). 
Det har faret haardt frem mod alle Slottets Bygninger, mod Tag og Gavle, 
Vinduer og Tagrender — overalt. Ogsaa i Ladegaarden er sket betydelig Skade, 
som maa udbedres. Tagstenene er „største Parten" blæst ned og „sønder-
slagen", Sparrerne er afblæste, Bjælkerne udgaaet af „Nocherne" (?), det vil 
vel sige forskudte, Tavlene i Bindingsværket væltede ud o. s. v. Der bliver af 
nogle Savmænd i Funder skaaret i Skovene 1760 Alen Tømmer, Laurits Tømmer-
mand, Hvinningdal, maa hjælpe paa Stolper, Leder, Remme og det hele, og 
Murer Niels Lauritsen fra Skanderborg sætter .  Tavlene ind, „sylder" med Kampe-
sten under Lederne, og lægger Tag igen. Det giver et Begreb om Husets Stør-
relse at høre, at der ved den Lejlighed foruden det ovenfor nævnte Tømmer er 
medgaaet 800 Lægter, 4000 Søm, 9000 Tagsten, 3500 .  Mursten og 70 Læster 
Kalk. 

Ved samme Lejlighed omtales tillige 4 Binding Hus „emellum Laden och Fæ-
huset", som ogsaa bliver opbygget. 

Kornladen havde Porte. I 1630 bekostes der Ringe og Tappe til dem, og i 
1645 meddeles, at „begge Porthene mangler Stabler och ald Tilbehør". Dette 
maa vel forstaas som Lukkelser for et Rum, der gaar Huset paa langs og har 
delt det i Korn- og Tærskelade. 

Ladegaarden har altsaa i Slottets Velmagtstid haft Bondegaardens sædvan-
lige fire Længer: Stuehus i Nord, Kostald i Vest, Lade i Syd og nok et Hus i 
Ost ud mod Aaen, som sikkert ogsaa har været Gemmested for Korn og Hø, 
da det i 1611 siges at være saa forfaldent, at „der kan intz (intet) were Høj 
(Hø) foruaridt" (forvaret). 

At der i Tidernes Løb kan have fundet Ombygning og Omlægning Sted er 
jo højst sandsynligt. Et Syn af 1664 taler saaledes om „de to østre Huus i Gaar- 
•den", „Stalden" og „den indlugte Port". 

Alle Ladegaardens Bygninger har uden Tvivl været Bindingsværk. 
„Qxenstalden", hedder det i 1611, har „stuor Brøst paa Vegie (Vægge), 

Thømer — — — och FuodstØckerne langs Leden", og i 1645 siges om samme 
Hus, at den ene „Gaul ehr paa 3 Tauffl næhr udslagen". 
• At Kornladen var Bindingsværk, har vi allerede set. Dens Tag har været et 
Sammensurium af Tegl, Straa og Lyng. Eller er efterhaanden blevet det. Baade 
i 1611, 1617 og 1625 (se ovenfor) tales om Tagsten. Men i 1615 har Lensmand 
Chr. Holch indberettet til Kongen, at „alle Husene paa Ladegaarden er meget 
brøstholden paa Tag". Og i Cancelliets Brevbøger for samme Aar findes et 
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kong. Brev, hvori det strængelig befales enhver Helgaards-Bonde i Lenet at yde 
et helt Læs Langhalm, og hver Halvgaards do. et halvt Læs. Af dette er altsaa 
ogsaa noget lagt paa Laden. Og i 1642 siger Lensregnskabet, at 2 Mand fra 
Vrads Herred har lagt Lyng paa 8 Binding Hus i den ene Ende af Slottets Lade, 
hvor der er bleven taget Tagsten ned, som anvendtes paa andre.  Steder paa 
Slottet. Og i 1643 tækkes der ogsaa med Lyng. Men i 1648 forbedrer Murmand 
Mickel Ravnholt Tærskeladen med „Tagstien och Skielling (Underskelling)", 
Der lægges ogsaa Tagrender op. „Blyrenderne var i Feigde (Fejde) Tiden slet 
borttagen mellem Huuszen och Tagstienen, saa Regn och Drob (Dryp) Ødelagde 
Tømmer och Mure", hedder det. 

Af Inventar i Ladegaarden nævner Listen af 1588 kun „60 Stauffkar (Stav-), 
4 Spander, 1 Flodbøtt, 1 Kiernne (Kærne), 4 Mielchiballier (Mælkeb.) og 5 
Knabstobe". Hvad Ærinde Stavkarrene har i Ladegaarden er ikke godt at sige. 
De synes mere at have hjemme i et Bryggers end paa en Ladegaard. Men maaske 
er de sat her et Sted i en tom Lade af Mangel paa Plads paa Slottet. Det øvrige 
hører godt nok hjemme, hvor der malkes og kærnes og drikkes. Mærkeligt nok 
findes ikke Avlsredskaber af nogen Art eller Vogne paa Listen. 

Silkeborg Slot. I. 



SLOTTET UNDER ADEL OG BISPER 

Den første.Ejer af Slottet paa Odden og dets tilliggende Gods i Linaa Sogn, 
man ved af at sige, er en Mand, der hedder Erik Mus. Man ved ikke noget 

om ham, men han maa vel have tilhørt den gamle Adelsslægt Mus, af hvilken den 
mest kendte er Jep Mus, som dØde 1394 og var en af Dronning Margretes be-
troede Mænd — trods det, at han var Sørøver og Forfatter af et falsk Skøde -
som hun ifølge Sagnet skal have hjulpet tilrette, da han, som ældre Kavaler, 
bortførte den unge Adelsfrøken Kirsten Pedersdatter Thott, som var lovet bort 
til en af Slægten Munk. Musernes Vaaben er et Møllehjul. 

Erik Mus havde en Datter, som hed Thora. Hun blev i Begyndelsen af det l5de 
Aarhundrede gift med Laurits Hvas til Ormstrup, og han kom ved hende i Be-
siddelse af Silkeborg og dets Gods. 

L. Hvas tilhørte Hvas'ernes Ormstrup-Linie, og det, jeg nu vil meddele om 
ham, har jeg i det væsentlige fra „Samlinger og Meddelelser om Personer og 
Familier af Navnet Hvas", III af F. Hvass. 

I Dokumenter fra Aar 1400 og op i det 15de Aarhundrede kaldes han Ridder. 
To Steder nævnes han „Las Hvas, Ridder". Maaske har han faaet Ridderslaget 
af Erik af Pommern, da denne blev kronet paa Rigsdagen i Kalmar og der slog 
133 Riddere. Hans Navn findes under mange Dokumenter. Det betyder vel i 
Reglen, at han ogsaa har været med i de Forhandlinger, der gik forud for Ud-
stedelsen. Man kan derfor sikkert slutte, at han har været en anset og betydelig 
Mand. 

Jeg anfører nogle Lejligheder hvor L. Hvas's Navn er fremme. 
1394 slog Jens Nielsen LØvenbalk til Aunsbjerg Jens Jensen Brok til Klaus-

holm ihjel. Drabsmanden blev forligt med den dødes Slægt i Helsingborg 1405, 
for Dronning Margrete i en talrig og glimrende Forsamling. Fra begge Sider 
stilledes en Række Mænd som Forlovere for Opfyldelsen af Forliget. Paa Jens 
Nielsens Side var 18 gode Mænd, hvoraf de 8 var Riddere, og blandt dem var 
Laurids Hvas, som en af Jens Nielsens nærmeste Naboer og- Venner. 

Enken efter Grev Gerhard den 6te af Holsten førte i Forening med sin 
Svoger, Grev Henrik af Osnabruck, Fejde mod Danmark. 1411 sluttedes et Forlig 
mellem Parterne paa 5 Aar. Her stod ogsaa en Række formaaende Mænd bag. 
Paa dansk Side 8 Biskopper, 47 Riddere og 5 Væbnere. Blandt Ridderne var 
Laurids Hvas. 
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1419 satte han igen sit Navn under et Stats-Dokument: Erik af Pommern 
sluttede da en Overenskomst nied Kong Ladislaus. af Polen. De skulde i visse 
Tilfælde yde hinanden Hjælp og Understøttelse. Denne Overenskomst blev fra 
dansk Side" beseglet af Erkebisp,.Kansler, 9 Biskopper, 3 Provster, et Par Grever 
og 54 af Rigets mest ansete Mænd, deriblandt Laurids Hvas. 

1421 findes hans Navn atter paa et vigtigt historisk Dokument: Der blev ført 
et stort Bevis for, at Sønderjylland i enhver Henseende var dansk Land og havde 
været det fra Arilds Tid. Dokumentet, der blev udstedt i Ribe, var undertegnet 
af 5 Biskopper i Nørre- og Sønderjylland, 4 Kapitler sammesteds, 8 Abbeder, 4 
Provster, 15 Riddere o. m. fl. Blandt Ridderne finder vi atter L. Hvas. 

Der findes adskillige flere Tilfælde, men dette turde være nok til at vise, 
at L. Hvas ikke blot var en anset og betroet Mand, men ogsaa en Mand, der 
nød Kronens Gunst og Tillid. 

Hans Segl findes endnu under to Dokumenter, men i forskellig Skikkelse. 
Fælles for dem begge .er to Sparrer. Det ene er af 1406 med Navn Laurencii 
Was, det andet af 1421 signeret med hans Navn i daglig Tale: Lacce Hwas, 
Ridder. 

L. Hvas havde først været gift nied en Datter af Ridder Eluf Elufsen. Om 
denne ved vi kun, at han var en meget formuende og anset Mand og gift med 
en Datter af Niels Ibsen til Aastrup ved Hjørring. 

Gennem Eluf Elufsen og ved Giftermaalet med hans Datter, hvis Navn vi 
ikke kender, er Laurids Hvas sikkert kommen i Besiddelse af en hel Del Gods. 
Bl. a. af Dyrnæs Slot — som altsaa laa paa en Halvø i Julsøen — med Til-
liggende: „Dyrnæs Fang" — den store Bakkeskraaning norden for Voldstedet 
— hele Laven By og to Gaarde i Mollerup. Sammenhængen i denne betydelige 
Erhvervelse er følgende: 

`Valdeinar Atterdag havde i 1360 tilskødet Ridder Palne Jonson Munk Slot-
tet. Palnes Datter Elne eller Eline blev gift med Ove eller Aage Hase, og • 
denne har saa facet Dyrnæs i Medgift. Aage Hase har rimeligvis været en 
Slægtning af den Trud Hase, som ejede Ortofte i Skaane og var en af de 
mest fremragende Mænd i dette Landskab. „Han var med at slutte den Lande-
fred, som Skaaningerne -  sluttede i 1380 og den Særfred, som de Aaret efter 
indgik med Kong Albrecht af Sverrig. Ogsaa under Dronning Margrete nævnes 
han oftere; dog opnaaede han først Ridderværdigheden ved Erik af Pommerns 
Bryllup i 1406" (Kr. Erslev). Han var iøvrigt Høvedsmand paa Gulland og var 
højt skattet af Erik af -Pommern, som forærede ham en Ske, der bar Trud 
Hases og hans Hustrus Navn, samt et kronet E. med Indskrift: „Til Gulland 
og Havet mit Haab". 

Slet saa glorværdigt Minde har vor Aage Hase ikke sat sig. Han gør nær-
mest Indtryk af at have været en stærkt forgældet Mand. I 1404 maa han have 
været i en større Pengeforlegenhed, thi da pantsætter han Dyrnæs til Eluf 
Elufsen;  som siges at være Svoger til Hases Kone. Hvorledes Svogerskabet 
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skal udregnes, ved jeg ikke. Dyrnæs er nu paa Eluf Elufsens Haand — dog 
ikke paa anden Maade, end at det kan indløses af Hase-Slægten — og med 
hans Datter faar L. Hvas det saa, men altsaa kun som Pant. Og som saa-
dant kommer det ind under Silkeborg, da hans første Hustru døde, og han 
bliver gift med Thora, Erik Mus' Datter, som ejede Silkeborg. 

Eluf Elufsen havde desuden en Del Gods i Hids Herred og i Them Sogn i 
Vrads Herred. Af dette fik Laurids Hvas ved Svigerfaderens Død en Del. Ved 
Skiftet efter denne siges ikke, hvor meget det er, meh senere op i Aarhundredet, 
da Laurids Hvas' Sønner Erik og Las tilskøder Bispestolen en Del Gods i disse 
Herreder (1446) nævnes 4 Gaarde i Gjødvad, 1 Gaard, som kaldes Hvinning-
dal (i Balle Sogn), 3 Gaarde i Kragelund og 4 Gaarde i Funder samt alt 
andet deres Gods, øde og bygt, i Hids Herred og i Them Sogn i Vreds Her-
red. Dette er vel saa en Del af det Elufsenske Gods, som med deres Fader 
kom ind under Silkeborg. 

Hvor meget Gods, der har ligget til dette Slot, da Laurids Hvas blev gift 
med Thora Mus, kan ikke afgøres, men det ser ud, som om der allerede i 
1333 er kommen noget til fra Kragelund ved Handel med Ebbe Galt, og i 1355 
ved Brev fra Kong Valdemar en Gaard i Nordrup i Gjern Sogn. 1371 er der 
bortpantet til Christen Vendelboe to Gaarde i Voldby og tre Gaarde i Alling 
— som vist i 1466 blev indløste af Biskop Jens Lange i Aarhus — „och all 
andet udj Giernherrit", hvilken sidste Tilføjelse jo kan rumme en hel Del. Fra 
1391 haves et „Latinl Breff aff Her Anders Offesen af Thordrup paa en Hof-
fued Gaard udj Wirchlang.  (Virklund) och en Hoffued Gaard som kallis He-
gaard udj i Thøm (Them)". 1403 udstedes Pantebreve paa tre „øde Gaarde i 
Thorsted udj Hattingherrit och en Gaard udj Funder i Hitzherrit", og 1408 et 
do. paa en Gaard i Skanderup. Desuden ved vi, at der laa Gods til Slottet i 
Linaa Sogn, — i Haarup og Haldved — samt i Øster- og Vesterkejlstrup paa 
paa den nordre Side af Silkeborg Langsø. Der findes et „Latins Breff fra 
Bent Pudder paa en Gaard udj Vester.  Kelstrup och to øde Gaarde ibidem 
och en øde Gaard udj Qsterkelstrup" (1406). 

— — 11414 faar Bispestolen i Aarhus det første Fodfæste paa Silkeborg 
Det Aar skænker nemlig Laurids Hvas' Hustru Thore Slottet — vist blot Byg-
ningerne og maaske det aller nærnieste Tilliggende — til Bispestolen. 

Der findes et Register over „Breffue, som fantis paa Silkeborg Slot Anno 
1558 die Sancte Michaelis". Fra dette er hentet de foranstaaende Oplysninger 
om Slottets ældste Tilliggende, og fra dette stammer ogsaa de fleste her i Af-
handlingen senere forekommende Redegørelser for Erhvervelserne i Bispernes 
Tid. I dette Register nævnes et Brev af 1414, hvori det bevidnes af „Prousten 
aff Tuillum (Tvilum) met nogen Canicher, Præster och gode Mend at Fru 
Thore andtuordtet Biscop Boe (Bo Magnussen Porse) Silkeborg frit til Sanctj 
Clemend (Aarhus Domkirke), Santj POuels Dag 'conuerssionis". 

Om dette Skridt fra Frd Thoras Side siges der i den tidligere nævnte Sam- 
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ling af Meddelelser om Hvas'ernes Ormstruplinie, „at Fru Thora næppe havde 
været gift et eller nogle Aar, førend hun skænkede Silkeborg til St. Clemens 
Kirke. Den katolske Gejstlighed, der altid var ude om sig for at samle Gods i 
heldige (djeblikke, synes at have benyttet en svag Stund hos den rimeligvis 
endnu ganske unge Husfrue, f. Eks. hendes Faders eller Moders Død, et af 
hendes Børns Fødsel, hendes egen eller hendes Mands Sygdom eller deslige 
for at fralokke hende et Løfte eller et Samtykke til denne Overdragelse". 

Om Fru Thoras Bevæggrunde er det vel ikke, efter 500 Aars Forløb, let at 
dømme, og man kan ikke vente, at den Hvas, der har skrevet om Hvas'erne,. 
skal se ganske uhildet, hvor det gælder en Formindskelse af Slægtens Ejen-
dom. Maaske har han Ret. Men man maa med lige saa stor Grund have Lov 
at gætte paa, at hun har været en from Kvinde, som med sin Gave har villet 
sikre sig' ikke blot Kirkens, men ogsaa den højestes Venskab. Maaske er Ga-
ven givet med Henblik paa Sjælemessen ved hendes Død. Det var jo ret al-
mindeligt, at man betalte med Jorde- og andet Gods. 

Imidlertid — Bispestolen kom ved hende i Besiddelse af Slottet. Og det 
har maaske været uden hendes Mands og Frænders Vilje, og i saa Tilfælde 
mod Lands Lov og Ret, der forbød Hustruen at give bort mere, end hvad 
hendes Mand gav Samtykke til. Omtrent samtidig (et halvt Aar efter) gav hun 
ogsaa Bispestolen sit og sine Børns Gods i Vester- og Qsterkejlstrup. Vel og-
saa uden Mandens Vilje. • 

Maaske har Bisperne i •den første Tid efter Erhvervelsen — indtil Laurids 

Hvas' Død omtrent 1430 — ikke vovet at tage Slottet i Brug eller udnytte det 
givne Tilliggende. Men de har dog gjort Forsøg paa at sikre sig Grunden, 
hvorpaa Slottet laa. Denne ejedes, som tidligere antydet, af Alling Kloster, og 
i 1418 faar Biskop Boe da et Mageskifte igang med Klosteret og erhvervede 
derved „Remstrop, Remstrop Fang och Stedit som Siilcheborg stander paa 
och all deris Deel i Bondl)". Hvad Klosteret fik igen, vides ikke. 

Hvad Silkeborg-Godset løvrigt •angaar, da tales der i• dette Tidsrum om et 
Pantebrev af 1414 „aff Las Mus paa Stenalt paa to Gaarde i Funder", „et 
Lauffheffd (Laghævd) 2 ) Breff "af 1418 paa „Thomasbjerg hos Kragelund", 
i 1425 og 30 „et Skouffskiffte paa Skiellerup Skouff, som Frue Merrit aff 
Møllehaffue haffde fritt" og endelig 1426 om „Peder Iffuerssens Pante. Breff 
paa en Gaard udj Ryebalge eller Rieballe vesten ved Kirken (i Balle)", samt 
at en „Frue Katrinne hauffuer giffuet Fierdelen aff all then Jord ther ligger 
tiil Hundinghdall (Hvindingdal) tiil Royballe (Rieballe eller Balle) Kircke. 
1426 tridie Pinsdag". Men alt dette er maaske Gods som Laurids Hvas sad 
inde med eller erhvervede. 

1) Et Skovstykke ved Slottet. 2 ) Laghævd -= en efter lovlig Kald og Varsel 'af en 
Person med tiltagne Mededsimund edelig afgivet Forsikring om sin Ejendomsret til en 

Ejendom (Kalkars Ordbog 11, 727). 
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Om Bispen Bo Magnusen Porse, til hvem Fru Thore altsaa skænkede Silke-
borg, ved vi ikke ret meget. Helvegs „Den danske Kirkes Historie" fortæller om 
ham, at han var en Borgersøn fra Roskilde, men førte adeligt Vaaben. Kapitlet 
i Aarhus vilde nok ikke have haft ham til Biskop, men Bo rejste saa „paa eget 
Eventyr" til Paven i Rom og fik ham til at vie sig til Biskop, og da han vist 
havde Støtte i Dronning Margrete, hvem han forstrakte med store Laan, kom 

han alligevel paa Bispestolen 
1395. Han døde 1424 og lig-

ger begravet i Aarhus Dom-
kirke. Han var uden Tvivl en 
rig Mand, og ved hans Død 
opstod der Strid om hans Ef-
terladenskaber. Fra tre Sider: 
Dronning Philippas, Bispesto-
lens og hans Slægts. Bispe-
stolen fik, saavidt det skøn-
nes, en mindre betydelig Del,. 
deriblandt dog Herregaarden 
Aakjær. 

Bigkop Bo har altsaa ikke 
haft megen Glæde af Gaven, 
han fik af Fru Thora, og 
rimeligvis aldrig boet paa 
Slottet. Først hans Eftermænd 
kom i virkelig Besiddelse af 
det, og det er sikkert udenfor 
al Tvivl, at • de ofte har op-
holdt sig paa det skønne Sted. 
Den biskoppelige Karosse har 
hyppigt sneglet henad de tun- 

Biskop Bo Magnusen Porses Ligsten i Aarhus Domkirke. 	ge Veje gennem Qstlandets 
Landsbyer og Skovene, som 

da havde langt større Udstrækning end nu, ind til Slottet paa Odden mellem.Rem-
strut) Aa og Langsøen. De myndige og værdige Mænd har sikkert — som tid-
ligere omtalt — hvilet ud her eller hengivet sig til Studeringer og stille Andagt. 
De har vandret i Skovene og sejlet i Knubskibe og Pramme opad Remstrup :Aa 
over Brassø; BorresØ og Julsø, maaske endnu længere op forbi Ry til Om ved 
Mossøen. I al Fald har de uden Tvivl ofte lagt bi ved Dyrnæs, som inden ret 
længe blev lagt ind under Silkeborg. Og de har vel ogsaa gaaet den anden Vej. 
ind over Langsøen tilde-herlige Vige ved Kalgaard og Kærsgaard og derfra op 
i Nordøst forbi de store Skove, som da laa paa Søens og Gudenaaens Nord-
side ved Kejlstrup, Gødvad, Svostrup o. s. v., gennem Aalegaardene ved Sminge 
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og Tvilum, som vist allerede da tilhørte Slottet og forsynede dets Bord med 
lækker Fisk, og op til det gamle Augustinerkloster i Tvilum paa Besøg hos Ab-
bederne Saxe og Jens, eller hvad de nu hed, og plejet Forhandlinger med dem 
om Mageskifter og maaske andre mindre verdslige Ting. 

Det gamle Sagn om Biskop Peder, der sejlede paa Remstrup Aas Vande, 
tabte sin Hue og gav det Løfte, at hvor den drev i Land, vilde han bygge en 
Borg, har intet med Virkeligheden at gøre. Der har ganske vist været tre Bisper 
i Aarhus Med Navnet Peder: Peder Olafsen, Peder Vognsen og Peder Lø-debat, 
men de falder alle tre inden 1414. Derimod kan Sagnet fortælle lidt om de Aar-
hus Bispers Glæde over det skønne Silkeborg. 

Biskop Bos Efterfølger paa Bispestolen var Ulrich Stygge (1424  49). Om ham 
ved man heller ikke meget. Det bemærkelsesværdige er—efter Kr. Erslev — at 
han hørte til de jyske Bisper, som ved Christoffer af Bajerns Kroning i Ribe 1443 
gennemførte, at Tienden fremtidig i Jylland skulde udgives med sit fulde Beløb. 
Han døde 1449 og er begravet i Aarhus-  Domkirke ved Siden af Biskop Bo. 

Først under ham kommer Silkeborg i nøje Forbindelse med Kirken. Dog ikke 
før Laurids Hvas er død, altsaa nogle Aar ind i Ulrich Stygges Bispetid. Men 
da kom der ogsaa Gang i Bispestolens Indsamling af Gods til Silkeborg. 

Efter L. Hvas' Død sad Fru Thora Enke i nogle Aar, mindst i tre. I sit Æg-
teskab og i sin Enketid har hun — ogsaa efter at Ormstrup ved Skifte tilfaldt 
hendes Børn med L. Hvas: Sønnerne Erik, Laurids og Peder og Døtrene Birgitte 
og Kirsten — boet paa denne Gaard. I Tidsrummet 1433-35 bliver hun gift 
anden Gang. Manden hed Ove Ovesen af Familien Kaas. I daglig Tale hed han 
„Lange Ove". Han ejede, iflg. Meddel. om Hvaserne, Hovedgaarden Lerbæk ved 
Vejle, var sikkert Ridder og en Tid — i al Fald 1460 — forlenet med Bispe-
stolens Gaard Starkjær i Hovlbjerg Herred. Han optræder ved flere Lejligheder 
som Befuldmægtiget for Biskopperne i Aarhus. Udentvivl blev han efter Lau-
rids Hvas' Død Biskop Ulrichs Befalingsmand paa Silkeborg. 1-an indløser saa-
ledes i 1439 paa Bispens Vegne 3 Gaarde i Funder, som havde været pantsat 
til „Sanctj Johannes Closter udj Viborg". Adelsmænd bestyrede ofte Kirkens 
Gods. Paa Silkeborg var det, som vi ogsaa senere skal se, netop Tilfældet. Det 
synes at have været smaat med Lange Oves Formuesomstæhdigheder — 1438 
maatte han saaledes sælge Lerbæk til Bispestolen — og jeg er tilbøjelig til at 
tro, at han har søgt at bøde derpaa ved at gifte sig -med Laurids Hvas' Enke, 
der uden Tvivl var i Besiddelse af en Del af sit Arvegods. Med Lange Ove flyt-
tede .Fru Thora rimeligvis tilbage til sin Fædreneborg Silkeborg. 

Med' Fru Thoras anden Mand synes Bispestolen bedre at have kunnet komme 
tilrette; .hvad Gods-Afstaaelse angaar. Maaske er Hemmeligheden den, at Fru 
Thora i sit andet Ægteskab har „baaret Bukserne", som man siger. Maaske har 
Lange Ove, trods sin Størrelse, været af en blødere Støbning end Laurids Hvas, 
og maaske har han følt sig afhængig af Hustruen derved, at hun havde tilført 
hard en Del Gods. 
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11433 vigilia beati Andreæ apostoli, har Fru Thora — mens hun endnu var 

Enke — foretaget et Mageskifte med Biskop Ulrich og straks efter givet Skøde-
brev til Kirken paa det „Gods i Haarup, Halduid oc allt hindis Gotzs udj Lenow 

Sogen" mod at hun til Gengæld fik det „Gotz udj Gudeløff (Gullev), NØdelund 
och BØgeskouff", som vel saa er bleven lagt ind under Ormstrup. Og et „Tings 

Vinde tifil Giernherritzsting" af 1436 „then Tisdag nest fore Fastelauen som var 
sanctj Valentinjdagh" hedder det, „at Frue Thore Erichsdatter haffuer standen 
inden Tinge och bekend, att hun tilforne udj hindis Encke Sede haffuer sold och 
skØtt til Bispen altt hindis Godts udj Haarup, Halduid och alt hindis Godzs udj 
Lenow Sogen, och nu bekender sig att haffue faat fuld Wederlag udj GodelØft, 

Volden, hvorpaa Dynæs Slot Ina, set Ira Vest. 

NØdelund och i rede Penninge, desligeste at hun kender sig och sine Arffuinge 
ingen Rettighed att haffue udj Silckeborgh eller nogen hindis (Slottets) Tilli-
gelse. Och waar hindis Hosbonde Langge Offue samme Tiid self inden Tinge 
och stafestede alt som forne hans HØstrue giort haffde baade tilforne och nw." 

Ægtefolkene har altsaa her været enige om Mageskifte og Skøde, som for 
Resten senere vil komme paa Tale. 

Den samme Enighed var ogsaa tilstede, da det gjaldt Overdragelsen af Dyr-
næs med Tilliggende i Dyrnæsfang, Laven By og to Gaarde i Mollerup. 

Ved Dyrnæs' Overgang til Bispestolen gik det iØvrigt saaledes til: 
Den før omtalte Ove Hases Søn Palne Hase havde allerede i 1423 i et Brev 

mindet Laurids Hvas om, at han (L. bly.) ikke var Ejer af Dyrnæs, og at han 
(P. H.) havde Ret til at indløse det. Men har da maaske ingen Vegne kunnet 
komme med Hr. Laurids. I 1432 melder han sig igen, men han „kynctte forgæves 
Løsen paa Dyrnæs", d. v. s. Fru Thora og Lange Ove vilde ikke af med det, hvil-
ket jo ikke vidner særlig godt om Parrets Retfærdighedsfølelse; Palne Hase 
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synes saa at have givet sin Søster Ingeborg Ovesdatter, som var gift med Væb: 
ner•Mads Frebiørnsen, Sagen i Haand. Hun er da saa snedig at henvende sig til 
Biskop Ulrich og give ham Fuldmagt til at indløse Slot og Gods. Bispedømmet 
var stærkt, og Fru Thora synes jo — i al Fald tidligere — at have været kirke-
venlig. Og i 1435 „oplade" saa Fru Thora og Lange Ove Dyrnæs til Bispen. 
Det har vel nok været Fru Ingeborgs.Mening, at det saa skulde blive hende og 
Palne udleveret af denne. Men det korn ikke længere end til Bispestolen. I et 
Brev af 1444 giver Mads Frebiørnsen nemlig Dyrnæs Pant til denne, og lidt 
senere følger Skødebrev paa hans og Hustruens Vegne. Ved samme Lejlighed 
tilskøder han tillige Bispestolen, hvad han ejer i „Wedby (Viby) hos Aarhus 
udj Ningherrit". 

Registraturen af 1558 anfører en hel Del flere Erhvervelser til Silkeborg 1 
Biskop Ulrichs Tid. 

Af mindre nævnes Ejendomme i Funder, Levring, Vium, Midstrup, Hauge, 
Mausing og Kragelund i Hids og Lysgaard Herreder; i Skanderup, Holmstol, 
Mølhave og Voldby i Gjern Herred; i Rude i Galten Herred og Nerd (Njær) 
Hovlbjerg Herred.. 

Gennem den Hvas'ske Slægt indgaar 1439 store Ejendomme. Der omtales et 
„Skøde Breff, som Erick Huas aff Wormstrup skøte Her Langge Offue paa 
Biscop Qrricks Wegne (paa) alt thet Godts, som hannum och hans Medarffuinge 
tilfallen var aff rett Arff effther Her Elloff Ellbffsen, Ridder, udj Hitsherret lig-
gendes, øde och bygd, thend Tisdag nesteffther .sanctj Urbanj Dag". Dette Gods 
er sikkert det samme, som i 1446 nævnes som liggende i Gødvad, Hvinningdal,. 
Kragelund og Funder. 

I Ulrich Stygges Tid falder ogsaa Ombygningen af Slottet. Maaske i Aarene 
mellem 1430 og 1436 (se Løfflers Formodning i Afhandling I) og det har da 
faaet det Udseende, der er beskrevet i samme. Afhandling. Naturligvis er det 
blevet baade forstærket og forskønnet. 

Biskop Ulrichs Efterfølger som Biskop var Jens Iversen Lange (1449-82). 
Han var (iflg. Biogr. Lexikon) en betydelig Mand: Hån tilhørte en gammel 

jysk Adelsslægt. Hans Fader var Ridder Iver Thomsen Lange. I sin Ungdom 
studerede han ved fremmede Universiteter og var lærd. Han var tillige, efter 
Povl Helgesens Sigende, en alvorlig Karakter og havde megen Indflydelse hos.  
Christian I. Men han var ogsaa meget myndig og til Tider stærkt egenraadig. 

Paa Kirkeforsamlingen i Basel repræsenterede han den danske Gejstlighed 
og sendtes 1449 af Kongen til Rom, hvor han fik paveligt Brev paa et Kanonikat 
i Roskilde. Fra 1440 havde han været Ærkedegn i Aarhus og blev saa 1449 
Biskop. 

Han spillede en betydelig Rolle som Statsmand, saaledes som Udsending tit 
politiske Møder med Svenskerne, Lyhækkerne og Holstenerne. Men det er vel 
især som Biskop, han har indlagt sig Fortjeneste. „Han var her kraftfuld og 
energisk om end af og til yderliggaaende Haandhæver af Kirkens Ret. I videste 
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Omfang og med Betonelse af alle Kirkens Særrettigheder fik han 1465 Kongens 
Stadfæstelse paa Aarhus Stifts Privilegier." Af og til løb han dog ogsaa Pan-
den imod. Saaledes da han vilde forbyde de mægtige Rosenkrantzer at hævde 
deres Kaldsret til den af dem selv opførte Kirke i Marie Malene ved Randers, 
og i den Anledning skred til Bandlysning og Udvisning af Kirken. Her blev han 

ved kongelig Dorn tvungen 
til at gøre Afbigt. Ogsaa med 
Kongen stredes han, idet han 
mod dennes Forbud lod en 
Fribytter slippe ud af Aarhus 
Havn. Han blev ogsaa her 
bremset og fratagen Indtæg-
ten af Aarhus Byskat. 

Aarhus Borgere laa han 
jævnlig i Strid med. Men af 
Kirken har han altsaa gjort 
sig højt fortjent. Ikke mindst 
af Aarhus Domkirke, hvis 
mægtige Taarn han byggede. 
Ligeledes tilbyggede han det 
sydvestlige Kapel, hvor hans 
Ligsten med Portræt findes, 
og opsatte en større Altertav-
le, som bl. a. ogsaa bærer 
hans Portræt. Ogsaa Ribe 
Domkirke skænkede han bety-
delige Gaver. 

Det er forstaaeligt, at en 
Mand med hans Energi og 
Trang til at hævde og øge 
Kirkens Magtstilling lagde et 
betydeligt Arbejde paa Ind-

samling af Gods til Silkeborg. Og der var givet ham en lang Aarrække til dette 
Arbejde, en hel Menneskealder var han Biskop. Der er i den tidligere omtalte 
Registratur af 1558 givet Besked om en Del af Kirkens Erhvervelser i hans Bispe-
tid. Maaske har der været en hel Del flere. 

De større Leverandører af Silkeborg-Gods i Jens Langes Tid er følgende: 
Peder Eriksen (Løvenbalk) i Vinderslev, fra hvem der indgaar ved Pantning, 

Mageskifte og Skøde Gods i Almtoft, Sjørslev, Vium, Levring, Lemming, Karup 
og Aarestrup i Lysgaard og Hids Herreder og Skanderup, Dalby og Holmstol i 
Gjern Herred. 
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Avnsbjerg-Manden Erich Erichsen LØvenbalk, der tilskøder Slottet Gods i 
Vinderslev, Levring, Sjørslev og Aarestrup. 

En Oluf Sommer sælger Gods i Allingskov, Karup og Ungstrup. 
Fra Axel Ibsen Thott, StØvringgaard, indkommer Gods fra Vertrup (Vat-

trup), Lund, Thorning, Ungstrup, Graaskov og Resdal. 
Og endelig har BrMrehe 

Bent og Peder Aslesen solgt 
Gaarde i 'Thorning og Knud-
strup, samt Henrik Sandberg 
en stor Mængde Gods i Sin-
ding, Sejling, Traaslund (næv-
nes 1452-1536; Øde Bygge-
sted ved Kragelund) og Re-
sendal. 

Af mindre Indvindinger 
nævnes et Utal af Gaarde i 
alle de omliggende Herreder, 
dog kun en enkelt sydpaa, i 
Vrads Herred. 

I Biskop Jens Langes Tid 
(1463) fremkommer da ogsaa 
fra Familien Hvas — Erick 
Hvas og hans Søstre Beritte 
(Birgitte) og Kirsten—Skøde 
paa deres Delaf Silkeborg. 
Vi ved ikke, hvor meget den 
ne Del omfatter, eller hvor den 
ligger, men dette Skøde siger 
altsaa, at paa dette Tidspunkt 
ejer Hvaserne intet af Silke-
borgs Tilliggende. Bispestolen 
har nu faaet det hele. 	 11t= 4-26W- 

:JJ-j-)Jr-trå 
Efter Biskop Jens Lange 	 ----• 

følger nok 'en Stygge: Ejler 
Madsen Stygge (1483-91). 
Han var først Erkedegn i Aarhus og beklædte altsaa Bispestolen i otte Aar. 
Han har sikkert været en Ubetydelighed og blev da ogsaa afskediget paa Grund 
af Uduelighed. Ved Fratrædelsen forbeholdt han sig Silkeborg, hvor han boede 
i 10 Aar og døde lige ind under Jul 1501. Han er, ligesom sine to Forgængere, 
begravet i Aarhus Domkirke. 

Skønt han altsaa var en tarvelig Bisp, &I Ting forsømte han dog ikke: For-
øgelsen af Bispegodset. Han har her brugt sig godt i de otte Aar. 

Biskop Jens Iversen Unges Billede pas en All Syle 
I Aarhus Domkirke (Manden til Venstre). 
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Fra den bekendte Poul Laxmand, Rigshovmesteren, indgik under Ejler • 
Stygge en større Gaard til Kirken (1486-87): Munksgaard i Bordbjerg 
Sogn i Hjerm Herred og noget Gods i Feldborg i Haderup. Laxmand 
var jo, som bekendt, meget rund med Gaver til Sjælemesser for sig. 

Den foran nævnte Axel 
Ibsen (Thott) slaar frem- 
deles Handeler af med Bis- 
pestolen. Denne dang paa 
alt det Gods han har i Hids 
Herred; og en større Jordejer 
Henrich Persen (Prip) giver 
Ejendomsbrev paa Kjærs-
gaard, Hvinningdal og Mose-
lund „mett mere Godz". 

Ligeledes optræder den tid-
ligere nævnte Erik Løvenbalk 
som Sælger af 4 Gaarde i Aa-
restrup og Brev paa „Fegang 
udj Huamme (Hvam) och Fi-
skerij udj Huamme Søe". 

En Lovhævd af 1487 og et 
Stadfæstelsesbrev fra Kong 
Hans af 1488 og andre Doku- 
menter viser, at Silkeborg i 
Biskop Ejlers Tid har udvidet 
sit Omraade mod Syd i Them, 
Hjortsballe, Tømmerby, Fog-
strup, Rustrup, Sønderbyskov, 
Krejbjerg, Vrads—alt i Vrads 
Herred — ja helt nede i Lind-
ved i Jelling Syssel. 

Endvidere er der indgaaet 
en hel Del Gods fra Karup og 
Omegn: Gaarde og Møller i 
selve Karup, Sangild, Høgild, 

Aarestrup, Hvam m. m. Og endelig er der, især fra Lysgaard og Hids Herreder, 
indkøbt og mageskiftet en Mængde Ejendomme, navnlig fra de Byer, hvor Slot-
tet allerede havde Besiddelse. 

Det synes dog, som om Bispestolen stadig har været usikker paa Ejendoms-
retten til selve Silkebtirg Slot; thi der foreligger i 1489 et Dombrev fra „Ko-
nungh Hans att•,Siclheborg er dømt till Kircken". Men trods dette Brev ser det 
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ud, som om Usikkerheden alligevel er permanent. Den endelige sikre Afgørelse 
falder i al Fald først senere. 

Biskop Ejler har dog ikke blot kunnet skrabe til sig. Der findes i Registra-
turen af 1558 i al Fald et Vidnesbyrd om, at han har kunnet give. i 1485 til-
lader han , nemlig, at den 
gamle bekendte Kirke i Kar 
rup tillige bruges som Sog-
nekirke. 

Efter Ejler Stygge følger 
Niels Clausen (1491-1520). 
Han var adelig og førte et 
Vaaben, der ligner Familien 
Skades. Han hørte maaske 
ogsaa til denne Slægt. Han 
var først Kannik i Roskilde. 
Som Biskop skal han have 
været dygtig og anset. Blandt 
hans gode Handlinger kan 
anføres, at han fuldførteeD6m-
kirkens Bygning, navnlig Ud-
smykningen af Koret. Hans 
Navn forekommer af og til i 
Tidens Statsakter, og han var 
fra 1503-16 forlenet med 
Skanderborg med 10 tillig-
gende Herreder. 

Da han i 1520 — efter eget 
Ønske, 70 Aar gammel — fra-
traadte som Biskop til Fordel 
.for Ove Bille, flyttede han til 
Silkeborg og beholdt tillige 
med dette i Forlening Hads 
Herred og' noget mere Gods. 
Ved sin Fratræden har han imidlertid ikke været helt aflægs. 1 1523 deltog han 
sammen med Ove Bille i Mæglingen mellem Kristian II. og de jyske Oprørere 
og var med ved Udstedelsen af Frederik I.s Haandfæstninger. Men derefter synes 
han ogsaa helt at have nydt sit Otium. Han døde paa, Silkeborg ved Juletid 1531: 
Hans Lig førtes gennem Skovene til Aarhus og begravedes i Domkirken. 

. Han var en meget rig Mand, og alt hans Privateje blev delt mellem .to kvin-
delige Søskendebørn, som var indgiftede i Slægterne Hack og Rosenkrans 

(A. Heise). 
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Niels Clausen boede altsaa i 11 Aar paa Silkeborg, og det kan vel nok fast-
slaas, at han har hæget om det skønne Slot, og at det i hans Tid har staaet 
i sin fulde Glans. 

I sin 30-aarige Bispetid har han 	høj Grad øget Silkeborg-Godset. Regi- 
straturen af 1558 viser i al Fald en meget lang Række Erhvervelser. Og han 
har haft sine Fangarme ude i alle Retninger. 	• 

Af Gods i fjærnere Egne nævnes, noget i Bjerre Herred og Himmersyssel -
der siges ikke hvor — og paa „Holm ved Vesterhaff" eller „Holm i Riber Stigt" 
d. v. s. Holmsland ved Ringkøbing. Dette sidste Gods bliver liggende til Silke-
borg langt ned i Tiden og spores i Lensregnskaberne i Kronens Tid gennem 
Leveringer af Saltvandsfisk. Dette Gods indgaar i 1503 og 08 fra „Her Bjørn 
Johanszen och hans Søn Her Johan Bjørnssen". 1512 nævnes 1 Gaard i Dau-
gaard i Hatting Herred. 

Den store Godsindvinding fra de omliggende Herreder vil det her være for 
vidtløftigt at anføre i sine Detailler. Jeg maa indskrænke mig til at sige, at 

Silkeborg Slots Tilliggende under Niels Clausen voksede stærkere i Omfang end 
under nogen anden af de Bisper, der sad inde med Slottet, og saa iøvrigt hen-
vise til den tidligere omtalte Registratur af 1558, hvor nærmere Oplysninger 
kan hentes. 

Den sidste Aarhus-Bisp, der havde Raadighed over Silkeborg, var den be-
rømte Ove Bille. 

Slottet havde hidtil ført en lidet mærkbar Tilværelse inde bag de store Skove 
i enkelte Adelsslægters og Bispestolens Hænder. Gennem Ove Bille drages det 
for en kort Tid ind i Tidens store Begivenheder: Statskuppet under Christian Ill. 
og Reformationen. Og det er, som om dette og Biskoppens store Navn kaster 
Glans over det. 

Det ligger egentlig udenfor denne Afhandlings Plan at beskæftige sig med 
den Del af Ove Billes Historie, som ikke direkte har med Silkeborg at gøre. 
Men det er dog vanskeligt for mig at undlade at omtale Hovedtrækkene i Ove 
Billes Liv, inden 'jeg gaar over til at fortælle, hvilken Rolle han har spillet i 
Slottets Historie. Hans Skikkelse er saa stor og rager saa højt op i Tiden, at 
det næsten vilde være en Uret •at •begaa• mod det gamle Slot, om jeg ikke un-
derstregede, hvilket betydeligt dansk Navn, det for en Tid blev bragt i Forbin-
delse med'). 

Ove Bille tilhørte den berømte dygtige Bille-Slægt — Søn af Peder Bille og 

Broder til Danmarks Rigshovmester Eske Bille og den vidtberejste Jerusalems-
farer og Statsmand Mogens Bille — som er mere end 600 Aar gammel her i 
Landet, i hvis Historie den har sat dybe Spor. Den har til Tider siddet inde 

med stor Magt. Paa Frederik l.s Tid sad af Slægten og dens nærmeste Frænder 
14 i Rigsraadet og havde selvfølgelig derved stor Indflydelse paa alle dettes 

' ) Det efterfølgende er i det væsentlige hentet fra W. Mollerup, A. Hejse, Fabricius, 
Dansk Magasin o. fl. St. 
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Beslutninger. Det er derfor ingen Overdrivelse, naar det i et af Rigsraadets. 

greve til Paven i Anledning af Torben Billes Valg til Erkebisp (1533) hedder, 

„at Torben Billes nærmeste Slægt og Venner hørte til vort Riges mægtigste 

Mænd". Slægten nød til Ti-

der i høj Grad Kronens Gunst 

og Tillid. Ove Bille i Grunden 

hele sit Liv igennem, ogsaa 

naar han — i de store Reli-

gions- og andre Spørgsmaal 

— var i Strid med Kongerne. 

Hans overordentlige Dygtig-

hed — især i Statssager -

og vel fremfor alt hans sto-

re Fædrelandskærlighed og 

Uegennytte og hele bundre-

delige Vandel holdt ham oppe 

i en Tid, hvor Brydningerne 

mellem Modsætninger som en 

Malstrøm hvirvlede mange -

ogsaa af hans egen Slægt -

ned fra Magtens Tinder. 

Efter at have fuldendt sine 

Studier — for en Del i Udlan-

det — kom han i en ung Alder 

i 1499 ind i det kgl. Kancelli 

som Sekretær og blev — vist 

1509 — Kansler og var det 

først til Kong Hans' Død. 
Denne Konge satte meget stor 

?ris paa ham, og da han døde 

i Aalborg, anbefalede han sin 

Søn Christian II. at beholde 

Ove Bille som sin Kansler. 
„Bed ham for min Skyld, at -- 
lian bliver en Tid lang, vil lian 

det ikke for din Skyld, da bed 

ham gøre det for min," skal den døende Konge have sagt. Og Ove Bille 

efterkom Kongens Qnske og knyttede gennem sig den mægtige Bille-Slægt til.  
Tronen. 

I 14 Aar var han Kansler. Det var, et højst vanskeligt Embede hos Konger 

med Kong Hans' og Chr. II.s lunefulde, mistænksomme Sind. At han holdt det 

ud saa længe, taler højt om hans Overlegenhed og Klogskab. Alt Styrelsen 
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kommende skulde gaa gennem hans Haand, baade Ind- og Udland. Som Løn 
fik han Sportler og Indtægten af nogle gejstlige Embeder — blandt disse Dorn-
provstiet i Aarhus — som han lod bestyre af „Prokuratorer", da han selv stadig 
maatte være i Kongernes Nærhed. Baade fra Ind- og Udland bejlede man til 

den kloge formanende Mands Gunst, og han „erhvervede sig en Anseelse som 
maaske ingen anden af Tidens betydelige Mænd". Han øvede stor Indflydelse 
ved Affattelsen af Chr. ILs Haandfæstning, i Forhandlingerne, der gik forud for 
Kongens Giftermaal med Carl V.s Søster o. s. v. Han var, kort sagt, medvir-
kende ved alle Tidens store politiske Begivenheder. 

Efterhaanden dalede dog hans Indflydelse hos Chr. ❑. Denne blev vanske-
lig at arbejde sammen med, især da han begyndte åt søge Raad hos Sigbrit og 
Didrik Slaghech. > Og det er vel sandsynligt, at Ove Bille med sid aabne, ret-
skafne, pletfri Karakter har indtaget en Stilling til og sagt Ting om Kongens 

Forhold til Dyveke og Sagen med Knud Gyldenstjerne og Torben Oxe, som 
ikke har smagt Kongen. Fra Arild Hvidtfeldt ved vi al Fald, at Ove Bille efter 
Torben Oxes Henrettelse gik til Kong Christian og sagde, „at han dermed havde 
gjort en ond Gerning og bragt sig alt Ridderskabet paa Halsen". Han blev dog 

'efter den Tid endnu to Aar i Kanslerembedet. Derpaa blev han Biskop i Aarhus. 
Efter en kort Forhandling med gamle Niels Clausen valgtes han 1520 af Ka-
pitlet, fik kort efter sit Valg stadfæstet af Paven og blev derpaa den 1. Oktober 
•s. A. højtidelig indført i Aarhus Domkirke af sin Forgænger. I 'Anledning af 
denne Indvielse skrev Ove Bille et smukt Brev til sin Moder Anne Gyldenstjerne, 
hvori han „udtalte sin Glæde over denne Udnævnelse og sit Haab om, at den 
.maatte blive Gud og St. Clemen til Ære, den hellige Kirke til Gavn, ham selv 
til Lykke og Glæde, et Haab, Som dog kun til Dels gik i Opfyldelse". 

Selv om han ved sin Fratrædelse som Kansler mistede en stor Del af sin 
Indflydelse i Statssager, vedblev han dog at bevare Christian ILs Tillid og at 

vise sit vanskelige Herskab ubetinget Troskab. Han gav Kongen de bedste Raad, 
lod sig bruge en enkelt Gang som Gesandt, ydede store Ofre i Penge og per-
sonligt Arbejde. „I 1521 maatte han ikke mindre end fire Gange personlig give 
Møde hos Kongen med væbnede Svende i et Antal fra 20 til 30." I 1522 havde 

paa egen Bekostning 28 Svende liggende i Varberg i 1I/2  Aar, udrustet et 
Orlogsskib o. s. V. Og hans Troskab mod Ch r.. II. Vedvarede til det Øjeblik, da 
.alt Haab for denne var ude, og Ove Bille selv blev truet paa Liv og Gods, om 
han nu ikke blev Frederik I.s Mand. 

Han nød ogsaa i høj Grad Frederik I.s Tillid, trods deres vidt forskellige 

Stilling i Religionsstriden. Som den varme, uegennyttige Fædrelandsven og Ven 
af ordnede Tiltande støttede han den lovlige Regering i dens Bestræbelser for 
.at skabe disse. Og han viste her en enestaaende Offervillighed: udredede af 

egne Lommer 1300 Mark til sin Gesandtskabsrejse til Hamborg, hjalp Kongen 
med et Laan paa 18000 Mark og i et Par Aar 1/4  af Bispesædets Indtægter og 
.1/2 af Lenenes Rente. Han virkede løvrigt for,' at den Sølvskat af alle Kirker i 
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Riget, som Kongen' udskrev, kunde indgaa. Da Søren Ncirdby rejste Oprøret 
i Skaane '1525, „var Ove Bille den eneste af Jyllands. og Fyns Adelsmænd og 
Prælater, der opfyldte den Pligt,.han skyldte Riget, idet han sendte sin vel ud-
rustede Krigsjagt til Hjælp". Kongen ydede ham da ogsaa en varm Tak derfor. 
„Takke vi Eder kjærligen for Eders Villighed og Umage, som vi besynderligen 
alle Tider af Eder befinder i vore Ærender," skriver han til Bispen. 

Christian d. III.s Tillid til og Agtelse" for Ove Bille var ikke mindre end hans 
Forgængers. Der kunde nævnes adskillige Beviser herpaa. Jeg skal kun anføre, 
at Ove Bille sammen nied Mogens Gjøe udnævntes til Statholder i Jylland og til 
Medlem af den midlertidige Regering, som sad under Belejringen af København. 
Og senere, da Statsomvæltningen foregik, og der blev faret haardt frem mod 
Bisperne, skaanede Kongen i det længste Ove Bille, som vi senere skal se. 

Angaaende Ove Billes Standpunkt til og Optræden i den store Religionskamp, 
der da stod i Landet — Striden mellem Katholicismen og Lutherdommen — maa 
man sige, at han var en tro Søn af den katholske Kirke og førte kraftigt Kampen 
mod den nye Lære. Men han førte den klogt og med aandelige Vaaben. Og da 
Biskop Lage Urne i 1529 døde, var han ene om Førerskabet, saa det er ingen 
Overdrivelse, naar Christian Ill. i sit Klageskrift siger om ham, at han „fast havde 
været Hovedet paa alt Papisteriet". „Ove Bille var en Mand med aandelige 
Interesser; han havde vistnok i sin Ungdom med Iver studeret Theologi; han be..." 
sad saaledes en efter de Tiders Forhold anselig Bogsamling af Kirkefædrenes 
Skrifter, som han senere testamenterede til sin gamle Domkirke. Han havde 
allerede som kgl. Kansler vist stor Interesse for Christiern Pedersens Udgave af 
Saxes KrØnnike, og da den bekendte Skribent Lektor Poul Helgesen var kommen 
paa Kant med Christian II., fandt han Tilhold hos Ove Bille". Han arbejdede 
selvfølgelig paa at faa den unge Hertug Hans, som var katholsk, valgt til Konge 
i Stedet for den protestantiske Christian, og det var modstræbende, han deltog i 
dennes Valg i Ry Kirke. „Med Taarer i Øjnene" gik han med til hans Valg. Han 
vidste klart, hvad der efter dette ventede den katholske Kirke i Danmark. 

Jeg gaar nu over til hans Forhold til Silkeborg og de Begivenheder; dette 
førte med sig for det gamle Slots Vedkommende. 

Det er i Grunden ikke meget nyt Gods, der, efter Registraturen, som jo maa-
ske dog ikke hverken i dennes eller de foregaaende Bispers Tid giver fuld Be-
Sked her, erhverves til Slottet i de 16 Aar, Ove Bille havde det paa Haanden. 
Maaske har det ikke ligget for ham disse Køb og Mageskifter, hele denne Køb-
mandsforretning, som de jo var. Maaske har der i det Tidsrum ikke været saa 
rig Anledning til Erhvervelse som tidligere, og maaske — hvad jeg vil anse for 
det rimeligste —.har han haft Hænderne saa fulde af mange andre og langt 
vigtigere FOretagender, at Forøgelsen af Silkeborg Godset er kommen i anden 
Række. Jeg kan her i Tilslutning til det foran antydede Beslag, Kronen lagde 
paa hans Arbejdskraft, fra Frederik I.s første Regeringsaar, anføre følgende: 

„Den 8de April red Bispen med 36 Svende til Hest ud af Aarhus og fulgte 

Silkeborg Slot. I. 	 5 
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den unge Hertug Christian over til Odense, hvor han forblev i benved 8 Uger, ind-
til han den 31te Maj om Aftenen landede i Korsør med Kong Frederiks Hær og 
med den ankom til København den 9de Juni, hvor han med sine Folk laa i Lejr 
indtil Midten af September. Han drog derpaa tilbage til Aarhus, medens 26 af 
hans Svende forbleve i Lejren indtil 14 Dage før Jul. I December overværede han 
derpaa Herredagen i Odense. I Midten af Marts Maaned 1524 afholdt han i For-
ening med et Par nærboende Rigsraader Mønstring og Vaabensyn i Aarhus 
Stift. Den 29de Marts drog han derpaa til Møde i Hamborg, hvor han i For-
ening med en Del danske og holstenske Raader skulde forhandle med de kejser-
lige og Hansestædernes Gesandter om Kong Christian ILs Fordringer. Den 15de 
Maj — ved Pinsetid — vendte han tilbage til sit Stift, men kun for 8 Dage efter 
paany at forlade det, denne Gang for at deltage i Rigsdagen i København, hvor 
Kongen skulde krones og Landets vigtigste indenrigske og udenrigske Anlig-
gender afgøres. Rigsdagen varede til ind i September, men Bispen kom ikke til-
bage til sit Stift før den 3dje November". 

I Løbet af godt og vel 11/2 Aar har Biskop Ove Bille saaledes kun tilbragt 
5 Maaneder i sit Stift, Resten af Tiden har han været optaget af offentlige 
Hverv og Statsanliggender. Om nu end de senere Aar ikke viser en saa stærk 
Optagethed af disse sidste, saa lægger talrige Herredage, Forhandlinger mellem 
Raaderne i hver Landsdel indbyrdes o. s. v. meget Beslag paa ham. Og det 
gælder om ham, hvad der iøvrigt gælder om Kirkens øverste Styrere,' at disse 
var mere Statsmænd, Politikere og verdslige Embedsmænd end Gejstlige, og at 
„Detailterne i Ledelsen af Stiftets gejstlige Anliggender mere og mere gled over 
i Hænderne paa Domkapitlerne". Men selv om han ikke deltog meget i Ord-
ningen af Detaillerne, saa kan man være vis paa, at han, som den samvittigheds-
fulde,. redelige Mand, han var, har holdt et vaagent Øje med, hvad der foregik 
i hans Stift ogsaa med Erhvervelserne af Gods til Silkeborg. 

Jeg maa her, som ved hans Formands Indvinding af Gods til Slottet, hen-
vise.  til Registraturen. Jeg skal blot bemærke, at Tilvæksten af Godset er ikke 
særlig stor, og af fjærntliggende Ejendom nævnes kun lidt, indgaaet 1532, lig-
gende i Hjerm Herred: „en Gaards Mark i Nørre Risum och nu kalles Wand-
borg, som Christen Vinther udj boer". 

Endelig maa det her understreges, at først i 1532 — altsaa kun fire Aar før 
Reformationen — faar Bispestolen uomtvistet Ret til Silkeborg Slots Grund. 
Fra det Aar findes „ett Breff och Contract som er endelig Ende och Beslut-
ning emellom Abbeten aff Allingcloster och Conuent ibedem och Biskop Offue 
Bille om Remstrup og Remstrup Fang mett mere Gozs". Først da Ove Billes 
mægtige Haand greb ind, blev denne langtrukne Sag ordnet. 

Ved Reformationen gik — som vi ved — alt Bispegodset — altsaa ogsaa 
Silkeborg Slot — over til Kronen. Den vel kendte Aktion mod Bisperne -
Fængslingen — var ikke fremkaldt af bar Religionsiver. Kongen og de verdslige 
Rigsraaders Fingre kløede efter at faa fat i Kirkens Gods og faa indskrænket 
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Biskoppernes verdslige Magt. Den 6. August 1536 holdt Christian III. sit Indtog 
i København, og Landet var dermed i hans Magt. Men det store Krigsapparat, 
som havde været i Bevægelse for at fremkalde dette Resultat, var dyrt og 
ikke betalt. Der skulde mange Penge til, og Penge havde Kongen ikke mange 
af. Han lod da den 12te i samme Maaned sende Bud efter Krigsøversterne og 
blandt dem Johatt Rantzau til Forhandling om, hvad der skulde gøres for at faa 
Penge i Kassen. „Det blev da i Guds Navn besluttet uopholdelig at tage Biskop-
perne ved Hovedet", som en prøjsisk Admiral, der var med i Raadet, beretter. 
Dette skete ogsaa, nogle faa Dage efter, Natten til den ilte  August. De Bisper, 
som befandt sig i København, blev, paa Ove Bille nær, sat fast. Kongen 
mindedes de store Tjenester, denne havde gjort hans Fader og ham selv. „Han 
skal endog personlig have udtalt for Almuen i KiØbenhavn, at han aldrig vilde 
glemme Bispen for den Troskab og Velvilje, han havde vist Slægten, særlig i 
Fejdens Tid". (Se senere). Ove Bille fik foreløbig Lov til at drage til Roskilde 
eller-Sorø, hvor han vilde. Men Kongen tabte ikke dermed Aarhus Bispegods af 
Syne. Der blev udsendt Befalingsmænd, der skulde indtage Bispernes befæstede 
Slotte. Til Aarhus Stift sendtes Johan Rantzau, Erik Banner og Peder Galt. I 
alle andre Stifter skulde Slottene underlægges Kronen. Ove-Bille fik for Silke-
borg Slots Vedkommende den Begunstigelse, at dets Befalingsmand, Hans Stygge, 
maatte slippe med at oplade det til Kongen og Bispen i Forening. Befalings-
manden, hvem Betingelserne for Silkeborgs Overgivelse blev forelagt, skrev 
BarttolomzeL.Dag (24. Aug.) •følgende Brev til Ove Bille. 

„Verdige Herre med Gud Hr. Offue Bilde. Sin naadige Herre. (Udskriften). 

Min ydmyge underdanlige Tieneste Eders Naades Værdighed altid tilforn 
skrevet med vor Herre. Kiære naadige Herre maa I vide, det i Mandags næst 
forleden finge jeg Hr. Johan Rantzovs Skrivelse og Leydebrev, at jeg skulde 
komme til hannom til Viborg Tiisdag der næst efter kommendes om nogle 
mærkelige Werfue og Ærinde paa Kong. May. Vegne, som han hagde at handle 
med mig, som Eders Naade og mig skulde storligen Magt paaligge; da for saa-
dan Leilighed og efter de gode Karles Raad, som der var "inde paa Gaarden 
med mig, da vilde jeg ikke saa straks give Mig derfra, førend jeg fik ydermere 
Forvaring, og samme Dag skrev jeg igien til fornævnte Johan Rantzov med en 
af mine Svende og derefter nu udi Tiisdagen skikked han mig igien en anden 
Skrivelse og Leydebrev, som Hr. Johan og Erik Banner med hannem havde mig 
givet og beseglet, at jeg skulde endelig fremkomme til dennom. Da beraadte jeg 
mig med nogle af Eders Naades Tienere og Capitel Mester Jørgen Cantor og 
Her Moritz Off .... som den Tid tilstede vare med andre gode Karle, som hos 
mig vare paa Gaarden, og efter deres -Raad gav jeg mig straks paa Veien til 
Hr. Johan, Erik Banner og Peder Ebbesen og Gabriel Gyldenstierne, og var jeg 
dennem til Ords udi Viborg nu paa Odensdag. Da var Hr. Johan Rantzov haarde-
ligen begierende af mig paa '<Orig. May. Vegne, at jeg skulde strax andtvorde 
hannem Slotslogen til Silkeborg og hendis Tilliggende til vor naadige Herres 

5* 
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Haand, og saa strax vilde, at jeg skulde annamme til mig-  igien samme ›Gaard 
og Gods Kong. May. og Eders at holde til gode og sagde saa ydermere, at han 
hagde Befaling til at indtage alt Biskopdomme og Stiftens Gaarde og Gods udi 
ligemaade som forskrevet stander, som Kong. May. og Eders Naade skulde 
baade være fordraget om at'saa skulde.  skee. Kiære Herre, efter den tro Tjeneste, 
Ære og Lov, som jeg fornævnte Silkeborg af Eders Naade annammet haver, 
vilde jeg ingenlunde oplade eller forantvorde forne. til nogen Mænds Haand, 
før jeg forvidste Eders Naades . Vilie og Mening, hvad jeg giore eller lade skulde 
udi saadan drabelig Sag min Ære og Lempe anrørende. Da. paa det sidste blev 
det saa endelig talt og forhandlet emellem os, det Hr. Johan Rantzov og jeg 
skulde straks have vores Bud og Skrivelse til Kong. May. og Ed. N., at I yder-
mere forfare forne. Leilighed, hvor derom være skal, at jeg derefter kan rette 
.mig. Derfor, kiære naadige Herre! skikker jeg Eder denne Brevviser, Eders 
Naades troe Tiener Henrik Friis, at I ville nu tiltænke at lade handle og tale 
med vor naadige Herre, om det skal være Hans Naades Villige og Befaling om 
Stiftens Gaarde og Gods at saa skulle tilgange som foregivet er, hvilket jeg ikke 

tænke kan, at saa skal være, for den store tro Tieneste og Velvillighed Hans 
Naades Høimægtighed altid haver befundet hos Eders Naade hemmelig og 
aabenbarlig, og ganger Rygtet almindeligen her udi Landet iblant AlMugen, 
som nu nyligen hiemkomne ere fraa Sielland thet-Hans Naade Kgl. May. haver nu 
persemligen og aabenbarligen forkyndet for den menige Almue udi KiØpnehaffn, 
fri og fattig, at Hans Naades Hclimægtighed vilde- Eders Naades Værdighed al-
drig undfalde for samme Troskab og Velvillighed som I have alle Dage bevist 
og gjort Hans Kong!. Forældrene fremfarne Konger udj Danmark og nu be-
synderligen hans egen HØymægtighed udi denne lange Feide. 

Derfor kiære Herre troer jeg fuldkommeligen, at den gode Herre ikke til-
steder, at I skulde saa handles med udi nogle Maade. Efter saadan Leilighed 
kiære Herre! beder jeg Eders Værdighed og gierne at I vilde nu selver alletingest 
heriblandt viseligen betænke, som Eders egen Gaffn och Forbedring kan være. 
Det kiender Gud alsommægtigste, at jeg gierne og flittelig vil bevise min Ære og 
tro Tieneste saa møget som udi min Magt og Formue meest kan være at be-
tænke giøre og lade heriblandt, som det sig bør. Hermed Eders Naades Værdig-
hed. Siæl, Liv og. Velfærd den evige Gud evendeligen betalendes: Skrevet paa 
Silkeborg Sct. Bartolomei Dag etc. M. D. XXX sexto. Eders Naades ydmyge 
Tiener. 	 Hans Stygge". 

Efter Modtagelsen af dette Brev skrev Ove Bille til Kongen og bad ham -be-
tænke, at han har modtaget Slottet af Aarhus Domkapitel og aflagt Ed paa at 
bevare det for Kirken. Han vilde altsaa blive Meneder, om han overgav det. Han 

beder Kongen befri ham fra den Tort og minder ham tillige om den Troskab, 
han har vist mod Kongen_ selv og hans Forgængere. 

„Ove Bille har utvivlsomt skrevet - dette Brev under Indtrykket af en Beret-
ning, han i de samme Dage havde modtaget fra-den kongelige Sekretær Jesper 



69 

Brochmand om en Samtale, denne havde haft med Kongen. Kong Christian havde 
spurgt Brochmand, om Bispen nu var noget bedre tilfreds.. Hertil havde. Broch- 
mand svaret; at Ove Bille gerne vilde skikke sig efter Kongens Vilje. „Da sagde 
hans Naade, at Eders Naade skal intet vorde at skade og aldeles intet skulde 
miste saa meget som en Fereken (Hvid?) og E. N. ikke heller skulde tages fra 
til en Pendinge, men skulde beholde denDel E. N. haver, og dersom E. N. ikke 

haver der nok udi, da vilde han give E. N. mere til af sit, og vilde handle med 
E. N. som en Fader". Efter alt at dømme har Kongen ønsket at. behandle Ove 
Bille saa lemfældigt som muligt; men i Hovedspørgsmaalct, Opgivelsen af 
Biskoppernes verdslige Magt, kunde han ikke give efter. I Klageskriftet mod 
Bisperne fremhæver han udtrykkeligt, at han ikke vilde have skredet ind mod 
Bispen, hvis denne ikke —•som han siger — med Vold og Magt havde•villet for-
holde ham Silkeborg". 

Kongen vedblev dog at fare lempeligt frem mod Ove Bille. Han førte person-
lig Forhandling med ham i Roskilde, og da dette ikke førte til noget Resultat, 
sendte han to af Ove Billes gode Venner til ham — Oluf Rosenkrans og Johan 
Friis — som sagde ham Kongens endelige Mening, men tillige gav ham Løfte 
om Kongens Gunst fremdeles og rigelig Erstatning. Da dette heller ikke hjalp;  
blev han ført til Dragsholm som Fange. Han blev dog ogsaa her lempeligt be-
handlet og kunde bevæge sig frit indenfor Slottets Mure. Men Fange var han 
altsaa og blev fastholdt indtil videre. Kongen frygtede hans store Magt og Ind-
flydelse. Han var bange for, at han, om han ikke beholdt Stiftet og Godset, vilde 
lægge Hindringer i Vejen for den „Reformation og Ordinans", som paatænktes. 
Og. Silkeborg Slot blev med alt det øvrige Gods foreløbig holdt baade til Kon- 
gens og Bispens Haand. 	 • 

Fra Dragsholm paakaldte Ove Bille Rigsraadets Hjælp til at skaffe sig Ret. 
Han mindede ogsaa her om sin Troskab mod Kongerne, og om at Christian Ill. 
havde lovet ham Bispestolen paa Livstid. Dog skriver han tillige værdigt og 
smukt, at selv om Stiftet skulde blive ham frataget, vil han vedblive at være 
Kongens tro Mand; men han beder om at blive udløst af Fængslet. For sit svage 
Helbreds Skyld. Dette sidste Qnske fik han opfyldt. Juleaften 1536 blev han ført 
til Nyborg, hvor han saa at sige fik sin fulde Frihed. Han kunde gaa,•hvorhen 
han lystede. Han havde sin egen Kansler om sig og sin egen Kok. Han var jo 
svag og skulde vel vise Forsigtighed med, hvad han nød. 

I Nyborg forhandlede Johan Friis videre med ham, og saa længe dette stod 
paa, blev der fremdeles ikke foretaget nogen Forandring i Bestyrelsen af Stiftets 
Gods. Da disse Forhandlinger heller ikke førte til noget Resultat, bad Kongen 
Ove Billes Broder Eske at indvirke paa ham, saa der kunde komme en Ende paa 

Sagen. Og han har da formentlig faaet Ove Bille til at falde tilføje. Mens Ove 
Bille sad fangen paa Dragsholm, var den store Rigsdag, som jo betegner et af 
de mest afgørende Vendepunkter i Danmarks Historie, bleven holdt, og det var 
her bl. a. bleven besluttet, at Bispedømmet skulde ophæves, og det kirkelige Gods 
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inddrages under Kronen. Eske Bille har sikkert med dette. som Baggrund fore-
holdt Broderen det unyttige i hans Protest, og da Kongen endelig i Maj 1537 
lod - Bispestolens Ejendomme inddrage og mellem dem Silkeborg Slot, faldt Ove 
Bille endelig tilføje. 

Fra dets Overgang til Kronen har man et kongeligt Brev til Peder Ebbesen, 
hvori det bydes, at han skal „antvorde Her Offue Biilde hues (livad) Boe och 
Baskap" som er paa Stiftets Slotte og Gaarde i Aarhus Stift, og som tilhører 
ham selv. Men det som tilhører Stiftet skal „bliffue tilstede, saa ther bliffuer et 
erlig Inuentarium paa". Ligeledes skal lian lade „hannom offuerantworde. och 
hans Fuldmægtige fylge 200 Sider Flesk, 6 Lester Malt, 2 Lester Rug, 3 Lester 
Mjød". „Endvidere er tilskrevet alle Officialer och Fogeder i hele Aarhus Stift, 
at de skal giøre Her Ove Bilde Regnskab for al Oppebørsel Rente og Rettig-
hed" som de har oppebaaret i dette Aars Regnskab før hån blev paagrebet, 
undtagen de Fogder, som allerede har gjort Regnskab. 

Det var store Indtægter der gennem dette Stift aarlig indgik i Kongens 
Kasse. De opgives paa dette Tidspunkt til 8000 Tdr. Korn. 

Hans Stygge, som vi senere skal høre mere om, fulgte med Slottet og gik fra 
Ove Billes Tjeneste over i Kongens, - som den første, kongelige Lensmand paa 
Silkeborg. 

Lad mig her indskyde, at foruden Bispetidens første og sidste Høvedsmand 
— Lange Ove og Hans Stygge — findes nævnet 1464 en Erik Christiertzsen „af 
Silkeborg" (Adelslex. under Familien Fasti) og 1465 nævnes samme Erik Chri-
stiern som „Høvedsmand paa Silkeborg". Han har rimeligvis været Lange Oves 
Eftermand. Derefter omtales i 1475-81 en Oluf Munk Maltesøn som Befalings-
mand paa Slottet. Om Oluf Munk ved vi, at han var gift med Ide Juel, en 
Datter af Mette Hvas, en Steddatters Datter af Fru Thora Mus. I Registraturen 
af 1558 nævnes en „Her Anders paa Silkeborg" (1485) og i 1492 en Jep Axelsen, 

• som ifølge Sammenhængen, ogsaa kan se ud til at hive været Høvedsmand der. 
Endvidere findes Navnet Her Ib „af Silkeborg" (1503). Endelig forekommer i 

. 1532 — altsaa det Aar, Bispestolen omsider faar sin Ejendomsret til Slottet 
fastslaaet — endnu et Navn paa en Silkeborgsk Høvedsmand. Og et Navn, der 
vides noget om. Det er Laurits Skinkel til Egesbro (død 1533), Rigsraad. Han 
tilhørte Slægten Tinhus (med en Hjort i Vaabenet), men Slægten havde allerede 
i det 14. Aarh. antaget Navnet Skinkel. Han arvede sig til en Part af Gaarden 
Rolfsted, til Juelskov, tilkøbte sig Egesbro (1518). „Han nævnes første Gang 1486, 
da han var Hofsinde og laa i Borgeleje i Jylland. 1502 og 07 var han Lensmand 
paa Krogen, Annæs, Gurre og Søborg, 1508 Høvedsmand paa Helsingborg og 
fik samme Aar Ranes Gods i Bygholm Len i Pant. 1509 forflyttedes han til Gul-
land, hvor han straks med væbnet Haand afviste et lybsk Landgangsforsøg og i 
det hele taget erhvervede sig et godt Eftermæle paa denne betroede Post, som 
han beholdt til 1517". 

Af mindre Forleninger fik han senere øerne Lyø og Bjørnø, Ranes Gods, 
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Kirkendrup og Fremmelev paa Fyn. ,,1518 gjorde han Tjeneste som Skibshøveds-
mand. 1523 nævnes han mellem de fynske Adelsmænd, som paany maatte sværge 
Kristian II. Troskab paa hans Gennemrejse gennem Fyn". Han bliver dog kort 
efter Fr..I.s Mand og belønnes med Rigsraadsværdigheden. Han er gift med en 
Søster til Ove Bille, Hilleborg Pedersdatter Bille, og skønt han-ikke. var ivrig 
Katholik, stod han dog i et godt Forhold til Bispen og var altsaa en kort Tid -
før Hans Stygge blev det — Svogerens Høvedsmand paa Silkeborg. Han døde 
1533. „Kort Tid forinden havde han fulgt sin eneste voksenblevne Søn til Gra-
ven" (ihiset). Fra hans Tid paa Silkeborg har jeg fundet kun dette ene, at 
han i en Sag imellem Jens Perszen i Vester Torrup og nogle Sandemænd be-
skikkes med flere andre af Kongen til at undersøge denne. 

Med disse syv har vi vel nok de fleste af Høveds- eller Lensmænd paa 
Silkeborg i Bispetiden. 

— — Til Slut et Par Ord om den berømte Bisps sidste Dage. 	• 
Kong Christian III. var overfor Ove Bille ikke saa rund i sin Handling som i 

sin Mund. Bispen fik som Erstatning for Bispestolen Skovkloster ved Næstved. 
Den rigelig aflagte Biskop var godt vant, og Indtægterne af Skovkloster vilde 
ikke slaa til. 

„I tidligere Tid havde mange unge Adelsmænd tjent i hans Gaard, saaledes 
blandt andre Søhelten Peder Skram og den unge Svante Sture. Ogsaa nu -
om end i mindre Maalestok — træffer vi Adelsmænd i hans Tjeneste, saaledes 
hans gamle Tjener og fortrolige Kjeld Krabbe, Jens og Christiern Jul og et 
Medlem af Slægten Skinkel. Hans Kancelli bestyredes af hans tidligere Kansler, 
Hr. Hans Henriksen, og 3 Skrivere: Erik, Laurids og Knud besørgede de daglige 
Forretninger. En Kapellan, Hr. Hans, forestod Gudstjenesten. To Kammer-
svende og en Karl havde han til sin daglige Opvartning. 5 Svende ledsagede 
ham paa hans Rejser, og naar han kørte ud, havde han en Løber .foran sin 
Vogn. Hertil kom et talrigt Personale i Køkkenet, i Bryggerset, Bageriet, Kæl-
deren og Stalden, samt endelig den kvindelige Besætning, der styredes af Anna 
Olufsdatter og bestod af en Fadeburskvinde med hendes Pige, samt en Mælke-
deje (Mejerske) og hendes Piger. En Underfoged, en Portner og en Skovfoged 
afsluttede Tallet paa Bispens Omgivelser, der ialt bestod af henved 40 Per-
soner". 

Af dette faar vi en Forestilling om, hvor stort et Hof, der maa have været 
ført i Aarhus Bispegaard i hans Tid og tillige om, med hvilket Følge han har 
gæstet og omgivet sig paa Silkeborg Slot. Skovklosters Indtægter, som han 
skulde dele med Abbeden og Klosterbrødrene paa Skovkloster, var altsaa ikke 
tilstrækkelige til det, man den Gang kaldte et „ærligt Underhold" for en adelig 
Biskop. 

Ove Bille klagede derover. Kongen gav ham da i Tillæg (1538) Tølløse 
Oaard og By for Livstid. Senere fik han flere kongelige Gaver bl. a. Egebjerg 
i Ods Herred (1544) og Gjelstrup Len samme Steds at nyde afgiftsfri til sin 
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Død. Da saa hertil kom (1540) en stor Gave fra hans Broder Eske i Fædrene-

gaarden Svanholm — som Eske Bille ejede — ogsaa at nyde paa Livstid, maa 

den gamle Biskop vel nogenlunde have kunnet holde Balance i sit Regnskab. 
. 	Paa Skovkloster levede Ove Bille saa til sin Død. 

Ligesom han tidligere havde været „det ledende Midtpunkt i et mægtigt poli-

tisk Parti, saaledes blev nu han og hans Hjem et Midtpunkt for hele hans store 

Slægt", der saa op til ham som til et Forsyn. Han mæglede i Familiestridig-

heder, gav gode Raad, var medbestemmende ved Indgaaelse af Ægteskaber o. s. v. 

Noget af det smukkeste, der fortælles om ham, er hans Kærlighed til Børn. 

Der berettes saaledes, at han under et Ophold paa Broderen Eskes Gaard, Vallen; 

gerne vilde have hans Smaabørn om sig. Hvad enten han drog til Kirke eller 

sad til Bords, skulde de være hos ham. Den lille Henrik Bille, som da var 6 Aar 

gammel, maatte saaledes ogsaa age til Kirken for ham i hans egen Vogn. Ved 

Afskeden forærede han baade ham og den mindre Søster Margrete hver en lille 
Pengesum. 

Det er ogsaa smukt at se det Forhold, der blomstrede op mellem ham og 

Sjællands første lutherske Biskop Peder Plade. Denne kom af og til paa Visitats 

i Klosteret og maa ad den Vej først være kommen i Berøring med Ove Bille. 

Senere talte han, den ivrige Lutheran, den gamle katholske Biskops Sag hos 

Kongen, saaledes da han blev forlenet med Gjelstrup. Det udviklede sig til Ven-

skab. Og det førte endvidere til, at Ove Bille gennem Peder Plades Paavirk-
ning gik over til Lutherdommen. 

Den Iste Januar 1555, kort før Ove Billes Død, sendte Peder Plade den 

gamle en trykt latinsk Nytaarshilsen, som oversat lyder omtrent saaledes: „Math. 

XXV. Enhver som har, ham skal gives. Til den højberømte og fromme Mand og 

Herre, Hr. Ove Bille, som Biskop omvendt til den sande og rene evangeliske 

Lære i sin Alderdom, sender Peder Plade denne Nytaarshilsen for det forløbne 

Aars glædelige Varsel". Blandt de mange, Ove Bille mindedes, da han i sit Te-
stamente uddelte sine rige Gaver, var ogsaa Peder Plade. Han skænkede ham 
1 Nobel og 4 rhinske Gylden. 

Ove Bille døde 1555 paa Skovkloster og blev begravet i Antvorskov Kloster 

„som den sidste af sin Slægt, der hviler i dette Billernes gamle Mausoleum". 

„Kong Christian viste sin Slægts gamle Tjener den sidste Ære, idet han; trods 
en alvorlig Sygdom.  i sit ene Ben, fulgte hans Baare til Graven". 

— — Det er, som allerede sagt, en Ære for det gamle Silkeborg Slot, at 

der til dets Historie er knyttet Navnet paa en saa betydelig Mand som Ove 

Bille. En Mand med store Egenskaber og først og fremmest en retlinet Karakter. 

Og en Mand, i hvem to Tidsaldre frugtbart Mødes, saa at han endogsaa i sin 

høje Alderdom kan optage den nye Tids bedste Tanker sig. En Mand, der maa 
regnes mellem vort Lands store. 



LIVET PAA OG OM SILKEBORG SLOT, 
NAVNLIG I LENSTIDEN 

1536 gik Silkeborg altsaa — som saa meget andet Kirkegods — over til 
Kronen og blev Len. At følge Lenets Omformninger gennem Tiden ved Køb, 
Salg og Magelæg vil føre for vidt, selv om disse ikke har været saa over-
ordentlig mange. Jeg vil da nøjes med at hidsætte et Par Opgivelser af Lenets-
Størrelse fra dets Tidsrum. vi her skal behandle, fra 1536 til 1660'erne. 

En Opgivelse fra 1544 siger, at Han's Stygge — den sidste biskoppelige For-
valter af og den første kongelige Lensmand paa Silkeborg — har i Forlening 
ad gratiam paa Regnskab: Hids og Lysgaard Herreder, Sminge Birk, Stiftets 
Gods i Hovlberg Herred, Tvilum Klosters Gods, Karup Gods, Hellig Kors Gods 
(Farre og Sporup Sogne). 

1 1586 og 1608 fortæller Jordebøgerne, at til Silkeborg Len hørte: Vrads 
Herred, Hids Herred, Lysgaard Herred, Karup Birk, Gods i Sabro, Medelsom, 
Ginding, Gislum, Hjerm og Fjends Herreder og paa Holmsland ved Ring-
købing. 
. Dette Omfang 'har Lenet i det væsentlige beholdt Tidsrummet ud. 1 1651 -
altsa.a kort før Kronen afhændede Silkeborg — hørte til Lenet: Vrads Herred 
med 480 Tdr. Hartkorn i 'Sognene Them, Vrads, Snede, Bording, •IkaSt og 
Funder; Hids Herred med 820 Tdr. Hartkorn i Sognene Balle, Sinding, Vinders-
lev, Lemming, Serup, Sejling, Gødvad, Kragelund, Svostrup; Gjærn Herred med 
416 Tdr. Hartkorn i Linaa, Skanderup, Sporup, Farre; Lysgaard Herred med 
Torning, Vrandum, Sjørslev, Hørup, Højbjerg, Grønbæk,' Hinge; Tvilum Birk 
med 720 Tdr. Hdrtkorn i Voel, Sminge, Faarvang, Skaarup, Gjærn; Vejerslev 
Birk med 267 Tdr. Hartkorn i Vejerslev og Aidt. Desuden havde Lenet Gods i 
Medelsom og Fjends Herreder samt paa Holmsland. 

Til Belysning af Lenets Udseende paa anden Vis hidsætter jeg, at en Op-
gørelse af Spindepenge fra 1624 sætter Helgaardenes og Halvgaardenes Antal 
til henholdsvis 356 og 425. En anden Optælling, fra 1657, siger, at der i Hids 
Herred findes 135 Gaarde, i Vrads Herred 861/2, i Lysgaard Herred 110 og 
1 Bol, i Gjærn Herred og Tvilum Birk 1591/2 Gaarde og 1 Bol, i Fjends Herred 
4 Gaarde. talt 4951/2 Gaarde. Heri er ogsaa medregnet 14 Gaarde, som var ud-
lagt til_Officerer. 
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Endelig anfører jeg en Optælling, som er foretaget i den svenske Resident 

Mogens Duvalls. Relation over Danmark (Suhms Samlinger til , den danske Hi-

storie, 2. B. 3. H.). Denne meddeler, at der er i Silkeborg Len: 33 jordegne 

Bønder, 508 Fæstebønder, 66 Ugedagsbønder, 4 Haandværksmænd med Avl, 17 

uden Avl, 415 Halvgaardmænd, Bolsmænd; Inderster og Gadehusmænd, 85 Karle 

for halv Løn, 2 jordegne Bøndergaarde. Af øde Gods: 13 Fæstegaarde og 1 
Haandværksmands Hus med Avl. 

— — Silkeborg Slot laa altsaa i dette Tidsrum — som i den første Afdeling 

meddelt — paa Remstrup Aas østre Side paa Odden mellem Aaen og Lang-

søen, og Ladegaarden med dens Tilliggende paa vestre Side af Aaen, hvor nu 

Silkeborg By ligger. Hvor stort dette, som stod til Lensmandens Raadighed, var, 

kan ikke bestemt angives. Dog kan det vel fastslaas, at de omliggende Skove, 

som sikkert ikke i Kronens Tid formindskedes, har været dets Grænse op gen-

nem Tiderne, i al Fald til Gaarden kom under Fischerne. Et Par Optegnelser 

giver os lidt Begreb om, hvorledes det i dette Tidsrum stod til med Agerdyrk-
ning og Kvægavl paa Silkeborg. 

Ladefoged Matz Wistisen meddeler i 1597 — i Lensmand Frans Rantzaus 

Tid — at der det Aar var „sielføed" — altsaa tillagt — „udi Silkeborig 

Ladegordt — — Oxen 2, Grijser 12, Lamb 20, Kiør 22, Gies 8, Høns 30". 

Agerbrugskyndige vil maaske af dette Tillæg kunne fastslaa Stammernes Stør-
relse. 

Det kan her indskydes, at ved Lenets Overgang 1611 fra Frans Rantzau til 

Christen Holch angives Besætningen paa alle tre Ladegaarde, som da hørte un-

der Silkeborg (Slottets egen, Tvilum og Vinderslev) til „Oxen 27, Kiør onde og 

gode 58, Stude i anden och thredie Aar 23, Quir i tridie Aar I, Quier i andet 

Aar 23, Studkalffue 10, Quiekalffue 8, Faar och Lamb 297, Suin och Grise 116". 
Samtidig meddeles, at „udj Jorden skall were saaedt paa Silckeborg Lade-

gaardtzmark 1 Lest. 15 Tdr. 1 Skp. Roug" (paa Tvilum 11/4 Lest. 6 Tdr. 2 Skp. 
Rug og paa Vinderslevgaard 19 Tdr. 2 Skp. Rug og 45 Tdr. Havre). 

I 1615 — i Lensm. Chr. Holchs Tid — siger Lensregnskabet, at der holdes 

paa Slottet 20 Qksne, 58 Køer, 3 Stude, 24 Kvier, 8 Studekalve, 348 Faar og 
Lam, 141 Svin og Grise. 

I 1619-20 — ogsaa under Chr. Holch — Slottets Regnskabsaar gaar fra 
Iste Maj („Filippi Jakobi Dag") fil Iste Maj — angives Besætningen at være 
103 Svin og Grise, 20 Køer, 8 Studekalve, 105 Faar og Lam. 

At det til Tider har set meget sort ud med Landbruget paa Silkeborg, frem-

gaar bl. a. af en Notits paa Regnskabet for 1612-13 under Chr. Holch. Deri 

klages højlydt over den ringe Avl, uden at der dog siges, hvor ringe den er. 

Men som Aarsager henvises til, at Jorden er „scharp och mager" — hvad den, 

som bekendt, ogsaa er den Dag i Dag — og til den „thørre Sommer", da en 

Del Kreaturer er død af Næringssorg. Større dødelig Afgang i Gaardens Be-

sætning indtræffer for Resten af og til. I 1596-97 afgaar saaledes efter Matz 
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Wistisens Attest: 2 Qksne, 12 Grise, 20 Lam, 21 Kid, 22 Gæs, 8 Høns — et be-
tydeligt Tab. 

Lige efter Svenskekrigen i 1645 er det helt galt. Da tages der Tingsvidner 
og Syn — Bønder fra Egnen — paa Ladegaarden, og disse giver et sørgeligt 
Billede af Tilstanden. Og Lensmanden, Joachim Bech, selv siger, at han i de to 
Aar, han har haft Lenet „aldelis indttet aff Auflingen haffuer nydett". 1 gode 
Tider kan man avle 3 efter 1, altsaa tre Fold — hvilket jo ikke er meget -
men naar Jorden, som her, er „højlendigt (højtliggende?) och sandig", Aarin-
gerne• tørre, og man ingen Gødning-har, kan-man næppe .faa Sæden igen. Men 
da han i disse Aar ingen Kreaturer har holdt paa Gaarden, og da der i det hele 
taget ingen Gødning er samlet, siden „Sal. Christen Holch hafde Lehnet (.1641) 
og mens Fjenden har huserit i Landet", saa har han altsaa intet avlet. Det hele 
er gaaet saaledes til Agters, at der vil gaa lang Tid, før det kan komme paa 
Fode igen. Paa Ladegaarden kan nu ikke staldes mere end Talt 30 Qksne. I for-
dums Tid, da der var mange Kirketiender — altsaa betydelige Kornleveringer, 
hvorom vi senere skal høre — til Gaarden — nu er syv Tiender gaaet bort -
„fest fraa Laadegaarden och till Bønderne" — da var det en anden Sag. Vid-
nerne fremholder, at der nu kan saaes kun 15 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg, 2 Tdr. Bog-
hvede og 0 Tdr. Havre. Før, da alle Tienderne laa til, var Udsæden 30 Tdr. Rug .  

og 10 Tdr. Byg. Der klages ogsaa højt over Høbjergningen. Høet er stridt og 
daarligt, høstes omkring i Kær og Moser og duer næsten ikke til Fæet. Der kan 
avles ca. 94 Læs, men det er altsaa ikke meget bevendt. Hø, der duer, maa 
hentes fra Tvilum Ladegaard (som ogsaa da laa under Silkeborg). 

1 1662 er dog, iflg. „Aarhus Stifts Matrikul" 2den Del, Ladegaardens Ud-
sæd kommen op paa 26 Tdr. Rug, 8 Tdr. Byg og 6 Tdr. , Boghvede.. 
' 	Det kan sikkert ogsaa være lidt til Vejledning m. H. t., 'hvad Lådegaarcten 
kunde indbringe, at den i 1663, da Lenet var gaaet over til at blive Amt, bort-
forpagtes for 45 Rdlr. 45 Mark om Aaret. 

— For Slottets og Ladegaardens Udseende i den største Del af det Tids-
rum, vi her beskæftiger os med, er der i Afhandling I gjort Rede. Jeg vil nu fOr-
søge at give et Billede af det Liv — eller dog Sider af det — som levedes paa 
Slottet i samme Tidsrum. Materialet, der staar til min Raadighed, er ikke nær 
saa stort, som jeg kunde ønske det, og det, som man helst Ønskede at vide 
Besked om her, kan ikke ledes frem mellem og i ringe Grad fremgaa som Slutning 
af den Dynge ydre Omstændigheder, som Arkivstudiet giver. Men jeg forsøger 
altsaa at bygge af det, jeg har. 
• -- Jeg vil, til at begynde med, søge at samle i Række den Flok Mennesker, 
som til daglig færdedes paa Slottet og i dets nærmeste Omegn, og som mere 
eller mindre nær var knyttet til det og prægede Livet der. 

Der er da først Lensmanden selv, den adelige Herre, som var Lenet betroet. 
Mellem Silkeborg Lensmænd er en Række med smukke gamle Adelsnavne -

Stygge, Bille, Rosenkrans, Kaas, Parsberg, Reventlov, Rantzau o s. v. Vi skal i 
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et senere Afsnit dvæle ved hver enkelt i Rækken. De har naturligvis ikke hele 
Aaret om boet paa Silkeborg. De havde alle deres egne Gaarde ved Siden af. 
Men man kan antagelig:gaa ud fra, at de Tider af Aaret og altid ved Regn-
skabs-Opgørene har opholdt sig paa Silkeborg. 

Det var jo store Værdier,. det' her drejede sig om. Jeg anfører eksempelvis 
Indtægten for Regnskabsaaret 1625-26: 4188 Dir., 51 Læster Rug, 401/2  Læster 
Byg og Malt, 19 Læst: Havre, 8 Læst. Smør, 825 Svin, 630 Faar og Lam, 
341 Gæs og 513 Høns. 

De har vel ogsaa været til Stede, naar større Handeler eller Mageskifter fandt 
Sted, maaske tillige ved de store Slagtninger og naar de paafølgende Sendinger 
afgik. Og man kan sikkert fastslaa, at de i Reglen har optraadt som Værter 
under de kongelige Besøg og Jagter. Selv om det ikke i Lensbrevet gjordes lit 
Pligt at være ved Haanden ved saadanne Lejligheder, saa er det dog rimeligt, 
at Kongen ønskede det og satte Pris paa det. Naar Krigsfolk skulde udrustes, 
Marktrætter jævnes, større Byggeforetagender tilses, Gaarde udlægges for Kro-
nens Gæld o. s. v., kan man sikkert antage, at Lensmanden har været at træffe 
paa Silkeborg. Endelig kan man gaa ud fra, at dettes skønne Beliggenhed især 
i Sommertiden har øvet sin Tiltrækning paa Lensmanden og hans Familie. 

Som Kongens betroede Mand fik han Løn for sit Arbejde. Om Betroelsen og 
Lønnen giver Forleningsbrevene Besked. Ligesom de i store Træk fastslaar den 
Plads,. Lensmanden, som Slottets Topfigur og Lenets Midtpunkt indtog i Slot-
tets Liv. 

De havde alle — paa. Hans Stygge nær, der efter det fotaffstaaende at 
dømme havde Slottet paa Regnskab — Silkeborg paa Genant, d. v. s. de fik Løn, 
og det, Lenet gav:ud over. denne Løn, gik i Kongens Kasse. Det første opbeL 
varede Forleniggsbrev stammer, fra Hans Stygges Eftermands, Frans Billes Tid 
(1548-57). Dette Brev lyder saaledes: 

„Gør alle vitterligt, at vi af synderlig Gunst og for tro Tjeneste haver for-
lenet os elskelig Frantz Bille, vor Mand og Tjener, Silkeborg Slot med alle de 
Herreders Bønder og Tjenere, som han nuselv har i Værge dertil. Han skal be-
holde til at holde sig og sine Svende og Folk med og til at bygge Slottet med 
aarlig fra S. Philippi et Ja.cobi Dag 1549 til samme Dag 1550 133 Mk:31/2 Sk. 
2 Pend. 10 Læster Rug, 61/2  Læster Havre, 23 Tdr. Smør, 11/2 Tdr. I Fj. Hon-
ning, 91 Faar og Lam, 92 Gæs, 205. Høns, 164 Svin, 2500 .  Hvillinger, 96 tørre 
Gjedder, I I/2  Tdr. Gryn, dertil al Avlen til Silkeborg, 1/2 af alt Sagefald, Gaard-
fæst, Oldengjæld') og al anden uvis Rente'), 1/4  af alt Gjæsteri') og y2  af al 
Opfødningen og af Folerne, som fødes paa vort Stod der paa Slottet. For hvad 
ydermere Slottet renter, hvad det kan være, skal han gøre os Regnskab, alt skal 
komme os til bedste; og han skal yde det paa Kiøpenhafvens eller andetsteds, 
hvor vi tilsige ham..Hvert Aar skal han stalde os 60 Qxen og opsætte dem af 

1) Betaling for at have Svin paa Skoven. 1) Indtægt. ') Pligten til at huse Vej-
farende og andre afløst med en Pengeafgift. 
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de Qxne, som han paa vore Vegne oppebærer for Stigefald') og andet. Han 
skal tjene deraf med 8 geruste Heste og Glavind") og• 4 Skytter inden Riget paa 
vor, uden Riget paa sin egen Kost og Tæring, eller selvtolvte til Skibs med gode 
varagtige Karle. Han skal bygge og forbedre Slot og Ladegaard, og vi vil have 
forbeholdt os hele vor Part af Kirketienden samt al Herligheden og Gjæsteriet 
af alle Kirker og Præster, som han har i Værge, hvilket han skal oppebære 

uden at betale noget deraf, ligeledes al Jagten paa vore Enemærkeskove, saaat 
han aldeles intet skal jage eller skyde, hverken lidet eller stort Vildt, Raaer eller 
Harer, dog maa han jage paa de tilliggende Fællesskove til Slottets Behov, 
undtagen at han ikke skal Ødelægge noget Storvildt og ej hugge Skoven, uden 
hvad han har Behov til Slottets Bygning og Ildebrand.• Ligeledes skal han under-
holde vort Stod, som vi have til Slottet og besørge det med gode Stodheste paa 
sin egen Bekostning,• og OpfØdningen og Folerne skal han opholde paa sit eget 
Foder saavel de, der tilkommer os, som hans egne. Han skal holde Tjenerne ved 
Lov, ej udfæste dem o. s. v.,..ej besvære dem med nyt Husbondshold"), Indfæs•L 
ning4) eller andet nyt Paalæg. 

Han maa ej heller .hugge eller fiske i de tilliggende Skove eller Enemærke 
Fiskevand, uden hvad skjelligt er til Slottets Behov. Teglovnen der til Slottet 
skal han holde paa sin egen Kost og Tæring•og dertil bruge Vindfælder) El 
•og Birk, som ikke Skovf Skade ere, og intet andet, og af den Sten, som sælges 
deraf, skal Halvdelen komme os tilgode". 

Dette Forleningsbrev bliver, uden ret mange Omskrivninger anvendt ved de 
følgende syv Lensmænds Antagelse eller Udnævnelse. (Erik Rosenkrans, Hans 
Johansen Lindenov Nr. 1 og H. J. Lindenov Nr. 2, Jens Kaas, Mandrup Parsberg, 
Henning Reventlov og Frans Rantzau). Der kan en enkelt Gang forandres ved et 
enkelt Tal, f. Eks. da i Mandrup Parsbergs Brev de 8 geruste Heste bliver til 10 
og de•60 Øksne til. 40, men ellers er det, som sagt, ligelydende, hvad Pligter og 
:Rettigheder angaar. Først under Christian Holch i 1622 sker der en Omskriv-
ning af Forleningsbrevet, altsaa under Christian IV. 

Han forlenes med „Cronens Slot och Len Silcheborg sampt des tilliggende 
Bønder och Thienere, wist och uvist") aldeles intet undertaget7) i nogen Maader, 
att skulle hallue, nitide, brugge och beholde, indtil saa lenge wij anderledes till-
siigende worder". 

Han faar i Genant „hallffierde hundrede och fem Daler, Rug tretten Lester, 
Biug sexten Lester, Haffre hallfierde Lester fire Tdr., Smør tifue (20) Tdr,, 
Nødde") Kroppe fire och tifue, Faar Kroppe 21/2  Hundrede, Lam 21/2  Hundrede, 
Gies trej Hundrede, Høns halffierde Hundrede, Aal fem Tdr., Brendsuien°) trej 

1) Bøder ved Lovovertrædelser. 2 ) I). v. s. 8 bevæbnede Ryttere. 3 ) Kan være: 1) Af-
gift af Selvejere, .naar de overtog Ejendommen,.2) aarlig Ydelse af visse af Landbefolk-
ningens fattigere Elementer, 3) en Ydelse af %Tornede .for at faa Lov til at opholde sig 
paa en andens Gods. 4 ) Afgift ved et Fæstes Overtagelse. 0 ) Ned- og omhltest Træ. 
") faste og flydende Indtægter.' ') undtaget. 8 ) .Ungkvæg.. p) til Skoven indbramdte 
Svin. 
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Hundrede, Gryn 8 Tdr., Honning.fire Tdr., fiede Kløer treij, och huis Indkomsten 
sig aff samme Lehn offuer denne forskreven Genanndt kan inddrage offer Slot-
tens Jordebogs Lindelse, schall alltsammen efftergaas och klart Regnskab kom-

mer os allene tilbeste". 
Det overskydende gaar altsaa til Kronen. 
„Til Gengield maa Lensmanden sig sellf tilbeste niude, brugge och beholle 

all Afflen (Avlen), Affødningen (Tillæget) och huis anden Fordeel der paa 
Slottens egen underliggende Ladegaard och Affuel alldelis ingen Omkostning os 
i nogen Maade tillskriffue, medenn aff Winderslewgaards Affuel') schall hand 
aarligen giffue Os 21/2 Hundrede goede nye Daler frij Pendinge uden all Affkort-
ning udj nogen Maade. Dog schall forskrevne Christian Hollch were forplidtet 
(forpligtet) naar wor Reyse der fremfalder att hollde wore medhaffuende Heste 
frij med kløe och Rugfoeder paa en Dags Tiid, toe eller trej efftersom des Leylig-
hed sig begiffuer, medens huis denn uvisse Rendte och Indkomst erlanger, som 
sig der udj Lehnen aarligen tilldrage kand, som er Stedtsmaal2), Sagefald, Hoes-
bundhold, Drifft"), Forløff!), Rømningsgods och Windfelder deraf haffue vij 
naadigst beuilget hannem denn hallfue Part, saa och denn fembte Part aff huis 
Oldengield der udj Lehnet paa wore och Chronens Schoffue fallde kand. Och for 
den Øffrige Part aff forskreffuen uvisse Rendte, saa och Oldengield sampt;och 
huis som opbergis (oppebæres) aff for roedhuggen Schouff wille wij os offuer 
Gods och Slotsregnskab sellf tilbedste forbeholden haffue, dog haffuer wij naa-
digst beuilget hannem att maa paa wore och Chronens Schoffue aarligen, naar 
Olden er at bekomme, frij Olden till hans Genannt Suiin och hiemfØdde Suiin 
paa Slodtens underliggende Ladegaard, och samme Suiin schall udj Oldenn 
Registeret') aarligen indschriffues, huer mange de ere, och huad Oldengielden 
erlanger schall dermed i Regnskabet saaledes forholdes, att hoes huer Mands 
Naffn, som Suiin paa Chronens Schoffue indslaer°) till 011den, schal antegnes, 
huor mange Suiin att hannem till 011den aff Lensmanden beuilliget bliffuer och huis 
Suiin paa Chronens Wegne till 011dengield bliffuer udi saa maade annammet, 
schall Schriffueren udi Regnskabet antegne, huilcke deraff ere gamle och huillcke 
unge Suiin, och haffue Indseende med, att os schier (sker) derudinden Schiel 
och Rett saa well som och seerdeles tage Beuiis paa Fleschet aff de gamle och 
seerdeles aff de unge Suiin, naar dett hid till Slottet till woris Behoff frem-
schichet bliffuer. Hand schall were forplicht, naar Olden bliffuer paa Schoffucnn 
det strax att giffue tillkiende, saa och huor mange Suiin, unge och gamle, paa 
wore och Chronens Schoffue der udj Lehnet bliffuer indbrænde, och derpaa en 
richtig Fortegnelse udj wort Renttekammer indschicke, derhoes antegnendis, huor 
mange aff samme Suiin os till Oldengield kand tillkomme paa det siidenn kand 

Vinderslevgaard. Lau allerede da under Silkeborg. 2 ) Indfæstning: Afgift ved et 
Fæstes Overtagelse..) . Bøde for ulovlig Græsning (Drift). °) Afgift for at faa Lov til 
at forlade Fæstegaardeh eller bortføre Penge og Løsøre derfra (f. Eks. ved Arv el. lign.). 
I Regelen 3 Mark., 5) Fortegnelse over dem, der har Svin paa Skoven. 6 ) indsætter. 
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gifues Forordning, huor samme Suiin skulle hendriffues och affslaktis. Saa-
ledes schall forskreven Christen Holeh dett saa forordne och udj Acht haffue, 
att wij all huis Sagefald och Gaardfestning som hand paa wore Wegne der udj 
Lehnet affthinger schall afftinges och annammis de tuinde Parter udj reede Pen-
dinge, och denne tridie Part udj Oxenn, efftersom Stedtsmaalet eller Sagefaldet 
sig højt eller bidet beløbe kand. Schall forskrevne Christen Holch sellff lønne, 
klede och besolde Fogderne, Schriffueren och andre Slottens, Ladegaardens och 

hanns egenn folch, och Os deraff indtet i nogen Maade tillschriffue. Ey heller 
tillsteede dennom att haffue nogen Genannt i Lehnet („Ben") undertagen Fogden 
sin Tiendepending och Schriffueren sinn Schriffuerschieppe, schall hand ej heller 
tillschriffue os nogen Fortehring paa hans Folek og Thienere, huor hand dennem 
her i Riiget paa wore Wegne forschichendis worder. Saa well som och were 
plichtig att fordre (befordre)- woris Breffdragere och andre, som haffue frij Pas 
igiennem hans Lehn med god Fordrelse (Befordring) och forsørge dennom med 
fri] nødtørftig Underholdning till Mad och 011 och Husleje paa en Natts Tiid. 
Samelegis schall forskrevne Chr. Holeh were forplicht att haffue goed Tillsiunn 
fill wor och Chronens Jord och Eyendom der udj Lehnet, att den icke med Urette 
derfra heffdisl) och foruredis2). Och dersom hand kand formerche :nogen Jord 
och Eyendom, lidet eller møgett, att were kommen derfraa med Urette, daa 
schall forskr. Chr. Holch tale dett ind udigienn med Lougenn, Dom och Ret, saa 
fremtt hand icke sellf will stande os derfaare till Rette. Desligeste schall hand 
thiene os och Riiget aff forskr. Lehn med sin Gerust Heste inden•Rigett paa 
hans egen och udenn Riigett paa woris Bekostning. Schall hand och icke Os i 
Regnskabet tillschriffue eller anmoede nogen Flecherij3) med Tag, Døre, Laase, 
Winduer eller andet sligtt meere ferdigt att holde derpaa Slottet och alldelis 
ingen Bygning foretage der paa Slottet, eller des til liggende Ladegaard udenn 
wij det sellf naadigst beuillger och befaler. Schall hand och haffue denn geistlig 
Juridict och Presterne der udj Lenet i Befaling og Forsuar och Presterne, naar 
Behoff giøris till att all Rette fordedige1). Och huis den geistlige Rennte och 
Stigtens Indkomst') deraff Lehnet anlanger, skall hand giøre Os goede Rede od, 
Regnschab fore, saa well for Stedtsmaal och Tienderne som for Sagefald aff 
Prester och Degne annammis, och ellers andre wisse och uwisse Indkomst miere, 
alldelis intett undertagen, Os alene till Beste. Schall hand och haffue Indseende 
med Kirchernis Remitte och Indkomst, att denn till Kirchernis Beste NØtte och 
Fremtarf nøtteligen och gaffnligen annlagt och anuendt bliffuer, och Kierchernis 
Formuer aarligen att lade wed Kirchewergerne till huer Kirche selgis och aff-
hendis till formuende Borgere udj i KiØbstederne, och till ingen Andenn. Hannd 
schall och frede Schoffuen der udj Lehnet och aldelis inttet derud] lade hugge til 
Uplidst°) eller Schouffschade i nogen Maade. Diisligeste schall hand haffue goed 

I) At ingen tilegner sig den med Urette. ') bringe i Uorden. 3) Smaa-Istandsættelser 
(Flikkeri). 4 ) Forhverve. 5) Stiftets Indkomst = Ydelse til Bispestolen, som var gaaet 
over til Kronen. °) Skade, ulovlig, utilbørlig. 
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Opsiun med wor och Chronens Wildbane, och der udi alldelis inttet jage eller 

jage lade, schiude eller schiude lade, udenn huor harid paa Chronens haffuer Lod 
och Deel och er fellig med Addelen och Adelens egett Arfuegods och holde Bøn-
derne till Lehnet liggende ere wed Loug, Schiell och Ret och dennom aldelis 
inttet uforrette imod Lougenn och Jordebogen eller med nogen ny Paalæg be- 
suerge (besvære) udi nogen Maade. Sameledis schall kiøbiS der udi Lehnet och 
betalis aff Lehnenns Indkomst Schlachter Q)ærin 40 och till Schanderborg til 
den 8. Augusti hendriffuis,och schall hand forsende tin Kiøbenhaffn straks paa 
Foraaret Brød 20 Lester, Haffre 350 Tdr. Udi ligemaade schall forsendes till 

-Kiøberihaffn inden Winter: Smør 6 Lester, firyen 6'Lester, disligist schall hand 
altt, huis aff Lehnenns Indkomst aff Rug bliffuer, aarligen selge, som band selger 

sitt eget, saafremt band icke nogenn voris serdelis Befaling inden Philippi 
Jacobi Dag derom bekommendis worder. I lige maade schall band were forplicht, 
alt huis herudi findis befalet aff Lehnenns Indkomst att fremschiches, kiøbis el- 
ler udi anden Maade bestilles till sin rette Thid efftersom forschreven stander 
lade fremkomme, saafremt wii icke daa schulde foraarsagis att befale dennom, 
som sligt ere tilforordnet, at annamme dett strax for reede Pendinge her samme- 
steds saa dyre, som det her gielder att schulle kiøbe och forskr. Chr. Holdt 
siellf tillregne att betale och ey Bønderne der udj Lehnet, effterdij band paa wore 
Wegne offuer Bønderne halluer att biude och befale udi huis de ere plichtige att 
giøre, yde och lefuere til vor Behoff. Huoreffter band underdanigst sig kan 
haffue att rette och for Schade att tage Ware. Forbemeldte Genant Regnskab 
och Affgifft schal begynde och angaa fraa Philippi Jacobi Dag, Aar 1622 och 
endis Aarsdagen dernest effter 1623 och siden fremdelis forfølges Aar fraa Aar 
emeden och all den Stund wij hannem med same Lehn naadigst forlehne will 
och haffue wij dett for gaat anseet och hereffter saaledis med Udgifften udi wore 
Regnschaber will forholdet haffue att Schriffueren paa all Udgifften skall tage 
nøyactig Quitantzer och Beuiser aff denne same Udgifft paaliuder, huilcke 

forskr. Christian Holdt till ydermere Beuisning med egenn Haand schall 
undertegne, att same Udgifft i Regnschabet paa vore Wegne ellers schall bliffue 
gaatgiordt, forbiudendes alle chuis de helldst ere eller werre kunde forskr. Chri-
stian Holdt heremoed, efftersom forskr. staar att hindre eller udj nogen Maade 
Farfangl) att giøre. Under wor Hyllest (Hyldest D: Huldskab) och Naade. 
Ciffuen paa wort Slott Kiøbenhaffn denn 30. Aprilis Anno 1622. Under wort 

Signet o. s. v.". 
— — Man har her det hele: Genanten, Kongens Part af Lenets Indtægter, 

Brugen af Ladegaarden, Fodring af Kongens Heste, Delingen af den uvisse Ind- 
tægt, alt Svin- og Oldengæld angaaende — et meget vigtigt Punkt forstaar man 
— Udgifter ved Folkehold og gennemrejsende Brevdragere, Tilsynet med Kro-
nens Jord og Ejendom, Udrustning af Ryttere, Vedligeholdelse og Nybygning 
paa Slottet, hvad der vedrører den gejstlige Side .af Lenets Forvaltning, Skov:  

1) Hindring. 
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hugst, Vildtbanen, Leveringer til København og andet Steds, Regnskabsaflæg-
gelse — det hele. Og man faar i korte Træk hele Lens-Maskineriet lagt blot, 
ser Kongen som den paapassende Husbond bagved, og Rækkevidden af det 
Tøjrslag, Lensmanden som Kronens Tjener er bleven givet, men ogsaa et ret 
godt Billede af den betydelige Plads, Lensmanden optager i Slottets Liv. 

Chr. Holchs Forleningsbrev bliver brugt som Mønster for de følgende Lens-
mænds (Frederik Urne, Tage Andersen Thot, Joachim Bech, Mogens Høg og 
Hans Friis). 

For at man kan danne sig et Begreb om, hvorledes Lensmandens Genant 
kunde se ud, anfører jeg en saadan og vælger den for Aaret 1637-38 i Chr. 
Holchs Tid. Den visse Indtægt: 5121/2 Rdlr. 13 Lester Rug, 16 Lester Byg, 9 
Lester 4 Tdr. Havre, 20 Tdr. Smør, 24 Slagte-Nød, 3 Fedekøer, 300 Brændsvin, 
100 Lam, 300 Gæs, 4 Tdr. Honning, 5 Tdr. Aal, 8 Tdr. Gryn og den uvisse: 
Stedsmaal 312 Rdl., Sagefald 75 Rdl., ForlØff 11/2 Ort (1 Ort = 1/4 Rdl.), Vind-
fald 2 Rdl., Oldengæld 13 Rdlr. 

Slottets næststørste Mænd var Ridefogden og Slotsskriveren. I 1611 optræder 
ganske forbigaaende en Ernst, som betitles Slotsfoged. Hvis han har noget med 
Slottet at gøre og ikke er en, i et eller andet Ærinde hidskikket Person, saa 
maa denne Titulatur sikkert hidrøre fra en eller anden paa Slottets Skrfverstue, 
som har været i Tvivl om, hvad han skulde kalde Manden. Der forekommer el-
lers ikke Slotsfogder paa Silkeborg. Undertiden er Ridefoged og Slotsskriver 
forenet i en Person; men ligesaa ofte er det to Mænd med hver sit Omraade. 
De lønnedes altsaa begge af Lensmandens private Kasse og havde ikke andet 
fra Slottet end de ovenfor omtalte to Ydelser: Tiendepending og Skriver-
skæppen. 

Ridefogden sad vel nok inde med den største Magt af de to. Han var nær-
mest at betragte som Hovedet for den Flok, Lensmanden iflg. Forleningsbrevet 
havde i sin Tjeneste, og han var paa en Maade Bøndernes Konge. Han maatte 
selvfølgelig underordne sig Lensmanden og være Mellemled mellem ham og 
Bønderne, men i de Tider, Lensmanden ikke opholdt sig paa Slottet, var han saa 
godt som Enehersker. Han vil vel nærmest kunne sammenlignes med vor Tids 
Godsforvaltere. Der var i al Fald lagt megen Magt i hans Haand, og han var 
stærkt fristet til at misbruge denne Magt, hvis han var en slet Karakter, som 
gerne hyppede sine egne Kartofler, før han gik i Lag med Lensmandens. At der 
har været slette Ridefogder paa Silkeborg, vil fremgaa af det følgende: Enkelte 
Sagn fra Slottets gamle Dage peger i samme Retning. Men der har ogsaa været 
retsindige Folk imellem dem, og Folk, som har forstaaet paa hæderlig Vis at 
arbejde sig fra Tjenerstillingen op i en selvstændig. 

Jeg nævner de Navne som gennem Lensregnskabet og andre Kilder er be-
varet: 

1578 sidder der en, som hedder Peder Jenssen, og som synes at have ejet 
Gaard og Gods ved Siden af sit Embede paa Slottet. Han mageskifter i al Fald 

Silkeborg slot. I. 	 6 
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iflg. „Kronens Skøder" og faar en jordegen Bondegaard i Jernit i Hammel Sogn 
i sin og Søns Livstid fri for al kongelig Tynge og Besværing for en jordegen 
Gaard i Emdrup og et Stykke Skov, der hedder „Tyck". 

1581 faar Hans Pedersen, som ogsaa er Skriver, iflg. „Cancelliets Brevbøger" 
aabent kgl. Brev fra Skanderborg paa Kielstrupgaard (Kejlstrup), uden Ind-
fæstning. Han maa beholde den fri for Landgilde, Ægt, Arbejde og anden Tynge, 
saalænge han skikker sig tilbørligt i sin Bestilling, indtil Kongen træffer anden 
Bestemmelse; men han skal selv udminde') den da paa Gaarden boende Bonde. 

Kejlstrupgarodene, set Ira Gjødvad Bakker. Som de nu ser ud. 

Det er formodentlig den samme Hans, der 1596 udbetaler Løn til Lenets Dyr-
vogtere og samme Aar omtales endnu en Gang .som Indehaver af Kongens Part 
af Tienden af Balle, Grønbæk og Gærn Sogne, 'som han har for Livstid for sig 
og sin „Quinde", og hvoraf han betaler Slottet 45 Mark for „Lam og Foderfæ". 
Han har altsaa fra Slottet baade en Gaard og flere Tiender. I 1631 træffer vi 
ham endnu paa Kielstrup, men han dør da ogsaa kort efter, da Gaarden samme 
Aar fæstes ud til Hans. Lassen. 

Dette Aar nævnes Jakob Bertelsen, Løgager, som Ridefoged i Silkeborg Len 
og faar Fæstebrev, udstedt fra Vinderslevgaard, paa Kronens Tiende i Them 
Sogn, uden Afgift. Det ydes ham som en Art Præmie. Kongen har nemlig med 
Fornøjelse set, at han har forbedret den Kronens Gaard, hvorpaa han bor, med 
Bygning, og venter desuden, at han ikke blot vil vedblive at se Gaarden til- 

0 bevæge til at fratræde. 
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gode, men ogsaa vise sig tro og villig i Kongens Bestilling. I 1599 nævnes 
han igen, atter i Løgager, og af det, der meddeles i Lensregnskabet, fremgaar 
det, at han fremdeles har Kongens Tillid. Han faar nemlig det Aar „Thæring 
och Breffuepeng — 215 Rdlr. — att indrette en Gaard medt udj Østerballe i 
Rindtz Hered effter Kong. Majestæts skrifftlig Befalling". Lad mig her ind-
skyde, at der hist og her omkring i Lenet sad Bønder, som bar Ridefogeds 
Navn. 1 1608 nævnes saaledes Laurits Jepsen i Resendal i Gødvad Sogn -
en Mand, vi oftere vil komme til at omtale — som Ridefoged i Hids, Mi-
chel Andersen i Lysgaard og Henrik Lyneborg i Gjærn Herred. Disse og an-
dre, som Lensregnskabet senere nævner, er Fæstegaardmænd, som nyder deres 
Gaarde kvit og frit for Arbejde, de gør i Lenets Tjeneste. De maa vel opfattes 
som en Slags Hjælpere') for Slottets Ridefoged, hver i sit Herred. Jakob Bertel-
sen har været en af disse udensogns, tjenstgørende i Vrads Herred. 1600 om-
tales en Søren Lauritsen, som ogsaa har været - bamle Ridefoged og Skriver. 
Hans Pedersen maa da have fratraadt Bestillingen. Under Kalmarkrigen i 1612 
har vi Navnet Rasmus Findsen, og det vedbliver at vise sig i Regnskaberne 
et - Par. Aar. Da har Findsen faaet en Gaard i Gjærn. Han synes at have været 
en-lidt-stejl Herre. Han bliveri 1617 dømt ved Tinget for „Ulydelse for Friheder 
hand halluer thilholdet sig med Egt och Arb-ejde". 1614 nævnes en Peder.Os"ten- . 
feldt som Ridefoged. Hans Navn er knyttet til Meddelelsen Om en „Seddel", 
han har udstedt til Præsten i Linaa, hvori han anbefaler „to ukendte Quindfolck" 
til denne, at de kan. blive taget til Skrifte. Der maa have været noget 'mug-
.gent ved Kvindfolkene- — vel sagtens to omstrejfende — eller ved Sedlen, eller 
maaske ved Ostenfeldts KOmpetence som Udsteder, nok er- det, han maa i den 
Anledning give 2 Daler i Sagefaldsbøde. 1619 og nogle Aar frem i Tiden træffer 

• 
 

vi-Peder Poffuelsenn, ogsaa baade Ridefoged og Skriver. jeg vil benytte Lejfig-
- heden - her til at komplimentere ham for hans smukke klare Haandskrift i Uens-
regnskabet. Hvilke Dyder, han ellers har haft som Skriver og Ridefoged, ved jeg 
ikke, men sin Fjederpen har han forstaaet at føre. Efter 300 Aars Forløb staar 
hans Skrift saa klart, som om den var skrevet i Gaar. Man lærer under Arkiv-
studier at sætte Pris paa en saadan Haand. 1620 er der kommen en Christen 
Rasmussen, som ogsaa har begge Bestillinger, i hans Sted og 1626 nævnes en 
Niels Christensen, som er blot Ridefoged. Og fra nu af og til 1647 har vi 
Navnene Christoffer Jensen og Frans Hansen (1624), Hans Jakobsen (1638), 
Knud Jensen (1642) og 1647 Frederik Frederiksen. Af disse er den sidste tillige 
Skriver. løvrigt har jeg intet at sige om dem udover det blanke Navn. Det sidst-
nævnte Aar bliver Fr. Frederiksens afløst af et mere klingende: Henrich Meyn. 
Det pynter op i et Syn paa et Dæmningsbrud ved Kjærsgaard Mølle, som senere 
vil blive nævnt sammen med .„førige" (tidligere) Ridefoged Hans Jakobsen. Og 
samme Aar har vi det igen i Beretningen om en silkeborgsk Tyvs Udbrud af 
Fangetaarnet hvilken Begivenhed vi ogsaa vil komme tilbage til. Og lidt senere 

Maaske egentlig Delefogder, som var Lenets Fuldmægtige paa Tinge. 
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nævnes han i „Thiende Bogh", Protokol over Tiendens Bortfæstning (1645-54). 
Da bor han paa Kejlstrup og har da „sted och fest af Lensmanden paa Silke-
borg, Jochum Bech, Kongens Anpart i Korntienden af Lemming Sogn, som Erik 
Pedersen i Lemming och Laurits Jensen i Nisset fradøde", for 3 Qrte Rug, 3 Qrte 
Byg og 3 Orte Havre og en Indfæstning 8 Rdlr. Vi hører ogsaa, at han har fæstet 
1/2 af Kongens Part i Korntienden og 1/2 Part af samme Tiende i Kragelund Sogn 
fOr Livstid. Og endvidere har han fæstet Kirkens Anpart i Korntienden for Gødvad 
Sogn ogsaa at nyde for Livstid mod et Stedsmaal paa 6 Dir. og en aarlig Af-
gift paa 4 Orte Rug og 2 Orte Byg. Endelig ses det af Jordebogen fra 1663-64, 
at han ogsaa har faaet Kongens Anpart af „Stigtens Indkomst". Af alt dette 
fremgaar, at han har skrabet godt til sig, men det synes hidtil at være sket paa 
lovlig Vis. Der kommer imidlertid senere noget til, som stiller Hr. Meyn i et 
ufordelågtigt Lys og kan tyde paa, at han ogsaa har brugt mindre fine Midler 
at berige sig paa. Han er bleven forflyttet som Ridefoged til Københavns Len. 
Herov're rettes en ret generende Anklage mod ham fra den Tid, han var Ride-
foged paa Silkeborg. I „Cancelliets Brevbøger" siges i 1656 om Henrich Meyn, 
„tidligere Ridefoged og Skriver paa Silkeborg" — som det synes efter Klage 
indgivet fra Lensmand Mogens Høgh — at han skal have „handlet met Almuen 
om Vindfeld der •i Lehnet effter hans egen Vurdering nemlig Ege 884, Bøge en 
stor Andeel och udj en Deel aff Skoffuenn utallige, huoraff hand effter en ufor-
svarlig Taxt sig schall haffue giort till NØtte, huoreffter hand en Anden Penge 
nemlig 55 Rdl. 11/2 Ort schall haffue laditt indføre udj forskr. Mogens Høghs 
Skriffuers Regnskab derfor at være opbaaren — — —". Meyn har med andre 
Ord smurt sin Lire for tykt, ladet sig rigelig betale for Vindfælderne og indført 
et mindre•Beløb i Regnskabet. Nu beordres Henrich Thott') og Erik Rosenkrans') 
at undersøge Sagen, indkalde Meyn og Bønderne og faa et Overblik over, for 
hvor meget han har bedraget Lenet. Klagen over ham er saa graverende, at man 
har ondt ved at tro, at han har kunnet holde sig klar af den. I et Brev fra Slot-
tets Arkiv omtales en „Henfindelsesdom" over ham i Anledning af ulovlig Skov-
hugst. ;,Henfindelsesdom" betyder en Dom henvist fra en Ret til en anden. Her 
maaske fra Herredsting til Landsting. Man har dog ondt ved at tro, at Lands-
tinget har kunnet rense ham, og at Henrich Meyn maaske burde have gjort 
endnu et Flyt østerpaa, til Blaataarn eller Bremerholm. 

Den sidste af Ridefogderne fra Lenstiden, som jeg kender Navn paa, og som 
jeg ogsaa ved en Smule om, hedder Peder Munch eller maaske Mørch. 

• Om hans Virksomhed som Ridefoged ved jeg intet særligt, men der er 
Ting, der kan tyde paa, at han har været mere „bondevenlig" end hans For-
mand. Da Christian Fischer, som købte Slottet af Kronen, søgte at paatvinge 

') Henrik not( (1606—omtr. 1675) til Boltinggaard, Faarup, lijeldkjam, Gladsaxe 
og Svinebjerg. Paa dette Tidspunkt Lensmand paa Dronningborg. '),Erik Rosenkrans 
(1612-81) til Rosenholm. Lensmand paa Aarhusgaard og Stiftsbefalingsmand over 

Aarhus Stift. 
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Bønderne flere Arbejdsdage, end de havde haft under Lensmændene, hvad vi vil 
komme nærmere ind paa under Behandlingen af den Fischerske Tid, optræder 
han paa Tinget paa Bøndernes Side og fastslaar, hvor stort Arbejdsdagenes 
Antal var, mens han var Ridefoged paa Silkeborg. Han synes ogsaa at have 
været en velstaaende Mand, som har haft Raad til i Aarevis at staa i betydelige 
Pengeforskud., I 1665 lader han iflg. Gjærn Herreds Tingbøger — ved Niels 
Pedersen Bloch i Linaa, tid-
ligere Underskriver paa Silke-
borg — en Række Mænd i 
Linaa Sogn, deriblandt ogsaa 
Degnen Christen Lauridsen, 
stævne for Oldengæld, Land-
gilde og Ombudspenge, som 
de har skyldt ham siden 1662. 
Og i 1667 er han avanceret 
til Forpagter paa Herregaar-
den Palstrup. Vi træffer ham 
i 1660 i en Sag om Oldengæld. 
ved et Syn paa Silkeborg Kro, 
som han foranlediger, og 
Tiltale af Kromand Christen 
Jensen angaaende nogle Fiks-
fakserier paa et Skøde. Han 
optræder her som Fuldmægtig 
for Møllens og Kroens davæ-
rende Indehaver, Hofskræder 
Siøbødtcher, om hvem vi se-
nere skal høre mere. Endelig 
har vi ham i en Sag af en 
saadan Art, at den ligesom 
bringer os ikke blot hans 
Person, men ogsaa Tiden og 
Stedet paa lidt nærmere Hold, 
og som man, hvor ubetydelig den end kan synes at være, griber med Begærlighed, 
fordi den indeholder en Smule af det, man ved Gennempløjning af de tørre Ar-
kivalier tørster efter at træffe. 

Gjærn Herreds Tingbog af .1663 fortæller, at Peder Munch ved Jens Rasmus-
sen og Christen Christensen paa Silkeborg lader Krokonen i Silkeborg Kro, Chri-
sten Jensens Hustru, Ane Christensdatter, stævne for en „Degen"1), han har tabt, 
og som er kommen i hendes Besiddelse. Dette er gaaet saaledes til: Ridefogden 
har været i Gødvad. Valdemar Jørgensen sammesteds kører ham hjem til Slottet, 

') Kaarde. 
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over Resenbro, langs Gudenaa ind forbi „den gamle Eg", hvor Vejen stødte til 
Aarhusvejen, om ved „Lild Søe" — den lille skønne SØ, som ogsaa nu ligger og 
blinker i Nordskoven. Her har han tabt Kaarden, den bliver Dagen efter fundet 
af Maren Rasmussen fra Gødvad, og hun afleverer den i Kroen til Krokonen, 
som lover at opbevare den, til rette Ejermand melder sig. Det er jo sandsynligt, 
at denne vilde melde sig her, hvor saa,  mange saa indenfor. Blandt Kroens Gæ-
ster var ogsaa en Rytter. Mens han sad ved sin Stob Øl eller sit Glas Brænde-
vin, har Krokonen vist ham den fundne Kaarde; og han erklærede, at det var 
hans. Den kunde ogsaa nok friste en fattig Rytter. Vaabnet var fint, „Haand-
fanget var med Sølv", siger Tingbogen. Om Peder Munch fik fat i Rytter eller 
„Degen" ved jeg ikke, men det har da ogsaa i denne Sammenhæng mindre at 
sige. Den sølvlagte Kaarde er for mig Hovedsagen. Bag den ser vi den vel-
havende, værdige Ridefoged, som Hovbonden kører for, Manden i den Klædes 
Skødefrakke, den sølvknappede Vest, Knæbenklæderne, Spændeskoene — Tidens 
Dragt — og med Degen ved Siden — — 

— Slotsskriverens Magtomraade var adskilligt mindre end Ridefogdens. 
Skriveren i Funktion Vil være at søge paa Slottets Skriverstue, hvor han, mere 
eller mindre tydeligt, nedskrev paa det graagule svære Papir Slottets Regnskab. 
Her sad han med sine Underordnede, Underskriver og Skriverdrenge, og tilskar 
Gaasefjeren, dyppede den i Blækhornet og strøede paa med Sandbøssen — vi 
har paa Lensregnskabet stadig en Post, der vedrører Papiret og Blækket, de 
tumlede nied, en Sum, der svinger mellem 12 og 16 Orter. Her tog han mod 
alle dem, til hvem han skulde udbetale Penge: Præster, Degne, Dyrvogterel), 
Haandværkere,. Bønder o. s. v. Her udfærdigede de paa store og smaa Papir-
lapper, som vi nu kan træffe i Regnskabernes Bilag, Kvitteringerne, hvorpaa 
Modtagerne af Pengene — dog ikke Præsterne, som selv kunde skrive — i Reg-
len kun havde den Ulejlighed at sætte et Bomærke, nogle store kluntede For-
bogstaver, eller et Vokssegl — med det medbragte Signet — under. Her sad 
de i højst beskedne Omgivelser — som vi ved det fra Afh. I — med Udsigt.  
gennem de smaa blyrammede Ruder til Borgegaarden med dens Træhest og det 
Liv, Herskabets og Tjenerskabets Færden vakte — og præntede deres ærbødigt-
gnavne Svar ind i Marginen paa Rentekammerets ofte smaalige Antegninger 
til det fint førte Regnskab: Hvorfor dunlange Sognetiender gik Kongens Næse 
forbi, hvorfor der var Unøjagtigheder i Mandtalslisterne over Brokornet, hvor-
for Dyrvogternes Hofklædning i Aar var et Par Daler dyrere, end den plejede 
at være, hvor det kunde være, at der var Uoverensstemmelse mellem Tallet .paa 
de Flæskesider, der afsendtes fra Silkeborg, og de, der modtoges .paa Proviant-
huset i København, Henstilling til Lensmanden om ikke at glemme at sætte sit 
Navn under Regnskabet o. s. v. o. s. v. 

Slotsskriverens Omraade syntes at være ganske lille, men i Skrivestuen slog dog 
egentlig Lenets Hjerte, herfra holdt man i Enden af de mange Traade, som gik 

1 ) Datidens Skovridere. 
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ud i Oplandet: til hver Fæstegaard, hvert Boel, hver Bro, hver Mølle, til Skove-
nes Træer og Dyr, til Kirker og Præster, til Tingsteder og Købstæder o. s. v. 
Silkeborg Slots Skrivestue var Forløberen for Silkeborg Amtstue. 

— — Vi kender ogsaa en Del Navne paa Skrivere og Underskrivere. For-
uden de allerede nævnte har vi i 1612-13 fra Kalmarkrigen et ofte præntet 
Navn Bendix Eggertsen. 1615-16 slipper Navnene paa to Underskrivere med 
ind paa Regnskabet. Det er henholdsvis Kristen Olufsen og Johan Sørensen. 
1622-23 bærer Skriveren det fine Navn Henrich von Støchen. Det forekommer 
ogsaa i en mere populær Omskrivning. En Oberst eller Major Annep (?) kalder 
ham i et Brev angaaende Tilbagebetaling af en med Urette udbetalt Skat af en 
Officersgaard slet og ret „Hans Skriver", dog med et formildende „kære" foran. 
Hans Navn nævnes ogsaa i 1624 i Forbindelse med Slottets Omkostninger paa 
et Par mindre propre Damers Kagstrygning. Damerne er Anne Jensdatter af 
Hinge og Kiersten Gaarboe af Grønbæk. De har drevet „groft Horeri og ladet 
sig beligge". De 51/2 Daler, som Mestermanden i Viborg skal have for Stryg-
ningen, udbetaler Henrich v. St. af Slotskassen til Ridefogden, som saa igen 
overrækker Mestermanden dem. 1630 er Peder Christensen Skriver og Jørgen 
Jakobsen Underskriver. Om den første meldes i 1634 i „Kronens Skøder", at 
han da faar en Gaard paa Livstid, som hedder BØgild — i Torning Sogn — 
altsaa nuværende Opdragelsesanstalt „Bøgildgaard" — fri for Landgilde, Ægt 
og Arbejde, men saaledes, at den Bonde, der havde Gaarden, skal „udmindes" 
med hans Fæste, saa han er tilfreds. Og i • Bytte giver Peder Christensen en 
jordegen Bondeejendom i Linaa Sogn og By med et Gadehus, som hedder Bøge-
sted, Skov til 100 Svins Olden og i Funder Sogn en jordegen Bondeejendom, 
som hedder Hessel, hvortil hører en „særdeles Egelund", som kan fede 40 Svin. 
Man kan vel saa godt fastslaa, at Peder Skriver har været en velholden Mand. 
1636 og 1641 forekommer henholdsvis Skrivernavnene Jens Olsen og• Michel 
Hansen. Den sidste dog allerede da som „førige" (tidligere) Skriver. Han næv-
nes bl. a. i Forbindelse med en Bryggerkedel, som fra Silkeborg er bleven flyttet 
til Tvilumgaard. 1643 hedder den øverstbefalende paa Skrivestuen Espen Mad-
sen, i 1650-51-52 Peder Jakobsen og endelig 1653-57 Morten Michelsen. 
Mellem disse meget jævne danske Navne, som man ikke har let ved at huske, 
prænter sig i Hukommelsen et prangende tysk Underskriver-Navn: Didrich von 
Utterinøklen. OgSaa det flotte Sving, hvermed han leverer det fra sig som Un-
derskrift paa Kvitteringer, husker man. Og det selvbevidste over hans m. p. p.1) 
under Navnet. 

Hvor høj Løn Lensmanden af sin egen Lomme maatte give Slotsskriveren og 
hans Folk paa Skrivestuen, vides ikke. Maaske kan der være et lille Fingerpeg 
i delte, at i 1662, da Lenet var gaaet over til at blive Amt, søger Amtsskriveren, 
som Slotsskriveren da døbtes om til, om Lønforhøjelse. Han ønsker at faa 140 
Daler. Slotsskriveren maa vel saa ikke haft saa meget i samlet Løn. Samtidig 

') mann propria = med egen Haand. 
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ansøger han om at faa i Kostpenge til sin Underskriver og „tuende Drenge i 
Skriffuerstuen huer aff dennem manelig (maanedlig) 4 Db.". Men dette oplyser 
jo heller ikke noget bestemt om disse Menneskers Løn i Lenstiden. I Nabolenet 
Skanderborg fik i dette Tidsrum Slotsskriveren i Løn: 24 Daler, 6 Alen Engelst 
(en Slags Klæde), 6 Alen Grovklæde, 5 Alen Sardug og 5 Alen Lærred. Slots-
fogeden faar det samme. Underskriveren nøjedes med 12 Daler, 5 Alen Engelst 
og 5 Alen Grovklæde. Skriverdrengen oppebar 16 Daler i Løn. 

Ladefogden hørte ogsaa til Slottets faste Folk, men rangerede, som de øvrige 
jeg vil komme til at omtale, adskilligt under Ridefoged og Skriver. Han har 
sikkert til de fleste Tider haft sin Bolig der, hvor han havde sit Arbejde: i La-
degaarden, i det „norderste Hus", ',Isteraden" eller Stuehuset, hvor Synet af 
1645 siger Ladefogdens Kammer findes (se Afh. I). 

Af Ladefogders Navne er kun et Par bevaret. Det ene er det ovenfor nævnte 
Mat> Wistisen. 1612 nævnes „Erik i Ladegaarden" mellem dem, der har Olden: 
svin paa Skoven — han har to — maaske er det en Ladefoged, vi her har. Et 
tredje forekommer saa sent som i 1660. Manden hedder Anders Christensen, 
og det er nævnt i Forbindelse med en Udpantning i Farre (Gjærn Herreds Ting-

- bog af 1660) hos en Gaardmand Christen Pedersens Inderster'). Anders Chri-
stensen foretager paa Kronens Vegne denne Forretning. Men hans Ret til at 
gøre det har vist været en Del .  omtvistet. Christen Pedersen spørger ham i al 
Fald ret nærgaaende, med hvilken Fuldmagt han optræder her i et Hus, „som 
hand haffde køfft for Søl; och Penning" og altsaa ikke er Kronens. Hvad Enden 
paa Historien er blevet, giver Tingbogen ingen Oplysning om. Sagens Forløb 
har da ogsaa mere Interesse end dens. Udgang. Vidneførslerne i samme Bog 
fortæller, at• det er gaaet svært livligt til ved Udpantningen. Jens Hendrichsen 
af Linaa, som er med ved denne Lejlighed, sværger paa, at dersom Ladefogden 
paa Silkeborg kom til hans Inderster at pante, da skulde han komme til at gaa 
"røhjelmet derfra igjen", d. v, s. nied blodig Pande. Og han maa vel saa mene, 
at den Farre Inderste var i sin gode Ret, da han tog igen ved Udpantningen. 
For det gjorde han. Jens Hendrichsen vidner nemlig, at da de var i Laurids 
Lauridsens og Christen Guldsmeds Gaard i Farre, „tog Anders Ladefoged en 
Baghammel af en Vogn" — en slem Slagvol i Hænderne paa en hidsig Mand 
og gik !øs paa Fjenden. Men fornævnte Chr. Pedersen og hans Søn Hans „tog 
den fra hannem igjen". Han har altsaa villet tilkæmpe sig sin Ret med denne 
Hammel, og det retfærdiggør i Jens Hendrichsens øjne, at Indersten Niels Jen-
sen, som Udpantningen gjaldt, fandtes staaende „mellem tuende Huse met en 
Stien i huer Hand". Om han fik dem afsendt vides ikke, men det er vel sand-
synligt, at Jens Hendrichsen havde fundet det i sin gode Orden, om de havde 
ramt Ladefogden. Naa — foranstaaende kan oplyse, at Ladefogden har været 
Kronen en tro Tjener, maaske ogsaa, at han var en raa og hensynsløs Mand. 
At Ladefogder kunde være brutale, fortæller samme Tingbog fra det samme 

1 ) Beboere ar jordløse Huse. • 
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Aar, idet den meddeler, at Ladefogden paa Overgaard „slog en Bunde Dreng.  
var 16 Aar, saa hand 3 Dage derefter er blefluen død" og Broder til Drengen 
„raabt Manddrab offuer Graffuen". Men det er i al Fald ikke værd ud fra 'dette 
Optrin ved Udpantningen at drage nogen Slutning' om de silkeborgske Lade-
fogdei det hele taget. Det er maaske rettert at lade det ovenfor fortalte gælde 
som et lille Strejflys ind over de raa Optrin ogsaa den Tid kunde opvise. 

— — En anden fast, uundværlig, men ikke særlig højtstillet eller stærkt af-
lagt Mand paa eller ved Slottet, var Færgemanden, som satte Folk over Langsøen 
i Nord, frem og tilbage mellem Slotssiden og Balle Land. 

De nærmeste Broer i Vest og øst var Lysbro og Resenbro, den første en halv 
Mil, den anden en lille Mil ude. Det var nødvendigt .fra Slottet at have en hur-
tigere Forbindelse mellem de to Aa-Bredder. Der har været en betydelig Færdsel 
her, hvor der var baade Slot, Kro og Mølle. Pramme og Baade, som er omtalte 
i Afh. I, har haft travlt med Møllegæster, andre Vejfarende tilfods og tilhest, 
Bøndervogne og adelige og kongelige Karosser. Færgemandens skrevne Historie 
begynder paa Lensregnskabet for 1612 og kan saa følges Aar efter Aar, op til 
1656. Den er dog ikke særlig indholdsrig, i Reglen kun et Par tørre Tal, der 
angiver hans Løn, og saa et Navn nu .og da. Det, der meddeles om den første; 
smager dog af lidt mere end Tal. Lensregnskabet siger i 1612: „Til Kleder och 
Schou 5 Daler 4 Sk." I 1613: „Den gamle Færgemand" — „den gamle", det 
kalder straks paa vor Interesse — „som i mange Aar har været paa Slottet och 
tagge Ware paa Kong. Maytz Pram och Bodd at føre offuer medt och dertil udalf 
S. høyloffligh Konnung Frederich var forordnet och for hans Alderdoms Schyld 
och icke hand konde lengere dertil! verre 10 Alen Lybsgraa') thill en Kledning 
thill hannom 12 All grouff Lerrid thil adt drage (fore) samme Kledning med; 
12 All grouff Lerrid thil 2 Schorter, for Kleder, Skiorter adt sy for et Par Strøin-
per och et Par Skou 5 Dir." 

1614-15: „Giffued en garnil fergimand som høilouglig Konning Frederik 
haffuer for 33 Aar giffuen hannem hans Kost her paa Slottet, dertil er harmoni 
giffuen til Lybsgraa, Blaargarn til Skiorte, och for Strømper och Skoe det gan-
ske Aar igiemmel 61/2 Daler." 

1616-17-18 er det endnu den gamle, der færger over. Det første Regnskabs-
a ar købes foruden det sædvanlige Lybsgraa nu ogsaa „Kraffuer" til ham, og 
det andet siger udtrykkelig, at han faar ingen Løn ud over Kosten og Klæderne. 

Sammendraget fortæller ovenstaaende, at deri gamle Færgemand har været 
en tro gammel Tjener, at han rimeligvis ofte har sat Kong Christian IV. og Fre-
derik II. over i sin Baad, at den sidste har bidt Mærke i ham, vekslet nogle Ord 
med ham paa Overfarten og i sin kongelige Bevaagenhed tilsagt ham Kost og 
Klæder for Livstid. Og vi kan let forestille os den gamle ro eller stage frem og 
tilbage i sin Lybsgraa-Dragt. Hvad han hed, ved vi ikke. 

') En Slags Tøj, formodentlig graat Klæde fra Lylaiiik. 
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Hvor han og de tidligere og senere FærgeMænd har boet, nævnes ikke, men 
det har sagtens været i et Færgehus paa den sydlige Bred-Om Færgepenge og 
deres Størrelse tales heller ikke. 

De følgende FærgemæncIS Løn er i Reglen en 5-6 Daler, og ud over.  dette 
er der kun ganske lidt at meddele. I 1631 hedder han Torsten og faar det Aar, 
under et stort Byggeri paa Slottet, udleveret en Økse, som han „halluer till att 
hugge Weed med for Lensmanden (Chr. Holch) och tilt Skriffuerstuen". Han 
har altsaa nu to Bestillinger paa Slottet. I 1636 og 1644 lyder Færgemændenes 
henholdsvis Navnene Jens Nielsen og Christen Nielsen, og de præsterer begge 
Kvittering for deres Løn. I 1645-49 og 56 kalder Regnskabet dem henholdsvis 
Bertel Jakobsen, Søren Nielsen og Kristen slet og ret. Og mere er der ikke at 
bemærke om dem. 

En tredje Mand har maaske ogsaa haft fastlønnet Arbejde for Slottet, og var, 
ligesom. Færgemanden, ansat i Befordringens Tjeneste: Kongens Brevmester 

,eller.Postdriver, som han kaldes. 
Der. var .jo dengang endnu ikke noget ordnet offentligt Postvæsen. Kongen 

var nødt til, for Brevenes Skyld, som gik mellem ham og Slottet og omvendt, 
at have en Mand til at besørge alle disse Skrivelser. Brevmesteren, som for Re-
sten omtales kun en enkelt Gang, synes at have været en kørende Bonde.' Slot-
tets Omegn. 1596 tales der om 61/2 Traver Skafthavre til Posthestene, og 
samme Aar findes en Notits i Lensregnskabet, som kan tyde paa, at han i al 
Fald det Aar var Fæster et eller andet Sted i, Lenet. Der siges: „Breff mester 
Peder Kjeldsen under Silkeborg faar Eftergivelse- af resterende Landgilde". Han 
er ,„forarmit", har „mange smaa og uføddel) Børn". Hans Løn angives samme 
Aar at være: Pengeløn 5 Daler, Rug och Miel 3 Tdr., Biug och Malt 71/2  , Tdr., 
Humble.9 Skpr., Smør y2 :Fjdg., Flesk 12 Sider, Faarekød 10 Kroppe, saltet -Sild 
1/2 Td., Gryn I Td." Desuden Havre til 2 Postheste 1 Aar: 2 Lester 8 Tdr. 

Jeg vil her passende kunne indskyde,- at de -Veje, som Brevmestre og Post-
drivere skulde færdes paa, var som oftest i en daarlig Tilstand. Det paalaa 
Bønderne at holde dem i Orden, hver ud for sit Markstykke. Men dette blev i 
Reglen meget mangelfuldt gjort; til Tider vel slet ikke. Der foreligger da ogsaa 
gentagne Paabud om at bedre dem. Saaledes i et kgl. Brev af 1634, hvori paa-
lægges Lensmanden at holde Bønderne til at gøre det, og de forsømmelige skal 
han lade tiltale. Naar jeg tænker paa, hvor elendig f. Eks. den store Hoved-
landevej mellem Skanderborg og Viborg endog saa sent som i Treserne i for-
rige Aarhundrede henlaa, hul, opkørt, slet indgrøftet o. s. v., har jeg let ved at 
forestille mig Vejene i det l6de og 17de Aarhundrede. Og de korte Dagsrejser, 
de herskabelige og kongelige Karosser da gjorde, taler da ogsaa højlydt om Veje-
nes daarlige Tilstand. Det er jo først langt op i Tiden, at Alfarvejene blev gode. 

Der hengik dog ikke saa lang Tid, inden Postvæsenet kom i bedre Gænge. 
1650 fik Lensmændene i Jylland kongeligt Brev at udlægge Bøndergaarde ved 

1) uopf ødte. 
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Landevejene til Postens Befordring. Og i 1653 faar den bekendte Poul Klingen-
berg grundlagt en Begyndelse til et ordnet Postvæsen, i al Fald langs enkelte 
store Færdselsveje, 'at Postsagerne „med forderligste och uden nogen Forsøm-
melse naar sin Fremgang och at dØctige Postmestre udj huer By, som Posten 
igiennem gaar och Breffuen skal aflegges eller annammis være fornødent". 1662 
udbedres „bleyen saauelsom Gangstierne" for Postbefordringens Skyld. Disse 
'Forbedringer har vel ogsaa sat sit Mærke paa det silkeborgske Postvæsen, en 

Vinderslevgaard, som den ogsaa saa ud 1599. 

Forbindelse med de store Postrouter er blevet etableret og det hele ordnet paa 
en anden og bedre Maade. Men herom giver mit Materiale ingen Oplysning. 

-- Af Folk, som Slottet beskæftigede, har jeg allerede i Afh. I haft Lejlig-
hed til at nævne en Del, i Køkken, Bryggers, Stald o. s. v. Men Rækken er en 
Del længere. I et kgl. Brev (i „Cancell. Brevb.") af 1584 befares det Lensmand 
Henning Reventlov for Ildebrand og anden Lejligheds Skyld at holde en Vægter 
paa Silkeborg Slot, hvor der hidtil ingen har været, og indskrive Løn og Un-
derhold i Regnskabet. Det er da rimeligt, at Slottet fra den Tid har haft en 
Mand, der gik sin Nattegang gennem Borgegaard, Staldgaard og Ladegaard 
og markerede Nattens Timer med sin Sang og sine Raab. Hvorfor han ikke se-
nere findes paa Regnskabet, maa vel have sin Grund i, at hans Løn da er ud-
redet af Lensmandens private Kasse. 
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Hvormeget kvindeligt Tyende, der har færdedes rundt i Gaarden, ved vi ikke, 

men Regnskabet af 1611-12 meddeler, at der ogsaa har været et i Fadeburet. 

Slottet sælger stadig ud af sin „behollendes Rest" af forskellig Slags, som vi 

senere skal se. Ovennævnte Aar køber „Kirsten Faaeboesquinde" (Fadeburs-
kvinde) sig 2 Skpr. Malt til sit private Brug. 

Ogsaa af Haandværkere, som Slottets mange Nybygninger og aarlig tilbage- 

vendende Istandsættelser nødvendiggjorde, har der tidligere været Lejlighed til 

at nævne en Del og vel de fleste af dem. Blandt dem var dog ikke Skorstens- 
fejeren; han nævnes imidlertid ogsaa i Lensregnskabet, men forekommer kun 

et Par Gange. I 1599 kravler denne Rengøringsmand, i Anledning af Kon-

gens Ankomst til Vinderslevgaard, gennem denne Gaards 4 Skorstene. Det er 

vel sandsynligt, at han ved samme Lejlighed ogsaa har efterset Silkeborgs. Og i 

. 1648-49 faar Anders Skorstensfejer i Haarup 4 Daler for fire Gange at have 

fejet Silkeborg Slots. Dersom Prisen fremdeles er den samme som i 1599 -

12 Skilling pr. Skorsten — maa der have været otte saadanne her. 

I Listen over Stedsmaal fra 1635 nævnes Christen Skræder paa Silkeborg. 
Han fæster et Boel i Gjærn for 8 Daler. At Manden kaldes Skræder, behøver 

jo strængt taget ikke at betyde, at han er Skrædder. Vi ved alle, at en. Bestil-
ling, som en Stamfader havde, kan som Tilnavn følge Slægten i mange Led. 

Jeg har saaledes i Silkeborgs Jordebøger i Linaa By fulgt et Skomager-Navn 

gennem flere Slægtled, skønt Bærerne var Gaardmænd; men det er dog sand-

synligt, at Slottet har haft en Mand til at stikke sammen og lappe Herskabs 

og Tjenerskabs Tøj. Om Mester Christen har haft Bolig paa eller ved Slottet, 

er ikke nemt at afgøre. Maaske har han blot haft Værksted paa dette, saaledes 

som f. Eks. Smeden havde det. Der nævnes dog i 1642 ogsaa en Knud Smed, 
som tjener paa Slottet. En Gregers Skomager nævnes i 1599 paa Listen over 
dem. der har Svin paa Skoven. Han bor ved Slottet. Og som Ledsager af en 
Sending Kreaturer til Aarhus i 1596 omtales en Kældersvend. Slottet havde alt-
saa en Mand til at passe Kældernes Drikkevarer. 

— — I Flugt med Omtalen af Slottets Haandværkere kan det være paa sin 

Plads at nævne den Industri, som er nøje knyttet til Bygningsarbejdet, og de 
Folk, der arbejdede i denne. Jeg tænker paa Slottets Teglværker og Teglværks-
arbejdere. 

Meget langt tilbage i Tiden hører vi Tale om Murstenstransporter fra Silke-

borg. Saaledes straks efter Reformationen 1543 („Tegnelser over alle Lande") 

da Lensmand Hans Stygge faar Ordre til at sende 1000 Mursten til Peder Skram 

paa Urup. Og i 1548 modtager Lensmand Frans Bille Brev om at skulle lade 

„brende thenn meste Taghsteen oc Muersteen, Nand kand afsteed komme, oc 

dem lade nederfØre til Guden (Gudenaa) paa Ans Fergested, ther skall Hans 

Stygge them lade annamme, oc hues nu alreede halluer ladet brende at band 

them oc lader frem førre til Guden". I Frans Billes Lensbrev af 1544 omtales 

jo ogsaa — se foran — Teglværket og Lensmændenes Forhold til dette, ligesom 
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det da skønnes, at Teglværket dreves for Lensmandens Regning, hvad det ikke 
senere er blevet, da det stadig optræder paa Slottets Regnskab. I 1578 — under 
Lensmand Mandrup Parsberg — nævnes endvidere, at en Masse Hovbønder fra 
Lenet maa i Anledning af Byggeri paa Hald hver køre to Læs Silkeborg Sten 
til dette Slot, ligesom der i 1584 leveres en Del Tagsten til Bygning i Viborg 
i Anledning af Hertug Christians Hylding der. 

Der staar intet om, hvor dette Tegly'zerk ligger, men da det befales, at Ste-
nene skal føres ned til Guden paa Ans Færgested, saa er det sandsynligt, at de 

Alling Klosterruin, set fra Sydost. 

er bleven prammede ned ad Allingaa, og at Teglværket da har ligget et Sted 
tæt ved denne, maaske i Nærheden af det gamle Alling Kloster ved Alling Sø 
og der, hvor Munkene i sin Tid strøg deres Sten. 1 1617 synes Teglværket der 
at være gaget istaa. Maaske fordi der ikke var mere Ler, eller Stedet har ligget 
for ubekvemt for Bortførelsen af Stenene. Da man det Aar skulde bruge 5000 
Sten til Bødkerhuset paa Silkeborg, laanes disse af Christoffer Gersdorff til 
SøbYgaard. Der anlægges saa et nyt Teglværk ved Alling. I den Anledning , 
sendes et kgl. Brev til Lensmand Chr. Holch, hvori det hedder, „at I udj eders 
Lehn ved Guden udseer ett bequemt och beleyligt Sted, huor en Tegeloffuen och 
Tegellade kunde byggis,och opsettis, saa at huis Steen, I der sammesteds lader 
brende, kunde met Pramme neder paa forskr. Guden till Ladstedet henføres". 
En Jørgin Teglbrænder faar 2 Rdlr. „for hans Umag hand drog omkring udj 
adschillige Schoffuer udj Lehnet at opleede Leer 'næst ved Odden". Da Stedet er 
fundet, tages der fat paa Bygningen af Teglladen. Laurits Tømmermand, Hvin- 
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ningdat skikkes derned og rejser 42 Binding Hus, 6 Tækkemænd fra Egnen tæk-
ker dem. De har altsaa Straatag. Senere samme Aar faar Chr. Holch atter Brev 
fra Kongen, hvori denne erklærer sig tilfreds med Stedet, der er valgt — altsaa 
et nyt — og befaler ham at antage en Teglbrænder, „som nu straks mett det 
allerførste igien -kand begynde at brende Steen". Han skal for hvert 1000 Mur-
sten, „hand paa egen Kost brender, haffue en Dall. och for huer 1000 . Tagsten 
2 Dall. och iche mere, efftersom allesteds udj vort Land Fyen er brugeligt en 
Teglbrænder at giffue, och att I udj lige Maade lader forn. Tegelbrænder wed 
Offuen och Laden et modeligt (tarveligt) Hus opsette, huor hand kunde haffue 
en Werelse udj". 

Den antagne Teglbrænder, Niels Christensen, gaar saa i Gang med at grave 
Ler til Stenene i Alling Kloster Skov. Det ny Teglværk har altsaa været i Nær-
heden af det gamle. Der bliver bekostet 4 Hjulbøre, 2 Bærebøre, 1 Stenform, 
1 Skærekniv m. m., ialt for 3 Dal. Samtidig meddeles, at ovennævnte Jørgen 
Teglbrænder egentlig var fæstet som Leder af Arbejdet og fik Fæstepenge og 
Kontrakt, men „dog hand det icke holdte eller effterkommet, er han bleffuen 
forfuld thill Herretisthing och Landsthing" o. s. v., og saa har man altsaa nu i 
hans Sted Niels Christensen „tilt at lade kaste och graffue al den Leer udj Alling 
Closter Skouff som Behoff giordis — — — tilkommende Sommer at stryge Sten 
af". Først 1618-19 opføres Teglovnen, af Christen Murmester i Norgaard, for 
14 Dal., og der bliver brændt 45000 Sten af en Mand, der hedder Claus Peder-
sen. Men Ovnen viste sig at være for lav og snæver, og da den desuden var 
opsat af ubrændte Sten, „nederfaldt" den største Part „deraf igieen och sønder-
sloges, der den bleff ledig" (tømt). Saa maa Murmester Erik Pedersen fra Snede 
rejse en ny, for 16 Dal. Og Las Tømmermand i Hvinningdal sætter op et „Ober-
hus och Skur derhuos, huor udj Tegelbrænderen kunde haffue sin Werelse", for 
24 Dal. Saa bekostes der en Del Mere Redskabstøj: „3 Hjulbøre, 2 Kastbøre, 1 
Disk" (at stryge ved), „I Trug, 2 Skjærstok, 1 Form, 2 Spande, 2 Skiærknive, 
2 Klaaer" (?) at tage Skeen af Leret med, „2 Brandforke, I Jærnrage, 1 Jærn-
spade, .1 Buløkse, I Søger" at finde Ler med, „4 Ballier" at bære Ler i o. s. v. 
alt for 14 Dal. — man ser hele Datidens Murstensfabrikation for sig. . 

Fra nu hf kan man gennem Lensregnskaberne følge Teglbrændingen Aar for 
Aar, Navnene paa Teglbrænderne, Stenenes Antal, Teglværkets Reparationer, 
Løn, Strejker o. s. v. Det højeste Antal Sten, der laves indtil 1631, er 67000, det 
mindste 26000. Der leveres i dette Tidsrum Sten til Silkeborg Slot, Skanderborg 
og Dronningborg. Af Teglbrændernavne nævnes: Hans Pedersen, Johan Eliasen 
og Frederik Jørgensen. Af de mange Reparationer anfører jeg blot den fra 1630, 
da der sættes et Skur over „Munden" til Teglovnen, d. v. s. Mundingen, hvorfra 
der indfyres. Teglbænderen faar i Løn 11/2 Td. Rug, 3 Tdr. Malt — det er jo 
et Arbejde, der giver Tørst — og I Dal. for hver 1000 Sten at brænde, senere 1 
Dal. 	Mark. 1 1620 strejker Lerkasterne. Det er Hovbønder, som er komman- 
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deret 'ud. Men den Gang tabtes alle Strejker, ogsaa denne. Bønderne maa for 
deres Opsætsighed give Bøde for Tinget. 

Fra 1630 tales der i Lensregnskabet ogsaa om en Teglovn ved Slottet. Sik-
kert har denne,  ligget omtrent der, hvor den seneste Tid har haft og har sine 
Ovne. Ovenstaaende Aar bliver her brændt 60000 Sten af en Mand, der hedder 
Frederik Jørgensen. Maaske den foran nævnte Fr. J. Hans Hus ved Teglværket 
nævnes næste Aar. Nu afgaar der herfra aarlige Sendinker af Sten til forskel-
lige Sider, men samtidig brændes der ogsaa paa Alling Teglværk. I 1633 og 1636,  
afgaar der saaledes betydelige Ladninger til Skanderborg. 1 1635 76000 til Knud 
Gyldenstjerne'). Silkeborg-Teglbrænderens Løn er 27 DIr., 1 Td. Rug, 11/2 Td. 
Malt og 1/2 Fjd. Smør. I 1637 har der været en Pavse i Brændingen ved Alling. 
„Teglladen er gandske øde och nederfalden." Et kgl. Brev i den Anledning siger,. 
at den skal „hielpes med Legter, Tag och andett, og ville vi, att I os skall lade' 
forstandige, om wi aarligen nogen Nytte aff samme Tegllade kand haffue, siden 
ville vi os derpaa videre resolvere". Teglladen rejses saa igen, men i 1639 ah-
søger Chr. Holch („Cancell. Brewbøger") om at maatte lade den nedbryde „och 
iblandt Bønderne uddeele". Efter Chr. Holchs Død, 1641, omtales Teglværkerne 
ikke mere paa Lensregnskabet. 

— — For at faa et nogenlunde lignende Billede af Slottets Dagligliv er det 
imidlertid ikke nok at omtale det .Træk af Slottets egne Folk og Haandværkere 
af forskellig Slags, der gik gennem Lo og Lade, Stald og Kornloft, Køkken og 
Bryggers o. s. v. Det vil ogsaa være nødvendigt fremfor alt at henlede Opmærk-
somheden paa de store Flokke af Hovbønder, der ved Budfogder, Delefogder og:  
Sognefogder og hvad Slottets Tjenestemænd ude i Lenet nu hed, trommedes 
sammen og sattes i Arbejde. Hver Fæstebonde — Gaardmand, Halvgaardmand, 
Bolsmand, jordløs Husmand — havde paa sit Fæstebrev optegnet ogsaa de For- 
pligtelser, han paa dette Omraade havde overfor Herskabet, hvad enten det nu 
var Spanddage (Dage med Hestene) eller Gangdage. Hvor mange disse løb op 
til i dette Tidsrum, kan jeg ikke oplyse. Først senere op i Tiden, da Silkeborg 
anden Gang overgaar til Privatmand (1767), findes der Lister over Hovdagene- 
for visse Byers Vedkommende, hvilke Lister vi senere vil komme til at citere, men 
de har sikkert allerede nu repræsenteret en foruroligende stor Part af Bøndernes 
Arbejdstid. Paa Ladegaardenes Marker myldrede det gennem Foraar, Sommer 
og Efteraar 'med Hovbønder, Mænd og Kvinder. 1 Foraaret kørtes der Gødning 
ud, pløjedes, harvedes, saaedes, hegnedes, skares Tørv o. s. v. I Sommertiden 
sloges de mange Engstykker ved og i Skovene, spredtes, vendtes, reves og kør-
tes Høet hjem. I Høsten toges atter fat med Leer og Vogne, og i Efteraaret gik. 
det løs med Hjulplovene og Bulharverne og Udkørsel' af Gødning. Og om Vin-
teren var der Arbejde i Skovene med Hugning af Brændsel, Bygningstømmer,. 
Skibstømmer, Udkørsel af alt dette — hvorom senere — Eftersyn af Vejene, 

1 ) Knud Gyldenstjerne til Tim (1573-1636) Lensmand paa Hald. 
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Rejsning af Indelukker til Vildtet o. s. v. Men ikke blot ude omkring var der Brug 
for Hovbønderne, paa Mark og Eng og i Skov, til Langægt og Kortægt, men 
ogsaa paa og ved selve Slottet blev de stadig anvendte. Fra Regnskabsaaret 
1617-18 er i Bilagene opbevaret et Register over „Plidtzfolk, som haller weret 
udj adskillige Kong. Maytz Arbejde paa Silkeborg" — løseligt omtalt i Afh. I 
— det vil være meget oplysende med Hensyn til Bøndernes Arbejde paa Slottet 
at give samme Register. Jeg maa dog forudskikke, at Aaret 1617-18, i Sammen-
ligning med de omkringliggende Aar, har budt især paa meget Byggearbejde, 
hvad der under Omtalen af de enkelte Lensmænd skal vendes tilbage til. 

Jeg citerer da: 
„Thorsdagen thend 29. May 

skulde Husene i Ladegaarden „forferdiges", og da var 33 af Balle Sogn „at 
bryde Hus neder". 

Fredagen 30. May. 
„22 aff Lehenoe (Linaa) Sogen Indester och Gaardmænd brød Hus neder". 

Løffuerdag 31. May. 
„23 aff Lehenoe Sogen rødet wed Ladegaarden, 18 aff Funder aag Grus fra den 
lange Hus, 3 Karle war i Smedien at sla Beslag thil Mølle Hyfuelen" (Hjul). 

Mandag 2. Juny. 
„24 aff Balle Sogen- røddet fra den lange Hus i Ladegaarden", 3 Karle i Smedjen. 

Thisdag 3. Juny.. 
3 Karle i Smedien, „22 aff Leheno Sogen ved Ladegaarden, 18 aff Funder Sogen." 

Onsdag 4. Juny. 
3 Karle i Smedjen, „24 Karle lagde Møllestien ind i Møllen". • 

Thorsdag 5. Juny. 
„2 Thømmermend hjalp Mølleren at henge MØlhyffuelen, 22 af Balle Sogen som 
tillhialp att henge Hyffuelen och bar Saugdeller0 til Laden." 

Fredag 6. Juny. 
33 „aff Leheno Sogen Inderster och Gaardmend ferdet2 ) Dentningen ved Møllen, 
som var udbrøtt." 

Loffuerdag 7. Juny. 
„7 oplagde Saugdieler, 60 hialp Thømmermanden att sla Pæl ned, 17 aff Funder 
Sogen legtet Hus i Ladegaarden, 24 aff Lehene Sogen hug og aag (agede) Thø-
mer aff Norup Schouff thil MØldemningen." 

Mandag 9. Juny. 
32 Karle rejste Hus i Ladegaarden. 

— — Saaledes fortsætter Listen Dag til Dag indtil 17. Juni, da der, maaske 
paa Grund af Høbjergningen eller andet Markarbejde, er en Pavse paa en lille 
Maaned. Resten af Dagene i Juni hjælper Bønderne Tømmermanden bl. a. med 
Bødkerhuset og med at bygge Bro. Saa tages atter fat, mest med Tømrerarbejde 
i Ladegaard og Ridestald, med HjemkØrsel fra Skoven, Hjælp ved Brolægger- 

1) Tømmer og Fjæl. 2 ) istandsatte. 
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arbejde; med Agning 'af Sten og Sand, Haandlangerarbejde hos Murerne, Til-
kørsel af . Ler til Kalkslagerne, Betjening af „Rendbukken" ved Nedramning af 
Pæle ved Broer og Aalekister, i Smedjen ved Smedning af Tappe og Ringe til 
Slotsmøllen — sjældent under 20 og ofte over 40, ja 50 Arbejdere om Dagen 
— lige til den 22. November. Og ved Siden af alt dette kommer der den 10. Ok- 
tober et nyt Arbejde til: Slagtning og Nedsaltning, Slagteren Thomas Koch i 
Balle lægger da Beslag paa en Del af Arbejdskraften. Indtil 15. November nøjes 
han med mandlig Hjælp. I Reglen hjælper han sig ved sit blodige Arbejde med 
3 Mand, men der er Dage, da han har en stor Flok ved Haanden: „Fredagen 10. 
October: Thomas Koch i Balle slagtet Kong. Maytz Lamb. 30 Folch aff Norup 
och Funder , slachtet med hannem, huer 3 Maaltider. Thisdag 13. October: 25 
Folch slachtet med hannom, huer 3 Maaltider." 14. Oktbr. bruger han 17, 3. Nov. 
34, 4. Nov. 11, 11. Nov. 12, 14. Nov. 4. 

Fra 15. Nov. maa Kvinderne holde for ogsaa: „4 Quinder thilhialp hannom." 
21. Nov. hedder det: „13 Quinder slachtet med hannom". 

Den 22. Nov. stopper Listen op. Det er da ikke blot Slagtningen, der ophører, 
men det øvrige Arbejde ogsaa. Maaske er en haard Vinter kommen i Vejen. 
3. Februar tager Listen fat igen. Nu er det hovedsagelig Forfærdigelse af Blok-
vogne til Tømmerkørsel, det staar paa, dog ikke med saa stort Mandskab som 
tidligere. Alligevel arbejdes der hver Dag med 10-18 Karle indtil d. 17. Februar 
hos „Hyffuelmanden" (Hjulmanden), som maa være bleven tilkaldt. Kongen 
havde, i al Fald en Tid, en saadan boende i Løgager. „Kong. Maytz Hjulmand" 
kaldes han. 

Denne stærke Tilstrømning af Mennesker paa og ved Slottet har jo aaben-
bart fremkaldt et livligt = sikkert ogsaa ofte vildt — Folkeliv. Man har ikke i 
dette tvungne, oftest uvelkomne Arbejde, som var en Afbrydelse af det hjem- 
lige paa Marker, i Gaarde og Huse anstrengt sig mere end højst nødvendigt. 
Sandsynligvis har Hovbønderne ved enhver Lejlighed, naar ikke Ridefogdens, 
Ladefogdens eller et andet Opsyns øje var lige over dem, sløjet af. Det store 
Antal Arbejdsfolk betyder sikkert ikke et stort Arbejde. Og ofte er det.kommen 
til Rivninger mellem Bønderne og deres Opsynsmænd og Ledere — et enkelt Sagn 
fra Hoveritiden paa Silkeborg fortæller det. I Hvilestunderne og ved Maden har 
man gjort sig tilgode med Flasken — saa mangen Hovbondes Trøst — og der 
er blevet baade Løjer, Skændsmaal og Slagsmaal ud af det. Den nærliggende 
Silkeborg Kro har sikkert ikke gjort Tilstanden bedre, og paa Rejsen til og fra 
Hovarbejdet gik det, som bekendt, ikke altid stilfærdigt og hyggeligt til. 

— — Undertiden ses det, at Slottet maa' hjælpe paa Arbejdskraften andre 
Steder, dog ikke med sine egne Folk eller Bønderne. Det var nærmest Løsgængere 
af forskellig Slags, som strejfede om i Lenet, og som Kongen bad Lensmanden 
gøre et Udvalg imellem. Saaledes gøres.  i 1637 jagt paa disse Folk, og der 
indfanges 10. Angaaende Jagtens Karakter er Kongens Brev retledende. Hvis de 
ikke vil lade sig antage med det gode, skal de tages med Magt, og for at de ikke 
skal „bortløbe", sikrer Opsynet sig dem derved, at de faar „Fjeder" (Lænker) 

Silkeborg Slot. I. 	 7 
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paa. Og i den Tilstand forsendes de saa, de fem til Christianspris under Led-
sagelse af Anders Thomsen, som ogsaa ses at have fragtet Kongens Regnskab 
til København det Aar, og de andre fem til Kolding. 

— — En hel Side af Slottets Liv vendte ud mod de mange omgivende Vande: 
Søerne og Aaløbene med Broerne, Pramfarten, Aalegaardene, Møllerne, Fiske-
riet og Fiskerne. Forleningsbrevenes Omtale af Lensmandens Pligter har alle-
rede fortalt en lille Smule om dette. 

Vi vender os først til Broerne. 

Maskinmesterens Have paa Stampholmen. 

Der var mange af disse Lenet over, og de fleste stod vel under Slottets For-
sorg. De dukker af og til op i „Cancelliets Brevbøger", og det gælder da her 
altid deres Istandsættelse. Saaledes i 1616, da Chr. Holch faar kgl. Brev om, at 
han skal sørge for; at Broerne i Lenet, hvortil der ikke svares Brokorn, skal 
gøres istand, og Aaret efter igen om det samme, da de fleste er „ganske brøst-
fældige", baade de „neste (nærmeste) som de andre, som alfare Weye offuer-
gaar och oss tilkommer wed macht at holde." Og det skal ske snarest muligt 
og med ringeste Bekostning som muligt er". Og i 1634 faar samme Lensmand 
Brev om at tilholde Sandemændene') i.Lenet at paase, at Broer og Alfarveje er 
i Orden, og lade de forsømmelige tiltale for Retten. 

1) Til hvert Herredsting udnævnte Herredsfogden „otte lovfaste og bosatte Danne-
mænd." 



Der var for det første de to store ved Silkeborg Mølle, Østre og vestre Mølle-
bro, som er omtalt allerede flere Gange. Midt i Strømmen her laa den lille Ø 
„Stampholinen" — formodentlig har her engang ligget et Stampeværk, nu bærer 
den en Maskinmesterbolig og nogle Oplagsskure —'og paa denne støttede den 
østre Bro sin vestre og den vestre Bro sin østre Ende. 

Det fremgaar ikke af de af mig gennemgaaede.  Arkivalier, at der ved dem 
har været svaret Brokorn og Bropenge. Men de melder sig stadig i Lensregn-
skabet med deres Ombygninger og Istandsættelser. Det vil føre for, vidt her at 
eftergaa alle disse. Jeg skal blot nævne nogle af de største. 

Saa tidligt som i 1599 findes den ene paa Regnskabet. Da gives der 25 Dir. 
ud til et Arbejde ved den og Aalekisterne. 1610 lægger Lars Mikkelsen i Hvin-
ningdal 27 Dages Arbejde paa den, og i 1612 er den saa elendig, .siges der, at 
„Wejfarende Folk icke kand-  komme der offuer uden Fare". 1615 er det galt igen. 
Da er den vestre Bro og Vandværket „udbrot i then siste forgangen Vinter". 
Brøstværk, Bolværk under den med Pæle, Leder, Bul'), Vandværket og det hele 
er „slet roden" (raadriet), de 12 Stibor „sønderslagen". Bullene, som andetsteds 
opgives at være 6 Alen lange,,var. ganske opkørte, Rækværket ikke „at støte paa". 
Remstrup 'Aa har ogsaa i gamle Dage kunnet gøre sig udtilbens, men Broerne 
var da heller ikke saa solide som nu. Der skæres Bul, Pæle, Bjælker, Hamre af 
Rasmus Nielsen og Niels Remsnider2 ) efter Kongens Alen i Skoven for 45 Dir., 
og Laurits Tømmermand 'fra Hvinningdal og 3 Mand til stiller i 27 Dage det 
hele paa Benene igen. Man ser det hele for sig og faar et lille Kursus i Datidens 
13robygning. 

1617 'har ikke Vandet, men Kongens Tømmervogne gjort Broen skrøbelig. 
Der siges om. den vestre, at ingen kan komme over den „uden stor Fare .och 
Skade".. Og. om Møllebroen, den østre, at den er _ødelagt, knuset och udj 
sønder: kiørt".. De, maa begge baVe været meget daarlige. Peder Møller i Silke- 
borg - Mølle'harda-  lavet dem i' Stand,' og Jørgen Stenpikker fra. Hammel har for 
de' fire Broender lagt smaa Stenbroer „och giorde 'dennom lige hØye med Fiel-
broen". Den bliver nu sat saa godt i Stand, at den kan passe sig selv til 1621, 
da Kongen forlanger, at der skal gøres noget ved den. Den er „møget ,byg-
fældig", „och Thønimeret udj Bonden under Broenn skal were aldelis forrodnet". 
De Vejfarende lister sig dog over den et Par Aar endnu; thi først i 1623-24 
tages der fat paa den, Da ofres der noget klækkeligt. Den bliver „aidelis aff 
nye ophugged (rejst) och forferdiget efter Kong. May. naadigst Beuilling". To 
„Saugmend" fra Haarup har da skaaret Tømmer og.andet Træværk,- 4395 Alen 
(for 55 Dal.), 2 fra 'Funder 2903 Al. (36 Dal.). Niels Smed fra Linaa, som vi i 
de Aar ofte træffer 'paa, har lavet Smedearbejde til den for 55 Dal. „Rend-
bukken" har arbejdet flittigt, og „Niels Bøgh og Lauridtz' Thømmermand af 
Viborg har rejst den med Rie-Pelle') och anndet" for 300 Dir. talt er der med-
gaaet 605 DL, en mægtig Sum i de Tider. I 1640 er den igen bleven saa Med- 

1) Brofjæl. ') Sadelmager. 3) vist Pælene under Broen. 
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taget, at den „gandsche af nye maa ophugges och nedersedtes baade med Riepell 

och anden sin Thilbehøring, effiersom det er en meget stor Wanduerch och falder 

en stor Alfar Wey der offuer". Den er saa daarlig, at „mand iche uden stoer Fare 

kunde offuer komme". Der maa være bleven sat meget svært Tømmer i den -

selvfølgelig stor Eg, som Skoven da havde en Mængde af — thi der siges, at 

Christen Jensen, Kjærsgaard, blev lejet med to store Tømmervogne at køre hjem 

fra Skoven. Bøndernes var nemlig ikke stærke nok til at bære det svære Tømmer, 

hvad vi senere vil faa Anledning til at berøre. Og Jens Nielsen fik Løn og Kost 

i 6 Maaneder for at fremskaffe Tømmeret fra Skoven til Vandet og Broen og 

hjælpe Bønderne med det. Der bliver da skaaret c. 10000 Alen Tømmer, Fjæl og 

BOL af Savskærere fra Funder, østerbording og Gødvad, og Hans Tømmermand 

faar 300 Dal. og desuden en hel Del Korn, Malt og Smør for at stille det hele op. 

I 1663 bliver atter begge Broer sat i Stand. Da er de paany saa „brøstfeldig 

befunden, saa ingen kiørendis'eller ridendis halle kundet komme deroller". Ja, 

den siges endog at have været saa elendig, at „ingen tilfouerenn uden stuer 

Liffsfare haffde kund komme deroffuer". Vi faar her at vide, at den vestre Bro 

er 36 Alen lang og den østre 39. Da ofres der 100 Dal. af Slottets Kasse, og 

den bliver saa højtidelig godkendt af et Syn, bestaaende af :Bønder fra selve 

Sognet og andre østlige Sogne. 

Dernæst har vi de to - andre store Broer over Guden: Resenbro og Kongens-
bro — den sidste c. 2 Mil i Nordøst — som begge laa under Slottet. 

Den første gik da over Aaen noget højere oppe efter Silkeborg til, en 5-600 

Alen fra den nuværende. Man ser endnu Spor af Vejen, der fra Skellerup Bakker 

førte ned til Broen. Et Par Fordybninger i Brinken paa den sydlige Side viser, 

hvor Hjulsporene har skaaret Vej, og ovre paa den nordlige Side bærer Engen 

endnu Navnet „Broengen". Derefter har Vejen saa — efter gammel „Sej" (Ud-

sagn) gaaet i Nordvest op gennem Gødvad Bakker omme ad Sølund til og videre 

efter Viborg. Og et Stykke opbrudt Stenpikning bekræfter den gamle Tale. En 

senere Bro — „Bolbro" — har gaaet over omtrent paa samme Sted, hvor den 
nuværende gaar. 

Allerede i 1548 omtales Resenbro, i „Cancel. Brevbøger". Da har Søfren 
Jensen, Balle, Herredsfoged i Hids Herred og Anders Bonde'i Sorring, Herreds-

foged i Gjærn Herred, faaet Brev paa at oppebære den Rente, som ligger til 

Broen mod at holde denne „vel færdig med stærke Stolper og Bolfjæl og med 

Reciter') paa begge Sider, saa den vejfarende Mand ikke ved deres Forsøm-

melse lider nogen Skade". 1581 nævnes den igen under Lensmand Mandrup 

Parsberg. Da faar Jep Lauritsen, Resendal, Herredsfoged i Hids Herred den i 

Fæste ved kong. Brev for 12 gamle Daler i Afgift, mod at han inden 3 Aar skal 

rejse en ny Bro og holde den i Stand. 1583 anmoder et kgl. Brev Lensmanden 

om at lade den af Jeps Sønner, som menes at være bedst egnet dertil, faa den i 
Fæste indtil videre mod at holde den vedlige. Overdragelsen maa imidlertid ikke 

1) Rækværk. 
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være blevet til noget, thi i 1584 har Faderen den endnu og fritages da — af 
hvilken Grund siges ikke — for indtil videre at svare de 12 Daler i Afgift. I 
1586 gaar den imidlertid over til hans Søn, den tidligere omtalte Ridefoged 
Laurits Jepsen, jordegen Bonde, som fremdeles svarer de 12 Daler, hvad der og-
saa op i Tiden vedbliver ,at være i Afgiften. 1 1698 synes Broen at have været 
paa tre Mands Haand, idet et Konsortium: Laurits Jepsen og to Mænd fra Qster-
kejlstrup nævnes som Fæstere. I 1617 har Laurits Jepsen den dog atter alene, 
og førsti 1633 — han maa da have været en meget gammel Mand — har Chr. 

Stedet, hvor den gamle Resenbro krydsede Gudenaa. 

Holch „sted og fest" den til Anders Laursen „efter hans Faders Laurids Jepsens 
Død". Den kaldes her „Resendalls Bro". I det kgl. Fæstebrev faar han Broen 
„at nyde och beholde i hans Liffsthid och saa lenge hand dend Gaard, hans Mo-
der nu iboer forbliffuer besiddende". Men han skal den altid „ved sin Fuldmagt 
med sild Bygning och i anden Maade holde", „saa ingen med Billighed och Rette 
kand haffue sig offuer hannom att beklage". Flytter han, skal Bro og Brokorn 
— som senere fastsættes ved Tinget — falde tilbage til „vort Stolt Silcheborg 
och vor Lensmand den att bortfeste. De 12 Dal. skal han leffuere till Skriffueren 
paa bemeldte vort Slott Silcheborg", og Kongen forbeholder sig Ret til at lade 
lægge Broen under Silkeborg igen, naar det passer ham. Det har nok til Tider 
knebet for Anders at svare Afgiften og nok ogsaa at holde Broen i Orden. I 
1643 har han i al Fald ikke betalt sine 12 Dal. til Slotskassen. Hvor længe han 
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har bevaret sit Fæste, ved jeg ikke, men i 1663 faar Ebbe Gyldenstjærne') og 
Hustru Ellen Parsberg den — og Kongensbro — paa Livstid. I Fæstebrevet siges, 
at begge.  Broer „schall være saa brøstfældig at endelig fornøden eragtes den-
nom at repareres". Kongensbro skal „ganske af nye — — — opbygges oc den an-
den med Recker, Plancher oc andet at forbedres oc hielpis". Hvad der resterer 
af Brokorn, skal de have Lov til at hæve. Bønderne, der yder Brokornet, formanes 
til at yde dette og Restancerne til Martini Dag. Formaningen synes imidlertid 

Den nuværende Resenbro. I Baggrunden Resendals Mølle og Gødvad Kirke. 

ikke at have hjulpet. Aaret efter klager nemlig Ebbe Gyldenstjærne over, at han 
endnu intet har modtaget. Kongen paabyder nu strængelig Bønderne at punge 
ud. Om det har frugtet, ses ikke. 

I Gyldenstjærnes Fæstebrev har jeg første Gang set noget om Bropenge, 
der betales af de Vejfarende — dog ikke 'af dem, der svarer Brokorn — og da 
Dokumentet stammer fra et Aar paa Grænsen af Lenstiden, kan man sikkert 
gaa ud fra, at det ogsaa er dennes Bropenge. Der gives „2 Skilling af huer Vogn 
og 1 Sk. af huer ridendes Karl, som offuer samme Broe kommendes vorder, aff 
de fremmede och som icke Korn til bent. Broes Vedligeholdelse som foreskreffuet 
staar giffuer. Item derforuden af huer Stycke anden ledige Heste och Hopper, 
saauelsom af Oxen, Stude, Køer eller andet stoer Slags fremmed Queg 1 Sk.". 

') Ebbe Gyldenstjzerne (1660) til •Vosniesgaard og Palstrep. Paa dette Tidspunkt 
Overkommissier i Jylland. Havde 1664 Inspektion over Silkeborg Amt. 
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Disse Takster gjaldt selvfølgelig for begge Broer, men paa Grund af sine 
Udgifter ved Broernes Ombygning og Reparation faar Ebbe Gyldenstjærne Lov 
at kræve Bropenge ogsaa af Herskab og Borgerskab, der passerer Broen og 
Prisen paa Kvæg sat op. „Hver Vogn med sex Heste, som Broen offerfarer, 
6 Sk. danske", og en Vogn med 4 Heste for 4 Sk. „Item af en Borger-, KiØb-
stad- eller beslagen Vogn" — Bøndernes var vel i Reglen ikke beslaaede -
„4 Sk. desligeste en Bunde Vogn saauelsom hver Ridendes 2 Sk. och af alle 
Slags Queg Stycket 1 Sk.". Maaske har disse Takster faaet Lov at blive, staaende. 
Da Brokornet som ovenfor omtalt, og som vi ogsaa senere skal se, indgik meget 
trægt, og Forpagtningsafgiften vel ikke er bleven nedsat, i al Fald forlyder der 
intet om dette, kunde der jo nok være Grund til at sætte Bropengene op. 

Om det Opland, hvorfra Resenbro fik sit Brokorn og dettes Størrelse m. m., 
er der gjort Rede i en Sag om Brokorn fra det følgende Aarhundrede. 1"). ejedes 
Broen af Regimentskvartermester Clemen Fischer til Qsterkejlstrup, og Sagen 
stod mellem ham og de Bønder, der skulde yde Brokornet. Bønderne var ogsaa 
da tvære, hvad denne Ydelse angik. Clemen Fischer synes længe at have fundet 
sig i deres Efterladenhed og Vrangvilje, men endelig lader han det komme til 
Sag. I et af Indlægene, i hvilke der stadig henvises til gamle .Fæstebreve med 
Fastslaaen af Fæsteres og Ejeres Rettigheder, hedder det: „— — — at saavel 
under Kongerne som paafølgende Particulair Eiere har Broen og dens Indtægter 
været bortfæstet snart til een og snart til en anden Bonde, der hverken har haft 
Evne til at holde den vedlige, mindre været i Stand til at indtale (inddrive) dens 
retmæssige Indkomster, men ladet dem nøje med, hvad vedkommende godvillig  
har villet give". Og .det siges endogsaa, at Brofæsteren, hvis han vilde have 
noget Brokorn, ofte maatte køre omkring med egen Hest og Vogn og hente det, 
trods det, at det var gammel Ret, at det skulde leveres paa Aastedet, enten hos 
Fæsteren selv eller ved Broen. Bønderne er dog ogsaa tidligere ad Rettens Vej 
blevet tvunget til at levere Kornet. Saaledes fremgaar det af „Den verdslige 
Justitsprotokol" for Gjærn Herred i 1669, at Bønderne fra næsten hele den syd-
lige Del af dette Herred stævnes for Ydelsen. Hvad Brokornsomraaidet angaar, 
meddeler ovennævnte Indlæg, at det er „Hitz Herret paa den nordre Side og nogle 
Byer og Steder i Giern -og Hielmslev Herreder og Framlev Herret paa den synden 
Side" af Aaen (Guden). Det sydlige Omraade specificeres i Sognene Alling, 
Tulstrup, Linaa, Dallerup, Røgen, Laasby, Tvilum samt længst ude Vissing By,i 
Venge Sogn. Og Ydelsen er „I Skp. got og forsvarlig Byg" af hver, som har 
Hest og Vogn. Og der føjes oplysende og fastslaaende til, at saaledes er der fra 
gammel Tid bleven „ydt og svaret", samt at der i Følge „Lovens Bogs 5 Capt. 
15 Art." skal gives 8 Skilling i Bøde for hver Uge „de over dend Tid dermed 
udebliver". 

Kongensbro blev sikkert langt stærkere befærdet end Resenbro. Over den gik 
jo Hovedlandevejen mellem Aarhus og Viborg. Naar den alligevel ikke istand-
sattes nær saa tit, som Broerne ved Slottet,- saa maa det vel hidrøre fra, at den 
blev ikke slidt af saa mange store tunge Skovvogne som disse blev. 
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Jeg har mødt Broens Navn første Gang i Lensregnskabet for 1596 i en Op-
givelse af Brokornet — en Skæppe Korn af hver kørende Mand — fra Lysgaard 
Herred. Det er lutter Byg. Havren ydedes fra den ånden Side Aaen. Listen ser 
saaledes ud. Af Sjørslev Sogn 11/2 Ørt 3 Skp., Vrandum S. 19 Skp., Vium S. 
1 Qrte, Lysgaard S. 8 Skp., Torning S. 2 Qrte 2 Skp., HØjberg S. 1 Qrt, Lev-
ring S. 11/2 Ørt 5 Skp., Hørup S. 1 ørt 8 Skp., Elsborg S. 15 Skp., Grønbæk S. 
2 Qrte 2 Skp., Hinge S. 1 Ørt 7 Skp., Vinderslev S. 3 Ørte 6 Skp. „Summa huius 
201/2 Tdr. 201/2 Skp.". 

Den nuværende Kongensbro. 

Havren fra den sønden Side Aaen løber op til 171/2 øde 171/2  Skp. Dette 
Havre-Land omfatter iflg. en Liste fra 1598 af Gjærn Herred og Tvilum Birk 
Byerne: Skanderup, Holmstol, Dalby, Mølhave, Lyngby, Farre, Hammel, Em-
drup (?), Voldby, Søby MØlgaard (?); Gjærn, Ellerup, Faarvang, Horn, Skaa-
rup og Stninge. 

Slottet tog selv indtil 1635 Brokornet af Kongensbro. 1 dette Tidsrum svinger 
Opgivelsen af det en Del:Det kommer vel af, at Restancerne ogsaa svinger. 1 
1600 gives saaledes 121/2 Tdr. Byg og 161/2 Tdr. Havre, 1622 20 Tdr. Byg og 
3 Tdr. Havre, i 1630 14 Tdr. Byg og 20 Tdr. Havre. Senere bliver den altsaa 
bortfæstet, og Afgiften.staar nu fast ved 8 Tdr. Byg og 12 Tdr. Havre. Af Fæ-
sternes Navne inden Ebbe Gyldenstjærnes Tid findes kun et. Det er Christen 
Jensen i Silkeborg Kro. Han nævnes i 1660. Men straks efter siger han sig Fæ-
stet fra, fordi Broen havde været „øde" i flere Aar. Af større Reparationer falder 
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der en i 1624. Da er Broen ganske „brøstfældig", „saa ingen kunde kiØre offuer 
uden stor Liiffs Fare". Tømrerne Niels Andersen og Niels Mattzen fra Trust 
faar da 32 Dal. paa egen Kost for at faa den i Orden, og en Savskærer fra 
samme By tjener her med sin Sav 13 Dal. I 1633 er den atter meget daarlig, og 
der siges igen, at „dend Veyfarende uden stor Fare ey kand der offuer komme". 
Kongen befaler Chr. Holeh, at han skal sørge for, at den holdes vedlige. Naar 
Kronen faar Brokornet, maa den ogsaa holde Broen ved Magt. Han kan udvise 
i Skovene det Træ, som behøves. Den bliver da „gandske och aldelis af nye" 
ophugget. Jakob Tømmermand af Aarhus gør Arbejdet, og han faar herfor 325 
Dal, 2 Tdr. Rug, 3 Tdr. Malt og 1/2 Td. Smør. Christen Savmand fra Horn har 
skaaret 4701 Alen Tømmer og Fjæl a 1 Skilling. Det bliver 75 Dal. Niels Tømmer-
mand fra Sinding har lavet en „Rendbuk" og assisterer med den for 31/2 Dal. 
Michel Rebslager fra Randers har leveret nødvendigt Reb — vel tit Bukken -
og vor gamle Kending Bunde Smed gør Smedearbejdet for 18 Dal. Det har væ-
ret en dyr Omgang for Slottets Kasse. 

Da Ebbe Gyldenstjærne faar Broen i Fæste, er det paa den Betingelse, at 
han skal lade „et Huus opsette, hourudj Folch kunde boe, som til Broen til-
børlig Indseende haffue kunde". Der skal altsaa ansættes en Brovogter. Men da 
Ebbe G. ikke kan faa nogen til at flytte ind i Huset, med mindre de maa faa 
Lov der at „haffue nogen Næring och Brug" tillades det Beboerne af det at 
holde „Verdtshus oc Kroe for den Veyfarende och ellers groflue Vahre selge 
som Jern, Staal, Humle, Salt och Tiere" (Tjære), mod at svare Told deraf. 

Ved Resenbro har der sikkert allerede da ligget et Brovogterhus. Der tales 
i dette Tidsrum i Tingbøger og andre Steder om et Hus, som hed „Krud-
huser). Saa vidt jeg kan skønne, har det ligget lige ved Broens sydlige Ende 
og har rimeligvis været beboet af en Vogter, der aabnede og lukkede Bommen 
og tog Bropenge. I Jordebog for det „Skanderborgske Distrikt" for 1733 siges, 
at dette Hus er afbrændt og „i des Sted opsat et Huus for Brovogteren ved 
Resenbro". Ogsaa i Pont. Atlas omtaler et Bomhus der. 

Hvor Kongensbro i dette Tidsrum har krydset Guden, ved jeg ikke. Sand- 
synligvis 	da der ikke er Spor af nogen anden, og ingen Overlevering findes 
— paa det samme Sted som den nuværende. 

— — Af mindre Broer, som Slottet havde Omsorg for, vil jeg nævne de 
nærmeste: Funderholme, Lysbro, Hvinningdal, Smingevad og HØjberg. 

Funderholme Bro optræder første Gang i Lensregnskabet i 1617-18. Der 
tales da om en ny Bro, som er blevet opsat, hvor „en stor Haab (Hob) af 
Kong. Mayts Skibstømmer komb offuer paa af Werchlang (Virklund) Wester-
schouff".'De første tre synes at have ligget Slottet særlig paa Sinde, fordi store 
Veje førte over der. Det siges ved en Istandsættelse i 1638, at Ribe—Viborg 
Landevej gaar over den. 

Det kan imidlertid se ud, som Lensregnskabets Foregivende her ikke er helt 

1) Formodentlig af „Krud" = Urter. 
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korrekt, i al Fald hvad Funderholme Bro angaar. Skibstømmeret fra Virklund 
Skov behøvede ikke for at komme ud til Ladestederne i Aarhus eller Randers 
at pasSere andre Broer i Silkeborgs Nærhed end dem ved Silkeborg Mølle. 
Maaske har den gaaet over Aaen der, hvor Vadestedet paa Skanderborg—Ry-
Ringkøbing Landeilej endnu passeres. 

Ilvinningdals Bro har maaske da krydset Aaen paa samme Sted, den nu gør 
det. Maaske lidt højere oppe ved Møllen, vi senere kommer til at omtale. 

Stedet, hvor Punderhohne Bro gik over. 

• Lysbro, som Landevejen Aarhus—R ingkøbing fører over, krydsede Lysaaen 
60-70 Alen nord for den nuværende, i Haven, som ligger til Etikefru Bulls 
Villa. Lensregnskabet lader Ribe—Viborg Landevej gaa over her. 

Om den fjerde Svinningvads Bro hedder det, ved et Syn paa den i 1617, at 
„Alfarvejen gaar herover fra Slottet til Tvilum Ladegaard og til Kiøbsteden" 
(Randers). Og det tilføjes, at af Kongens Skibstømmer har en Del skullet fø-
res derover. Mod- disse Angivelser kan der, efter alle Solemærker at dømme, ikke 
gøres nogen Indsigelse. Og den har sikkert ført over Gjærn Aa paa samme 
Sted da som nu. 

Højbergl) Bro istandsattes bl. a. i 1638, og det bemærkes da, at over den 
fører den ,;rette Landevej". De menige Herredsmænd paalægges at holde. den i- 

') udtales lijObjerg, opr. HØherg. 
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I Baggrunden den nuværende Bro. 
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Stand, om de ere pligtige dertil — Kronen er ikke klar over det — ellers skal 
Lensmanden udvise Tømmer dertil af Lenets Skove. 

Til ingen af disse 'Broer synes der at være leveret Brokorn at afbalancere 
Udgifterne paa dem med. 

— — At der har været en Del Pramfart paa Gaden mellem Silkeborg og 
Randers ogsaa da, er allerede fastslaaet gennem tidligere Omtale af Slottets 
Pramme og Murstenstrans-
porter. Maaske har der tidli-
gere været Færdsel af disse 
brede, bæredygtige Baade, 
som selvfølgelig ogsaa den-
gang væsentlig holdtes i Gang 
med lange Stager og Heste 
den anden Vej; i Syd ned gen-
nem Remstrup Aa og Søræk-
ken op forbi Dyrnæs til Ry 
Mølle. Man har vel ogsaa den-
gang slæbt Træ fra Skoven 
ad Vandvejen. Mod Nordøst 
har der altsaa gaaet Pramme. 
Den Forbindelse, der op gen-
nem Tiden var mellem Slot-
tet og de Randers Købmænd, 
som vi senere vil komme til at 
omtale, har sikkert været holdt 
vedlige ogsaa ad Vandvejen. 

I 1616 faar Ulrik Sand-
berg. til Lundenæs iflg. „Can-
cell. Brvb." Befaling til at la-
de sine Bønder hjælpe at køre 
Tømmer af Silkeborg Skoven 
-til Ladsteden i Horsens eller 
til Guden, hvorfra det pram- 
mes ned til „Ladsteden" (Randers). Og 1618 skal iflg. samme Kilde Eske Brok, 
Dronningborg Slot eller et andet bekvemt Sted, hvor Kongens Skibe kan gaa ind 
og hente det. Hvis Chr. Holchs Bønder ikke kan overkomme at fragte det til 
Prammene, skal Eske Brok lade sine hjælpe til. Der medgives tillige Prammene 
den Instruks, at de maa ikke først udsøge det smaa Tømmer, men tage stort og 
smaat imellem hinanden. Vi vil senere faa at høre om Ladninger af Træ, som 
.gaar fra Skovene og ned til selve Dronningborg. Om Fragt den modsatte Vej for-
tæller et lille Bilag i Lensregnskabet for 1660: Peder Andersen forpligter sig til 
at „lefuere en Skude fuld aff Boed forsuarlig Kalch ued Kongens Broe heller det 
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oermest jeg kan flyde med. Skuden thil Silcheborg det snarest muligt", hver Lest 
10 Mark. Han „flyder" imidlertid ikke længere end til Randers Bro. Skuden har 
ikke kunnet gaa længere op. Der maa , saa Ridefoged Peder Jensen (Munch) Sil-
keborg lade det hente med Vogne. Det paalægges ham i et kgl. Brev at lade en 
paalidelig Mand følge Vognen og'paase, at der er godt Maal i Tønderne. Kal-

ken er vel denne Gang kommen fra Djursland eller maaske fra Limfjords-
bredderne. 

Vi har da ogsaa Vidnesbyrd om, at der i Anledning af Pramfarten maatte 
foretages Oprensning af Sejlløbet i Guden. Vi træffer i 1550 („Cancell. Brevb.") 

Smingevads Bro. I Baggrunden Troldhøj. 

et Brev om dette. Forskellige jyske Lensmænd faar Befaling om at. skaffe Tøm= 
mer til Dronningborg: Og til Hans Stygge, som fra Silkeborg da var bleven for-
flyttet til Dronningborg Len, Skrives bl. a. „— — — ville vi hallue Aaen — 

urødet och Aalegaardene ferdig giort (istandsat) i Grunden imellem Randers 
och .Silcheborg, saa att wij imellem kunde• fremkomme met Sagde och .  wOr then 
store Pram". Kongens Bønder og Tjenere skulde tilsiges til-  Oprensningen.. Og 
1551 faar Lensmand Frans -Bille, Silkeborg, Bud .om, at han skal gøre sig defi 
yderste Flid, at Sluserne (ved Broer og Aalegaarde) ved Gudenaa bliver „ferdig-
giorte", saa at Prammen kan gaa vel imellem Randers og Silkeborg: Hvis der 
staar Pæle i Vejen, skal de fjærnes. Brokornet anvises til Dækning af OmkostT  
ningerne. Tømmer skal udvises af Skovene, og Bønder køre det frem. 

— Omkring i Lehnets mange Aaløb klaprede foruden den store Silkeborg. 
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Pramtart op ad Gudenaa. 

Aaparti ved Resenbro. 

Mølle, som jeg maa faa Lov til senere at ofre en særskilt og længere Omtale, en 
hel Del smaa Møller, som hørte under Slottet. Der var i Vrads Herred: Andsø, 
Sillerup og Smedebæk. I Hids H.: Hvinnigdal, Kjærsgaard, Resendal, Holms 
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og Alling. I Vejerslev Birk: Katvad. 1 Gjærn 1-1.: Skanderup. I Lysgaard H: 
Mausing, Vinderslev og Karup. I Fjends H.: Trevads. Paa Sillerup Mølle 
nær, som først kommer under Silkeborg i 1625 ved et Mageskifte med 
Knud Gyldenstjærne, træffer vi dem hele Lenstiden igennem. Af og til slip-
per et Møllernavn med ind i Lensregnskaberne. I 1608 sidder Jens Pedersen i 
Alling Mølle, Søren Pedersen i Skanderup, Jens Nielsen i Karup, Søren Chri-
stensen i Mausing. Men da jeg hverken kan medgive dem eller de Øvrige, som 
nævnes, Billede og Levnetstegning, har Navnene ikke stor Betydning. Et lille 

Stedet, hvor Hvinningdals Mølle lea. 

Stænk af Interesse afvinder Navnet Ambrosius, som indtil 1613 er knyttet til 
Kjærsgaard Mølle og da bliver afløst der af Laurs Nielsens. Ambrosius-Navnet 
er jo sjældent, en hel Oase .mellem de mange Jensen'er, Christensen'er, Søren-
sen'er o. s. v. og dernæst fordi det et Sted er vedhængt Navnet Portner. Det 
kunde da tænkes, at Møller Ambrosius har beklædt denne Stilling paa. Slottet, 
før han kom til Kjærsgaard. Og endelig fordi det efter al Sandsynlighed er ham, 
vi senere træffer som Halvgaardmand og Smed i Balle, og som i Afh. I har væ-
ret nævnet flere Gange sammen med Laase og Hængsler in. m., han har smedet 

'til Slottet. Et andet Navn, som bider sig fast i Hukommelsen, er Gunde Smeds. 

Ogsaa ham kender vi fra Slottets Smederegninger. Efter at han i en Række Aar 
har staaet sort og sodet ved Ambdlten i Slottets: SMedie, gaar han senere hvid 
Og melet rundt som Møller i Alling Mølle. 

Møllerne var selvfølgelig af forskelligt Værd, .alt efter Kundekredsens Stør- 
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relse og deres Jordtilliggende. Nogle af dem havde og har endnu den Dag i 

Dag en skøn Beliggenhed, saaledes bl. a. Alling, Kjærsgaard, Holms, AndsØ 

o. fi., men det var jo ikke denne, der afgjorde Stedsmaalets og Fæstets Stør-

' relse. Baade for det førstes og det andets Vedkommende har vi nogle Tal, som 

maaske kan være retledende med Hensyn til det, de malede ind i Slottets Kasse. 

I 1610 giver Jens Rasmussen i AndsØ Mølle 2 øksne i Stedsmaal, og fem Aar 

efter steder en anden den for 15 Daler. 1631 fæster Christen Jensen Kjærs-

gaard M. og Peder Mikkelsen Holms M. for henholdsvis 12 og 10 Dal., og i 

Udsigt fra Syd ned mod Ands° Molle. 

1653 gaar Katvad for 16 Dal, medens Sillerup samme Aar og i 1651 har kun-

net overkommes for 6 Dal. Alling M. kommer mellem de faa Angivelser, jeg 

sidder inde med, ind som en smuk Nr. I, idet den i 1610 fæstes af Anders Chri-

stensen for 60 Dal. 

Hvad den aarlige Afgift angaar, da har" jeg nogle Tal fra 1658 at henvise 

til. Dette Aar giver Andsø, Sillerup og Smedebæk Møller til Slottets Kasse hver 

8 Qrter. Mel og 8 Snese Aal. Kjærsgaard Mølle 5 Qrter Mel, Skanderup 14 Q. M. 

og I Svin, Mausing og Vinderslev hver 10 Ø. M. 

Det ser ud, som Møllerne egentlig har været SlottetS Smertensbørn. Det har 

for det første af og til været lidt vanskeligt at holde dem i Gang, fordi Møl-

lerne havde ondt ved og undertiden slet ikke kunde svare Landgilden. I 1618 vil 

Mølleren i Mausing flytte bort, hvis han ikke hjælpes, d. v. s. afkortes i denne 

Afgift. 1 1649 udpantes for Landgilden hos Møllerenken Anne Søffrensdatter i 
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Karup Mølle. Jeg nævner, hvad Slottet ved Herredsfogden tager fra hende, fordi 
det giver et Billede af, hvorledes et fattigt Møllerhjem i de Dage kunde se ud: 
„en suort stiernet Koe wordieret for 2 Sletdaler, 8 Faar, 8 Lamb for 6 Sletd., 
4 Aaringer 2 Sletd.", 3 Rugagre „som dj syntes at were saaledes, 8 Skpr. Roug 
udj 8 Sletd., threj StØcke tridie Kerffue (tredje Aars Avl) som dj syntes were 
saaed, 3 Skpr. Roug udj 2 Sletd. talt 23 Sletd.". „Och indtet der fandtis widere 
udj. forn. MØllerquindes Boe, 
som kunde skee nogen worde-
ring eller Udlæg paa nogen 
Maade." Slottet tog altsaa det 
hele. 1653 — Lille Juleaften—
forsøger dette — forgæves ri-
meligvis — at gøre sig betalt 
for forfalden Landgilde hos 
Las Christensen i Sillerup Møl-
le. Der er det den rene Elen-
dighed. Udbyttet er: Aftorsken 
Rug 31/2 Tdr. 2 Skpr. å 1 Mark 
Skp., 7 Traver Rughalm å 4 
Skilling, „noch lidet ont (daar-
ligt) Høe 20 Skil." og ikke 
mere. 

Vanskelighederne ved at ras 
Møllerskylden ind var vel al-
ligevel ikke det, der tyngede 
Slotskassen mest. Det har sik-
kert været de mange Istand-
sættelser og Nybygninger. At-
ter og atter skikkes et Nævn 
ud at syne en forfalden Møl-
le. I 1596 er 6 Bønder fra 
Egnen ude at tage Syn paa 
Alling Mølle, og med Voks-
segl og Signeter under Attesten — som Herredsskriveren altid opsatte — vidner 
de i „Guds Sandhed" at Møllen, som den var, hverken sit eget eller andre Folks 
Korn eller Mel „kunde ther udj fraa Drob (Dryp) och Regen beskiøttes". Her 
er det altsaa galt med Taget. Til andre Tider gælder det Dæmningen, Mølle-
hjulet, Kværnen og andet: Det er, saa at sige, hvert Aar, Slottet har Udgift paa 
Møllerne. Jeg nævner enkelte Ting af det, Lensregnskabet her fortæller, fordi 
det giver et lille Indblik i Møllernes Udseende og Tilstande og forklarer, at man 
inde fra Rentekammeret stadig mukker over Misforholdet mellem Udgifter og 
-Indtægter. 1596-97 har Karup Mølle- „standen • øde det gantske Aar omkring 

Silkeborg Slot. 1. 	 8 
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Grut. Samme Aar lempes Ambrosius i Kjærsgaard M. med 3 Orte Mel,. fordi 
Dæmningen „udj lang Tiid var udbrudt". Snedker og Møllebygger sættes i Gang 
med Tætningen af samme Dæmning for 14 Skil. i Dagløn paa egen Kost, og 
Savmanden faar 12 Skil. pr. Dag. Der mangler ogsaa Ruder, og Slottet sender 
sin Glarmester, som sætter store ind for 12 Skil. og smaa for 5 Skil._pr. Rude. 
1598-99 udgives til Niels i Lille M. 10 Dal. og 6 Skpd. Osmund (Jern af Myre-
malm), Christen i Mausing M. 5 Dal. og 2 Skpd. Osmund. Til Andsø og Højberg 
Møller gaar henholdsvis 43 og 16 Dal. Jens i Alling M. og Holms M. faar 4 og 6 

• 

Holms Mølle 

Skpd. 0., dg .Mausing, og Vinderslev M. faar hver Skpd. 0. 1608 laves i Al-
ling M. nyt Hus over Kværnen, Ovenfaldshjul i Mausing, Yderhjul .i Holms. 
Skanderup Mølle blider tækket og „skiellet", og NielS Jakobsen i Randers leverer 
nye Møllesten:.  2 til Alling (46 Dåll), I til Trevads (16 Dal.), 2 til Højberg (47 
Dal.): 1610 faar Karup ny Vandkarm („udbrøt"). Katvad bedres paa bande 
Mølleværk og Vandværk, som der Var „udbrøt", „forrnedelst Stor Wandløb", 
Trevads faar Våndvæik og Møllesten. 1614-16 ofres der atter paa en hel Del 
af disse Hjulkasser: Vindgavle til et Par Stykker, Møllehjul til omtrent alle. 
Prisen er 30 Dal. pr. Sten. Størrelsen angives at være „16 Greb". Og 1617-18 
bekbstes der atter Møllehjul og Kværne og rejseS Møllebroer for 71 Dal. I dette 
Fire-Aar udgaar Vinderslev Mølle som „aldeles ødde" og opføres som saadan 

s• 
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Lenstiden ud. Stedet, hvor den laa, paavises endnu og er kendelig nok. Navnet, 
som Broen paa samme Sted har: Øde Mølle Bro, falder da ogsaa godt i Traad 
med Paavisningen og det, der her er sagt om dens Nedlæggelse. 

Fra 1622-23 haves en Beskrivelse af Elendigheden i Katvad 	.„Vandet 
udbrØt — standen 21/2 Alten hØy paa Mølle-Husset — aff samme Aarsag var 
Nor Husset henflØtt och den stuor Part all dieres Femon (Kreaturer) drognet 
— dend fattige Mand kand icke udgiffue en fuld Skyld" (Mølleskyld). Han af-
kortes da ogsaa 2.Tdr. Mel. Ligesaa bliver i 1625 AndsØ og Smedebæk Møller 
afkortet med henholdvis 3 og 71/2 Tdr. Mel. I AndsØ har der været „stort Vand-
løb", saa „Dammen er flere Steder udbrØt". Den har ;,standen Øde" i 12 Uger, 
og Mølleren er fattig. I Smedebæk havde Møllen staaet i 36 Uger. Mølleren kan 
derfor ikke holde den ved Magt og frasiger sig den. 11631-32 strøs, der rundt 
med Møllesten, Yderhjul, Aksler, Dækker over Hjul, Stibor, Tapper, Ringe 
o. s. v. OM Katvad Mølle hedder det, at den „i Fiendens Tid er aldelis for-
derfuet". Det hele løber op til 80 Dal. Og i 1632 er det særlig galt med den 
store Holms Mølle, som det Aar har faaet en.  ny Fæster. Den skal have 2 ny 
Møllehjul, nyt Vandværk, ny Karm, „Fløygyden" — Omløbet — skal oprenses, 
der indlægges ny Stibor, Hammere, Bjælker, Leder i Møllehuset. Der skæres i den 
Anledning 1509 Skovalen Træ. Maaske Peder Møller ikke er af dem, der er 
særlig paapassende med sine Sager, lader det forfalde og tager sig Ting for, 
der ikke betaler sig — han maa nemlig i 1633 betale 6 Daler i Sagefald, fordi 
han sloges med Christoffer Jensens Dreng og gav ham „3 .blaa Slag og 2 
aabne Saar" — thi Møllen trænger igen samme Aar. 1635 ofres der 451/2  Dal., 
17 Lpd. Jern, 12 Mark Haardtstaal, 3 Møllesten og 36 Traver Tag paa Møllerne, 
deraf de 45 Dal. alene paa Alling M., der har staaet fra Valborg Dag til Fastelavn 
— altsaa mange Maaneder — og trængte til Karm, Vandværk, Maale (Male)-
Rende, Møllehjul, Leder, Stolper og Løsholter; Skorsten og Bagerovn. Rente-
kammeret knurrer højlydt, og da i 1636-37 der udgives til Møllerne 105 Dal., 
faar dets Taalmodighed Ende. Kongen resolverer da, at Møllerne af „huer Orte 
Meel som giffues till Landgilde skall affkortes aarligen sex Skipper MeM, och 
dermed skall Mølleren enhuer sin Mølle som han udj Brug halluer holde ved 
Hige och god heffte och Bygningen uduendig och induendig med finis dertil hør 
och bør". Og naturligvis levere Møllen fra sig i god Stand efter et Syns Skøn. 

En enkelt Gang senere har Slottet dog traadt til og hjulpet en Møller over 
en overvældende stor Bekostning. Saaledes i Kjærsgaard Mølle i 1649. Jeg ta-
ger det med her, fordi det er Slottets nærmeste Mølle-Nabo, det drejer sig om, 
og fordi det er et Sted, alle Silkeborgere kender. 

Der er gaaet „en farlig og forschrechelig Thorden Wandfald" over Skove 
og Vande, hvor Uvejret jo altid plejer at hænge længe, „neste Fredagh for S. 
Hanns Midsommersdag". Møllens Dæmning „uredt aldt Three Verchet" er gaaet 
„ganske thilgrunde, udbrØtt och bortschuld". Vandstrømmen har taget 3 Bin-
ding af den Øster Side af „Brøgershuset" nedenfor Dæmningen „och Stolperne 
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med Lederen er sØnderbrØtt och bortthagen". „Møll hiullet och Quern Werchitt 
er Ødelagt. Sand och offuenfaldtz ThØmmer och Threc af Windfelder aff Skouf-
fuen och Marchgierder" er strømmet ned fra de høje Hvinningdals og Balle 
Bakker og igen dæmmet op. Det ligger i et syndigt Roderi. Ogsaa ovenfor og 
nedenfor Møllen ser det sørgeligt ud. Det sædvanlige Syn paa Sagerne bliver 
taget, og dets Forklaring meddeler bl. a., at „en liden Broe synden Huinding 
dalt" er „af samme Thordenvand gandske bortschuld". Og en „Rinde syd vest 
for Huinding dal, som er saa gandske dyb och vitt", er ogsaa „henskuld aff 

Kjærsgaard Mølle. 

samme Vandflod med Sand och Grud" (Grus). Det hele skal istandsættes og 
Broen skal „gøres aff nye" med Tømmer paa begge Sider. Det er nemlig „Adel' 
wej imellomb Slotted, Wiborg och Rye och Kongens Herris stredc" (Adelvejen), 
som her gaar over. 

— — — I Isfe Afhandling er omtalt Fiskeriredskaber og Hyttefade, ogsaa, 
at en Mand fra Funder har skaaret og lavet to af disse, og der tilføjes, at de 
gamle „var aldeles øde och endeligen fornøden giordthis at holde wed Macht, 
effterdi her ved Slottenn er ingen Fiskeparker eller Damme mand kunde sete 
Fisk udj, om hans Maytz..kom her thell Slodtet". 

Fiskeparker fandtes altsaa ikke ved Slottet, og de savnedes vel egentlig hel-
ler ikke. Vandene udenom dette var jo at betragte som en stor Fiskepark, rig paa 
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al Slags Ferskvandsfisk, hvori man let hentede den Forsyning, Slottets Køkken 
behøvede, og som indtil den kom i Gryder og Pander kunde holde sig frisk i 
Hyttefadene, som laa ved Aabredden og blev gennemstrømmet af ideligt rin-
dende Vand. At der var Fisker paa•Slottet, ved vi fra Afd. I. Ogsaa fra anden 
Side. I 1584 foreligger et kongeligt Brev til Lensmand Henning Reventlov, hvori 
der meddeles, at Kongen har givet sin Fiskemester Jochum von der Liep Ordre 
til at sende ham en Fisker til Brug paa Slottet, og at han skal give ham den 
Løn, han har haft hos J. v. d. Liep. Maaske er denne v. d. Liep Kongens Fiske-
mester i Silkeborg Len. Han havde en saadan bl. a. i Haderslev Len, i hvis 
Bestallingsbrev af 1635 det paalægges ham at paase, at Fiskeriet „udj vort 
Lehn retteligen bruges, Søerne och Damerne udi rette Tider affladis och igien 
stol-lues') oc med Fisch berettes oc med Fisch befolches, som det sig bør, och 
adt Fiskene, som bøer att forsetter udj rette Tider och tilpasies forset bliffuer 
oc huis Fiske, som wi icke til wor egen Husholdning oc Udspisning behøffe, 
skal oc maa hand selge och afhende oc pengene oss allene til et gaatt oc dart 
Regnskab føre". Desuden skal han være hos Folkene, „naar fiskes skall eller 
holde en vis Karl dertil", have Indseende med, at Fiskeredskabet „saauel store 
som smaa Vaade" er i.Orden og reparere dem og Dammene. Endelig skal han 
vaage over, at ingen fisker i de Søer, som ligger under ham. For sin Tjeneste 
faar han en Gaard kvit og frit. 

Det er sandsynligt, at der i Silkeborg Len, som var saa overordentlig vand-
rigt, har været en lignende Opsynsmand, men han maa da ikke have faaet sin 
Løn af Slottets Kasse, thi det omtales ikke i Regnskabet, ligesom han heller ikke 
selv nævnes. Men en Fisker var der altsaa. Og han har maaske saa lejet Fiske-
vandet og vel tillige forsynet Lensmandens Bord indenfor de Grænser, Lens-
brevet afstak, ligesom han selvfølgelig har skaffet Fisk til Taflet, naar Kongen 
var paa Slottet. Grunden til, at Fiskerens Løn ikke findes opført paa Slots-
regnskabet, maa vel være den, at han har taget sin Løn ved Retten til at sælge 
af sin Fangst. 

At Aalefangsten ved Slotsmpllens Sluser heller ikke har nogen Rubrik paa 
Lensregnskabet, kan maaske have den Aarsag, at Aalefangsten har ligget til 
Møllen, der heller ikke har Plads paa Regnskabet ud over Angivelsen af Land-
gilden, denne svarer. En enkelt Gang nævnes dog, at Aalekisten ved Broen er 
lejet ud til Mølleren. At her, ligesom ved Ry Mølle, i Tidernes Løb er drevet 
stor Aalefangst, er udenfor al Tvivl. 

I Lensregnskaberne hører vi Tale om Slottets Aalegaarde i Tvilum, Sminge, 
Braarup og Tungelund, altsaa alle i Gudenaa mellem Silkeborg og Randers. 
Og af smaa Aalefiskerier i private Hænder, men som der svares Afgift af til 
Slottet, omtales et Par Stykker. Der er et til Kejlstrup og et, som Præsten i 
Sejling driver. Disse to nævnes bl. a. i Regnskabet af 1643-44 og i Jordebogen 
af 1658. Og de er begge Gange i de samme Hænder. Manden i Kejlstrup hedder 

1) dæmme for, stoppes. 
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Anders Larsen og Præsten i Sejling Hr. Laurids'). Og begge Aalekister findes 
ved GubsØ, et højtliggende Vand i Balle Sogn. Anders Larsen giver for Rettig-
heden 1 Rigsdaler og Præsten 1 Rigsmark. 

Braarup og Tangelund Aalegaarde nævnes kun en enkelt Gang. I 1608 har 
Mænd i Lysgaard Herred og Vejerslev Birk den første i Fæste. De giver i Af-
gift 2 Tdr. Aal eller 7 paler. I 1611 lejer de den ud til Laurs Ebbesen, men da 
han selv skal holde den vedlige, slipper han med 1 Daler i Fæste. 

Tvilum og Sminge Aalegaarde møder os hele Lenstiden igennem omtrent saa 
langt tilbage, der findes Lensregnskab, lige fra 1598, da de er forpagtet ud. Da 
er Afgiften 4 og 6 Tdr. Aal og der omkring svinger den op igennem Tiden. 
Tiest staar den paa 5 Tdr. 

Fæstet er dog. af en lidt egen Art, idet Slottet bærer Udgifterne til Fisker-
løn, Redskaber og Kisternes Nybygning og Istandsættelse. Der klages da og-
saa af og til inde fra Rentekammeret over, at Fiskeriet betaler sig ikke. Der er 
opbevaret en Række Fiskernavne, der,lige saa lidt som de fleste andre Menig-

' mænds-Navne fra denne fjerne Tid har nogen videre Interesse. Da de imidler-
tid er hurtigt anførte, nævner jeg dem. 1608 fisker Jens Jespersen i Sminge og 
Jens Fisker i Tvilum. 1613 er der en Pier Fisker i Tv. 1617 og 1620 hedder 
begge Lauritz. 1632 tømmes Kisterne i Tvilum af Jens Lassen, og han synes at 
have boet paa Tvilum Ladegaard. I 1638 er der kommen en Svend og lidt senere 
en Søren Rasmussen, som siges at tjene paa Ladegaarden. 1646 er han bleven 
afløst af en Anders Albertsen, som nu hjælper Svend og endelig i Aarene fra 
1648-57 forekommer Navnene•Svend og Anders. Ang. de to Fiskeres Løn, op-
lyses det i 1600, at de hæver hver til MaanedslØn fra Maj til October, da der 
fiskes, 1/2 Td. Rug, 1 Td. Byg, 2 Skp. Humle, 5 Sider Flæsk, 1 Fjdg. Sild, 1/2 
Letpund Smør og 11/2 Skp. Baysalt2 ), og derforuden faar de Aaret om 2 Daler i 
MaanedslØn, som i 1612 gives et Tillæg af et Par Sko, der i 1615 konverteres 
med 1 Dal., som nu med det Øvrige faar sin faste Plads paa Aarsregnskabet. 

Slottet leverer altsag ogsaa de Redskaber, Fiskeren bruger. I Inventarie-
listen af 1588 er allerede nævnet dem, det forsynede selve Slottets Fiskere med. 

Til Aalefiskerne ved Tvilum og Sminge skaffer det hvert Aar Hamp til 
„Aallehofferne" — i 1599 61/2  Lpd. 4 Mark og i 1602 6 Lpd. Dette Aar er en 
af Ruserne bleven „sønder refluen aff løse Thømmer och Three, som thog then 
bortt". Der gives stadig Penge ud for at „spinde, binde och tvinde" Hampen. 
Der anskaffes Haar til Teller og Reb, og næsten hvert Aar bekostes Sække til 
at bære Aalene i og Salt at salte dem med. 

Bekostningen paa Redskaberne er dog kun ringe i Sammenligning med det, 
Istandsættelse og Nybygning af Aalegaardene løber op til. Jeg plukker nogle 
enkelte Tilfælde ud af den lange Række. 1608 er Sminge Aalegaard „ganske 

I) Lauritz Jensen Fischer el. Horsens, født i Horsens, Provst 1651, d. 1673. 2) Hav-
salt fra Frankrig. 
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bygfældig" og bliver „gjort af nye". Laurids Sørensen, GrØlsted, selvanden ar-
bejder i 7 og Las Michelsen, Hvinningdal, og Jens Brundt i Funder 15 Dage 
paa den. 1615 er det Tvilum Aaleg., det drejer sig om. Den bliver flyttet. Jeg er 
her lidt omstændelig, fordi Begivenhederne oplyser forskelligt Aalegaardene 
vedrørende. Først toges Syn paa den af Slotsskriver Christen Rasmussen og en 
Del Mænd fra Grauballe, Borup, Dalsgaard, Sminge og Sejling. Og de har da 
afgivet det Skøn og som sædvanlig beediget det i Tinget, at „Aalegaarden var 
ganske møget brØstfeldig och saa øde, adt then icke kunde thien (tjene) thill 

Stedet, hvor Tvilum Aalegaard fandtes, ved Tvilum Bro. 

att staae, saa ther kunde bekommes Aal udj thend, med mindre thend bleff 
giort af nye". De er enige om, at den maa flyttes „noget mehr op adtij synder" 
(sØnderpaa). Der siges i Lensregnskabet et andet Sted, at „Grunden var neder-
sunket, och ThØmer Verchet var for raadnet". Saa toges en Fagmand til Hjælp. 
Søren Fisker i „Gulløf" (Gullev) var tilstede som „Høffuedsmand att ryde den 
gamell Aalgaardtz Bond affsted och dermed igienn en giorde och fuskede') 
Baanden (Bunden) till den nye Aalgaard, som den skull stande". 

Der bliver saa sat ny Stibor ved begge Sider af Gaarden, „som bleff giortt 
for Vandløb och Dryffue Isen att opthagge at same Gaard kunde dis beder 
bliftue ved Magt". 

Ogsaa Sminge Aaleg. bliver det Aar forbedret med Tømmer, „efftersom Is 
om Vinteren hagde giort den løs". 

1622 faar Tvilum atter en Omgang. „Dæmningen var udtbrØtt". Peder Møller, 

1) maaske af fusmaale = maale i Hast. 
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Silkeborg, som synes at kunne baade bygge Huse, Møller og Aalegaarde, og en 
hel Del Bønder, som er udkommanderet som Hjælpere, laver den i Stand. 

I 1630 har Præsten i Linaa, Palle Pedersen Vendel faaet Snzinge Aale-
gaurd i Fæste mod at yde de sædvanlige 5 Tdr. Aal. Men Gaarden er i meget 
ringe Stand, og „hederlig Mand Hr. Palle Pedersen haffer thilltagen (tilkaldt) 
Mænd fra Dalsgaard, Grauballe og Asmildgaarde" at tage Syn paa den, og de 
erklærer, at den er saa elendig, at Kongen kan ikke med Rette fordre noget 
Fæste af den. Synets Dom over den forkyndes for Slottets Port af to Mænd fra 
Linaa. Slottet tager saa fat paa Istandsættelsen for at redde sit Fæste, som er 5 
Tdr. Aal. Af et kgl. Brev til Chr. Holch fremgaar det, at han har haft Vanskelig- 
hed ved at faa. Bønderne purret ud 	Arbejdet der. 1632 er Aalegaarden i Or- 
den, og Palle P. svarer de 5 Tdr. til Slottet. 

1634-35 bekostes der 60 Dal. paa Tvilum Aaleg. Den maa „ganske af ny 
ophugges". Rentekammeret er denne Gang meget gnavent og lader Slottet vide, 
at der dette Aar er bekostet dobbelt saa meget til Aalegaarden, som Aalene har 
givet. Det er nok ogsaa Fiskerlønnen, dets Gnaveri vender sig imod. Slots-
skriveren svarer imidlertid lidt bidsk, „at Fiskeren skal vel have sin Løn, lige 
saa vel naar han fanger kun en Tønde Aal, som naar han fanger flere, og man 
kunde jo ikke i Forvejen vide, om Gud vilde give faa eller mange Aal". 
I 1641 er samme Gaard blevet revet overende af „Isbrud och Vandløb" — man 
har vel heller ikke bygget videre solidt i de Tider — og den maa atter „gandske 
ophugges af ny". Der anvendes 1112 Alen Ege- og 353 Alen Bøgetømmer. Kyn-
dige kan =aske heraf regne ud, hvor bred Aalegaarden har været. Samme Aar 
klager Præsten Palle Pedersen igen over sin Aalegaard. Den har været ubruge- 
lig 14 Dage om Sommeren „i den bedste Aalegang". Hr. Palle lader atter tage 
Syn paa den med Beedigelse og alt Tilbehør for Retten og to Linaa Mænd mø- 
der for Silkeborg Port „och gaff enlig og velb. Fru Marie Beloul) hendes Lou 
Verge Villomb SØffrensen, Kielstrup" Besked om Synets Udsættelse. Aalegaarden 
bliver sikkert istandsat. Men i 1645 jamrer Hr. Palle over, at Svenskerne har 
ødelagt Aalegaarden for ham, og han andrager Kongen om at faa den i Orden 
„formedelst dens Brystfeldighed, som den fik forleden i Fiendens Tid paa Treuer-
chet". Lensmanden Jochum Bech faar Ordre til at gøre den i Stand, „da han 
ingen Aal kan fange, som den er". Den bliver saa atter bedret. 1648-49 trænger 
den igen. Der saves til en ny Gaard 1008 Skovalen — 2 Skilling for hver Alen 
— Hans Tømmermand, Silkeborg, faar for „det gamle Werch at optage och Stedet.  
paa Bunden at jefne och rØdelig giØre" og for det nye „Werch at hugge, ned-
sætte och ferdiggiØre" 33 Dal. Der er anvendt „3 store och sterche Jern Rifluer 
(River) at opdrage och rense det gamble Treuerch och andet af Bonden med" 
og Rambukke at drive Pæle ned med. Hr. Palle „kortes" for sin Landgilde 
„formedelst Werchet kunde icke ferdiggiØris, førend dend meste och beste Tid 
at fische war forløben". I 1652 svarer han igen sine 5 Tdr. Aal af Gaarden. 

1) Chr. Ilolchs Enke. 
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Maaske er det for at hjælpe lidt paa Underbalancen i Aalegaardenes Regn-
skaber, at der i 1632 i Vejerslev Birk og Lysgaard Herred tages en Afgift, som 
kaldes „Aalegaardspenge". Eller det er Fæstet af Braarup og Tangelund Aale-
gaarde, der her dukker op. Der gives i al Fald 22 Skilling af hver Gaard. 

1 1661 ved Lenstidens Slutning har Slottet „solgt och bortschiødt" Tvilum 
Aalegaard til Borgmester Mads Poulsen i Randers, en Storkøbmand, som senere 
erhverver sig megen Ejendom i Gjærn Herred, og om hvem det i 1646 forlyder, 
at han har sit eget nybyggede Skib ,,S. Maria kaldet" i Søen og faaet kgl. Be- 

Stedet, hvor Resenbro Aalegaard fandtes. 

villing paa fri Ind- og Udskibning i Danmark og Norge. Aalegaarden og Broen 
var da i en sørgelig Forfatning. Om denne hedder det allerede i 1645, at Fjen-
den havde ødelagt og nedbrændt den „formedelst ingen skulde haffue sin Gang 
offuer fra Loffuersyssel (Loversyssel, nord for Guden) om Nattetider tilt dennom 
paa Thuillum Ladegaard (i Op el. Aabo Syssel, syd for Guden) som di sammer 
Tide haffde deres Quarterer". Og hvad Fjenderne havde skaanet, var nok af an-
dre „i Fjende Thiden bortstaalen". Da Mads Poulsen køber Aalegaarden, be-
skrives denne saaledes: — — — den haffuer standet øde baade med Træuerch, 

. Dembning, och ald anden des Behør, siden det første Fjenden kom i Landet, och 
ingen vil feste at suor (svare) Affgifften — — —". Er Aalekisten blevet istand-
sat efter det første fjendtlige Indfald, saa har den atter faaet sin Bekomst ved 
det andet. 

Sminge Aalegaard gaar 'ved Hr. Palles Død i 1662 over til hans Enke, Mar- 
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grethe Zoega, som nyder den* fra sit Enkesæde i Linaa, vist ogsaa under sit. 
Giftermaal med Hr. Palles Eftermand, Jakob Smagbier, og efter dennes Død 
1665 til sine egen 1688. 

Ogsaa Hr. Palles Aalegaard led ved det sidste svenske Indfald, og det ser 
ikke ud, som om Slottet straks har bedret paa den, thi lige efter hans Død be-
sværer hans Enke, der var en Dame med Ben i Næsen, sig over dens Tilstand, og 
den bliver da sikkert istandsat. 

— — Lad mig her til Slut under Omtalen af Aalegaardene bemærke, at 

Udsigt fra „Knuden" med Brassø. — Typisk ler Skovene i.Silkehorgs Nærhed 
(Nordskoven, Østerskoven og Sønderskovene med Sørækken imellem sig). 

der har været en ogsaa ved Resenbro, nogle Hundrede Alen ovenfor den foran 
omtalte ældste Bro. Der staar endnu i Gudens klare Vand Rester af dens Sten-
sætning og Egepæle under Vandet, og Marken paa den nordre Side kaldes endnu 
Aalegaardsmark. Den omtales imidlertid ikke i Lensregnskabet og maa altsaa 
være bleven anlagt senere. 

— — — En anden Side og en meget væsentlig Side af Slottets Liv vendte 
mod de store silkeborgske Skove. 

Hvor megen Skov, der i dette Tidsrum laa til Silkeborg Len, og som Kronen 
ejede, kan saa nogenlunde opgives. D. v. s. hvor Skovene var at finde, ikke deres 
Størrelse opgivet i Tønder Land. Den eneste lille Retledning, vi har paa dette 
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,Punkt, er Tallet paa Oldensvinene, som inddreves i dem. Men den er meget lille, 
da dette Tal var meget forskelligt de forskellige Aar. Jeg holder mig da til Skov-
navne og Beliggenhed. 

I Slottets nærmeste Omegn fandtes Slottets Enemærkeskov eller „Baandt", 
som det kaldes i Regnskaber og Oldenlister. Det maa formodentlig være det, 
som nu gaar under Navnet Kopskoven (Hovedskoven). Udenom den sluttede sig 
saa Haarup Skov — nu Nordskoven — og.  Virklund Skov — nu Vester-, Øster-
og Sønderskoven — sikkert ogsaa den Gang de største Skovstrækninger i Eg-
nen. I Syd og Sydvest fandtes saa Skovene i Them, GjessØ, Løgager og Rustrup 
og bag dem længere ude mindre Skove i Løndal, Tolstrup, Tømmerby, Lind, 
Fogstrup, Hjortsballe, Brande, Byskov, Septrup, Vrads, Boest, Bøgeskov, Isen 
o. fl. St., hvoraf en Del ikke mere kendes. Mod Vest laa Skove til Funder og 
Vesterbording. I Nordvest og Nord paa den anden Side Langsøen, hvor der nu 
er saa godt som skovløst Land, — i al Fald kun Rester af Skov — var Bakke-
rækken klædt med store og vist sammenhængende Skove i Balle, Vester- og 
østerkejlstrup og Gødvad — som havde baade en søndre og en nordre Del -
Nørreskov-Navnet minder endnu om denne. Og længere ude var der betydelig 
Skov til Sinding, Skjærkjær, Sejling, Ebstrup, Nisset, Svostrup, Grauballe og 
,længst ude fandtes Frausing Qsterskov, 13jørnskov og Skov til Ilder, Grønbæk, 
Alling Kloster, Ans o. s. v. I Nordøst sønden Guden laa i Fortsættelse af Haa-
rup Skov: Skjellerup og Voel Skove — med en nordre og østre Del samt 
Vangved mellem Linaa og Voel — og bag disse igen Skovstrækninger i Gjærn 
og Skanderup o. fl. Steder. Endelig var der mod Qst ogsaa i Fortsættelse af 
Haarup Skov, langs Bakkerækken paa Søernes Nordside Sejs Skov, som strakte 
sig ud til Linaa Storskov — Vesterskoven — langs Julsøen, og som atter gik 
over i Laven Skov langs samme Sø, der saa igen laa tæt op ad eller var vel 
endog i den Tid i Forbindelse med Raaballe Skov mellem Laven og Mollerup. 
Af de andre Skove i Linaa Sogn kan nævnes Gavnholt, Bjarup, Mollerup, Linaa 
Hesselskov eller „Kællingvide" Øst for Byen og Haldved vest for denne, og som 
da strakte sig helt ud og maaske var i Forbindelse med Haarup og Skjellerup 
Skove. Byerne laa da saa. at sige mellem Skovene eller i disse. Mange af Sko-
vene er forlængst forsvundne. I Linaa Sogn saaledes: Sejs, Raaballe, Bjarup, 
Gavnholt og Haldved. Kun Navnene er igen og dækker nu skovlØse Steder. 

Skovenes Tilsyn besørgedes af Dyrvogterne — de, som senere gaar over til 
at hedde Skovridere, d. v. s. ridende Skovbetjente — og de til deres Hjælp ud-
pegede Skovfogder, i Reglen Bønder, som delte sig mellem Landbruget og Sko-
ven. Dyrvogternes Arbejde fastslaas i deres Bestallingsbreve, som op gennem 
den fra Arkivalierne kendte Del af Lenstiden havde omtrent det samme Indhold. 
Jeg tager et ud midt i Rækken, fra 1623, Dyrvogter Hans Worms: 

„Giør alle witterligt att wij haffuer antaget och beschickket och nu meraette 
wort oben Breff antage och beschickke Hans Worm udj wor Thieneste att schulle 
med største Flid och Windschibelighed warre paa wore och Cronens Schoffue 
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udj Silcheborg Lehn i Liusgaard Herret att der alldelis ingen Diur schiudis eller 

ødelegges, och dersom hand nogenn kannd betrede(?) och offuerkomme som sig 

understaar att schiude och ødelegge Diur paa forskr. wore och Chronens Schoffue 

och Eyendom, som de icke haffue Lod och Diell eller och findes nogen att gaa 

med lang Røerl) udenn alfaer Weye udj. forskr. Schoffue, schall hand Biøre sit 

Beste, att band kand bliffue dennom mechtige, och føre dennom till wort Slot .  

Silcheborg, och dersom hand icke hellers kand bliffue dieris Offuermand, daa 

schall hand dennom effterføllge och med Fliid udspørge, huem de were och til-

hører, och det siidenn wor Lensmand det tillkiende giffue och med aldelis ingenn 

sie igienem Finger, findes och nogle Krybschytter aff Almuesfolch, som fordriste 

dennom till paa forskr. wore och Chronens Schoffue att schiude och øde-

legge Diur eller att gaa udj Chronens Schoffuer med lang Røer uden for all-

fare Weye och hand icke kand bliffue dennem mechtige, och de ey heller .wille 

føllgis med hannom och giffue Beschied, huem de tillhører, daa skall hand Fuld-

macht haffue att schiude et Lod') i dennom, och ingenn Tilltale eller Schade 

derfore att skulle Nide, dissligeste skall det werre hannom friit forr att schiude 

och omkomme saa mange fremmede Hunde, som kunde befindis paa forskr. wore 

och Chronens Schoffue och Eyendom, och skall hand sig effter denne Eed och 

Forplicht med huilchen hand os forplicht er, troligen och flichtigen forhollde 

och ingenn Forsømmelse derfore tage, huormed wor Lehnsmand paa forskr. wort 

Slot Silcheborg, den som nu er eller hereffter kommendis worder, och saa schall 

haffe flichtig Indseende, och hannem befale och underviise, huorvidt hand paa 

Schoffuenn skal haffue Tillsiuenn och Befaling. Och i Synderlighed skall hand 

ålltiid were tillstecle, naar nogen Schouff ciffer wor Lehnsmands Cedel (Seddel) 

med hans egen Haand underschriffuet aff nogen aff Schoufogderne uduisis och 

sellff haffue schoumerket de Treer med sit Mercke, som Schouffogderne udiuser 

och ellers udj alle Maader werre wore Lehnsmænd paa wore Wegne hørig och 

liudig, udj huis Maade hand hannem tillsiger och befaler. Schall band sig under 
høye.ste - Pine och Straff lade werre formeent selff att skimle noget Diur, lidett 

eller stort, ey heller forurette nogen wore och Chronens Bønder och Thienere, 

och dersom nogenn slig Brøde och Forseelse hoes hannom befindes, skall wor 

Lehnsmand paa wore Wegne deroffuer lade straffe udenn all Naade, som wied 

børs) och for saadan hans Umage och willige troe Thieneste 'laffer wij naadigst 

biuillgett att wille lade giffue harmoni aarligen til Pension och Besoldning sex-

ten Daler och fire Daler huer Maanet tilt Kostpendinge een seduanlige Hoffkled-

ning och Føede och Maal paa een Hest, huilchenn forskr. Pension och Besoll-

. ding wor Lehnsmand paa forskr. wort Slot Silcheborg, denn, som nu er eller 

hereffter kommendis worder att hand aarligen till rette Tiid giffuer och fornøyer 

forskr. Hans Worm forskr. Kostpendinge, Pension och Besolding, sa och Maall 

paa een Hest efftersom schrevet staar, ey giørendis hannom derpaa nogenn For-
hindring eller Forfang udj nogen Maade." 

') Bøsser. 2 ) En Kugle. ,) Som vedhør a: som det sig hør. 
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Brevet er udstedt fra Skanderborg 4. Januar. 
Af smaa Tilføjelser i de andre Bestallingsbreve kan jeg nævne, at der un-

dertiden paalægges Dyrvogteren at passe paa, at Bøndernes Geder ikke øde-
lægger Opvæksten, at Opbringelsen af en Vildttyv giver et ekstra Honorar paa 
40 gamle Daler, at Vildtet skal fodres, især Vildsvinene, til hvilke der var ind-
rettet Gaarde i Skoven o. s. v. Af Lensregnskabet af 1634 fremgaar det ogsaa, 
at Dyrvogteren kunde betros Kongens Jagthunde at føde — maaske ogsaa at 
dressere — Jægermester Otto von Termo anmoder et Aar Slottet at give Dyr-
vogter Frederik Jørgensen, Abildskov, 1 Td. Rug til Hundene. 

Vi ser af Bestallingsbrevet, at Dyrvogternavnet dækker Bestillingen godt. 
Det var i langt højere Grad Dyrene i Skoven end denne selv, der var undergivet 
hans Omsorg. For Datidens Herskaber var Skoven egentlig Dyrene. Det, som 
for Nutidens Skovtilsyn kommer i første Række: Træernes Pleje, Udvisning, 
Opvækst m. m., kom da i anden Række. Dyrenes Tilsyn og Jagten paa Skov- og 
Vildttyve var Hovedsagen. 

Skovtyverierne var talrige. Vi vil senere under Omtalen af Sagefaldet nær-
mere beskæftige os med disse. Jagten paa Skovtyvene gav Dyrvogteren meget 
at bestille, Opnoteringen af de ulovligt fældede Træer ligesaa. Men Arbejdet var 
saa at sige frugtesløst. Der optaltes til Tingbøgerne, hvor mange Stubbe der 
stod tilbage i Skovene efter ulovlig fældet Træ — Træ, som ikke var udvist af 
Skovfogeder og Dyrvogtere — der pantedes for Økser og andre Redskaber, som 
brugtes ved Tyveriet — som vel oftest Øvedes om Natten — beslaglagdes Krop 
og Top af det fældede. Tyvene forfulgtes, der mulkteredes atter og atter. Ting-
bøgerne vrimler af disse Sager, men ligemeget hjalp det. Alle var i den Tid 
Skovtyve: Adelige, Officerer, Præster, Bønder, ja selv Dyrvogtere og Skovfogder 
kunde gribes som Skovtyve. I 1596 maa saaledes Karen Thomasdatter betale 
4 Øxen for ulovlig Skovhugst, hendes — afdøde — Mand „Linned (Leinert) 
Dyrvogter gjorde i Alling Skov och for alle Sager, Lensmanden haffde med 
ham". Og i 1617 maa Skovfoged Søren Bagger i Linaa op med 10 Dal. for Skov-
tyveri. Her stod hele Landets Befolkning paa den ene Side og en svag Øvrighed 
og et do. Skovtilsyn paa den anden. Skovtyverier synes ikke at være bleven 
regnet for Lovovertrædelse, det dreves frejdigt og med god Samvittighed, næsten 
som en Protest mod Kronens Krænkelse af en gammel Ret: den fri Brug af 
Skovene. „Knud Smed for en Eeg, band hug udj Giern Schouf och bar Døel der- 
paa." Bøde 1 Øxen (1596). „Anders Jepsen for en Træ, Nand hug i Guldforhoved 
Skou." 9 Mark (1597). I 1608 maa Hr. Stafen, Præsten i Kragelund, bøde for 
ulovl. Skovhugst med 3 Øxen. „Rasmus Jensen i Frausing for do. i 1658 10 Dir." 
— — Paa den Melodi gaar det uafladelig hele Tidsrummet igennem. Tingbøgerne 
indeholder stadig tinglæste Advarsler ogsaa mod ulovlig Kulbrænden, men trods 
de stadige Bøder, ja, trods det, at Straffen kunde stige til Tugthus — Peder . 
Christensen, Isen, som senere vil blive omtalt, fik saaledes i 1636, efter at have 
siddet 51 Uger i Slottets Fangetaarn, Bremerholm for Skovtyveri — synes det 
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som sagt ikke at have hjulpet. Der var stadig nok for de Silkeborg-Dyrvogtere 
at gøre. Og disse Jagter paa Skovtyvene gav undertiden baade Buler og Saar. 
Ogsaa om det ved Tingbøgerne at fortælle. 

Vildttyveriet forekommer dog ogsaa, om end sjældent mellem Bønderne. „De 
lange Rør" synes saa at sige slet ikke at have forekommet i Bondehjemmene. 
Jeg har kun undtagelsesvis truffet dem i Skifteprotokollerne. Brugen af dem 
var da ogsaa meget farlig — se Bestallingsbrevet — man fo'r meget haardt frem 
mod Krybskytter. Fristelsen har dog ofte ligget lige udenfor Bondens Dør, ikke 
mindst naar Dyrene fra Skoven gik ind paa hans Mark og aad væk, hvad vi af 
og til hører Klage over, og som vel har været noget dagligdags. Lad mig 
her indskyde, at jeg kun en enkelt Gang har set, at der blev taget Hensyn til 
Klager over Vildtet. F. Eks. i 1577. Da paalægger Kongen Lensmand Mandrup 
Parsberg at eftergive Bønderne i Laven og Haarup Restancer i Landgilde, fordi 
Dyrene gaar ud af Skoven og æder deres Korn. Og i 1587 „tillader og befaler" 
Kongen Kronens Bønder „at udgrave og paa anden Maade ødelægge Ræve og 
Ræveunger, da disse ødelægge Raadyr og Lam og gør Bønderne Skade paa de-
res Smaakræ". Hvis det var blot Lammene og Smaakræet, det gik ud over, er 
det maaske dog ikke sandsynligt, at denne Tilladelse var bleven givet. 

Tilfælde af udtalt Vildttyveri har jeg egentlig truffet kun et Par Gange. Jeg 
regner her ikke nied Tilfældet Niels Olsen fra 1595. Der meddeles da, at denne 
Mands Hund „beed en Haar" (Hare). Retten har her forstaaet, at Hovedskylden 
niaatte lægges paa Hunden. Niels slipper med en Bøde paa 4 Daler foruden det, at 
det vel er bleven ham paalagt at „lemme" Hunden, d. v. s. hugge dens ene Forben 
af, hvorved den blev afskaaret fra i Fremtiden at indhente og bide noget Slags Vildt. 

Det, der i 1608 forlyder om et Drab, som konstitueret Dyrvogter Jens An- 
dersen har begaaet paa en Skytte, er saa ufuldstændigt, at man ikke tør anslaa 
den dræbtes Brøde til Vildttyveri. En Vildttyv og en Skytte er jo ikke altid det 
samme, og deP &mærkes dertil, at Jens Andersen er „kommen for Skade" at 
skyde et Lod igennem ham. Maaske kan de to tidligere omtalte Drab paa Dyr-
vogtere være fremkaldt under Vildttyveri, men vi ved det ikke. Af oplagte Til-
fælde er der kun to, hvor en Bonde eller en Mand fra omtrent samme Samfunds-
lag som denne, paa egen Regning har skudt kongelige Dyr. I et Tilfælde af 1583 
vilde Dyrvogterne sikkert ikke kunnet komme i Forlegenhed for at brænde løs. 
Kongen er her ude efter Anders Sørensen fra Døsing i Elsborg Sogn. Anders 
er godt kendt i Skovene, han har nemlig tidligere været Dyrvogter under Silke-
borg Slot, vel sagtens en af de tre afskedigede, vi om lidt kommer til at omtale. 
Han har skudt et Dyr paa Kronens Enemærke-Skove til Slottet, altsaa lige i 
dettes umiddelbare Nærhed, og er derfor flygtet fra Lenet til Meddelsom Herred, 
hvor han opholder sig ved en Fru Kirsten Pedersens Gods, og hvor han har en 
Broder boende. Denne Broder og en til har han faaet med sig paa Krybskytteri' 
i Skovegnene der, og nu befaler Kongen Niels Skram) med allerstørste Forsig- 

0 Niels Skram (1555-1601) til Urup. Da Lensmand paa ifald. 
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tighed at se at faa fat i ham og føre ham til Silkeborg. Om det lykkes at faa 
iat i Anders, ved jeg ikke. 

Derimod ved jeg, at Retfærdigheden havde mere Held med sig i det andet 
Tilfælde. 11634 slog den Klo i Laurits Karup, en af Kongens Bønder paa Hald, 
som blev overbevist om, at han havde „skøt Dyr her udi Leenet (Silkeborg) udj 
hanns Maytz. Wildbane", og fik ham henrettet. 

For de adeliges og adelige Skytters Vedkommende synes det paa den anden 
Side, at der af og til har været Grund for de Silkeborg Dyrvogtere at bruge 
deres lovmæssige Ret til at „lodde". Saaledes bl. a. i 1578 („Cancell. Brevbøger"), 
da der foreligger et kongeligt Brev til Karen Niels Skeels') ang. „ulovligt Skyt-
teri". En af de Karle, som har Opsigt med Skovene under Silkeborg, har be-
rettet; at hendes Skytte Peder Øregaard har skudt et Raadyr i Kronens fri Ene-
mærker. Kongen jager ikke paa Adelens Gods, derfor vil han have lige Ret. 
Han havde ikke ventet dette af hende, og han befaler hende straks at udlevere 
Peder Q.  eller selv blive tiltalt. Man hører ikke mere til Sagen, sandsynligvis er 
baade Karen Skeels og hendes Skytte sluppet for videre Tiltale. 

I 1581, da Mourits Podebusk') har været i Besøg paa Silkeborg Slot hos 
Mandrup Parsberg og bliver kørt et Stykke paa Vej i Slottets Slæde, takker 
han for udvist Gæstfrihed ved at skyde et Dyr undervejs. Han har dertil tvunget 
en af Kronens Bønder til at føre det bort, ja ydermere slaaet Slottets Karle, som 
kørte for ham og hans Folk, og tvunget dem at age ham, hans Folk og Gods 
et Stykke længere, end de havde faaet Ordre til. Heller ikke dette Tilfælde hører 
vi nærmere om. Selv om en Dyrvogter havde været tilstede, da Podebusk skød, 
var det vel ikke sandsynligt, at han havde turdet brænde løs paa ham. De ade-
liges Skind var ikke let at faa Hul paa. De vidste næsten altid at hytte det, om-
gærdet som de var af deres priviligerede Stilling i Samfundet og lige over for 
en ret afmægtig Kongemagt. 

Maaske har Kongen dog haft Held med sig overfor Valdem
n  
ar Parsbergs3) 

Dyrskøtte, som skød en Hjort paa Kronens Vildtbane i Tvilum Birk Aaret efter. 
Iflg. „Cancell. Brevb." henligger Historien foreløbig ret daarlig belyst. I. 

Kongens Brev til Lensmand Henning Reventlov mærker vi egentlig blot Maje-
stætens Vrede. Han har, for at forhindre den Slags Overgreb, sat sig i den 
Bekostning at holde baade ridende og gaaende Dyrvogtere, og saa forekoMmer 
det ham noget underligt, og han kan ikke vide, hvad det er for et Opsyn, der 
føres, særlig da Dyret er skudt langt inde paa Kronens Enemærker og ført langt 
bort med Heste og Vogn. Reventlov skal derfor ufortøvet lade ham vide, om 

• ') Vist Niels Skeel til Nygaard og Vinderslevgaard, død 1560, gift med Karise 
Globsdatter Krabbe.- Mageskiftede med Kronen 1578 og 79. Denne fik Vinderslevgaard 
'og Nygaard. Hun Voergaard. Hun døde 1586. Ligger med Manden begravet i Vinderslev 
Kirke. 2) Mourits Podebusk (død 1593) til Kjørup. Boede da paa Spandetgaard og 
ejede Gaarde i Ribe. Kendt for sin Umedgørlighed og Voldsomhed.' 2 ) Valdemar Pars-
berg (død 1607) til Jernit. (Senere Frijsenborg). 
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den Dyrvogter, der, har forfulgt Skytten, hører til de ridende eller de gaaende, 
om han har været til Hest eller ej, og hvad Dyrvogteren i Tvilum Birk og andet-
steds, hvor Dyret er ført hen, kan fremføre til deres Undskyldning. 

Saa oplyses det senere, at en Mand har set to Karle med Dyret og meldt det 
til Dyrvogteren i Gjærn, hvorefter han i Forening med nogle andre har fulgt efter 
dem, indtil Dyreskytten er sprunget af Vognen og løbet bort, og den, der kørte 
Vognen, undløb med Hestene og lod Vognen og Dyret i Stikken. Og endvidere, 
at Dyrskytten senere er bleven set i Selskab med to, som vidnede, at han var 
Valdemar Parsbergs Skytte. 

I en Vildttyverisag i 1584 med Hendrik Sandberg') paa Kjærsholm fore-
ligger Resultatet, men det synes ikke at have været særlig gunstigt for Kongen. 
Denne har tilskiftet. sig med Karen Krabbe, Niels Skeels Enket), Gaarden „Mø-
gellund" i Silkeborg Len, „med ikke ringe Tab" forklarer Kongen („Cancell. 
Brevb."), for ud af den og noget tilliggende Gods at danne sig en Fredejagt. 
Men Hendrik Sandberg og hans Tjenere har alligevel jaget der. De bliver grebet 
paa fersk Gerning. Hendrik S. undslap — det vil vel ogsaa. her sige, at Dyr-
vogteren ikke har turdet anholde ham — den ene Tjener løb med den skudte 
Hare, og den anden tog han med sig. Skønt Kongen paalægger Mandrup Pars-
berg at faa begge Tjenere afstraffet, ender det dog med, at Tiltalen mod dem 
falder bort, mod at der loves Bod og Bedring i Fremtiden. 

Mere haardhændet er der blevet taget fat paa to af Erik Langes') Tjenere 
samme Aar, under Lensmand Henning Reventlov. Denne har meddelt Kongen, 
at han har erhvervet Dom over de to Krybskytter, som har skudt 2 Dyr paa 
Kronens Fredsenemærker i Lenet, men de er desværre undkomne fra Dyrevog-
teren. Kongen paalægger nu Lensmanden at gøre sig den yderste Flid for at 
faa fat i dem og kræve den yderste Straf over dem. Hvis de er bleven fangede, 
har det sikkert gaaet dem meget ilde. 

Kongen synes i det hele taget ofte at have haft Besvær med at holde Adelen 
af sine Jagtomraader. I 1578 udsender han et Brev fra Silkeborg, hvor han og-
saa har gjort sørgelige Erfaringer, til Adelen i Nørrejylland, hvori det hedder, 
at han „erfarer, nu hin er paa Jagt i Jylland, at mange adelige, som har Gods 
ind til Kongens Fredejagt, har Skytter liggende op til denne og skyder det Vildt, 
der gaar ud paa deres." Ja, endogsaa gaar ind paa Kronens Jagt og plaffer. 
Kongen gør ikke saa mod Adelen og beder denne handle som han. 

Sine Vildsvin, som han med stort Besvær har indforskrevet og udsat i Kronens 
Skove i 1581, beder han godt for, om de skulde finde paa at løbe ud paa Ade-
lens Gods, og frede dem i 2-3 Aar. 

Slap de fremmede Skytter i Reglen godt fra deres Togter ind paa de Ene- 

1) Henrik Sandberg til Kjærsholm (død 1588). Begravet i Torning med sin 2den 
Hustru Kirsten Juul. Hal) var meget rig. Takseredes 1625 til 734 Tdr. Hartkorn. 2 ) Se 
foran. 3) Erik Lange (-1600—) til Engelsholm. (Den bekendte Guldmager. Gift med 
Thyge Brahes Søster, Sofie B.). Da Lensmand paa Bygholm. 

Silkeborg Slot. I. 	 9 



130 

mærker, de silkeborgske Dyrvogtere havde Opsyn med, saa kunde det vel 
hænde, at disse selv fik Kærligheden at føle. I 1638 bliver, som ovenfor omtalt, 
Dyrvogter Frederik Jørgensen i Abildskov dræbt af 3 Brødre Anders, Thomas 
og Jørgen Jakobsen. Det er vel sandsynligt, at det er sket ved et Sammenstød 
i Skoven. Maaske har det, som sagt, været under Udøvelsen af et Krybskytteri, 
Drabet er øvet. Men det kan jo ogsaa godt have været en Hævnakt. Den lange 
Tid, der er gaaet siden da, har ganske lukket af her. Lensregnskabet er tavst, 
hvad Bevæggrundene angaar. Det fortæller blot, at de tre Brødre flygter, døm-
mes fredløse og bliver ikke paagreben, men at Slottet iflg. den Ret, det har til 
rømtes Gods, lægger Beslag paa deres Bo, hvoraf man ser, at det ikke har været 
Fattigfolk. Der er saaledes i det bl. a. „2 gamle brune Øg, 2 Øxen (en blakket-
hjelmet og en sorthjelmet), 2 Ungstude (en rødhjelmet og en hvid), 2 sorthvide 
Køer og 2 unge Svin" og dertil en hel Del Indbo: „Foldseng, Fyrskive, Kand-
bænk, Graadiønner (Dyner)", Køkkentøj, Vogne og en Del Korn, ialt til den 
betydelig Sum 95 Dal. Slottet har da ogsaa Raad til at sørge lidt for Enken. 
Hun faar Lov at dele Aarets Løn med Eftermanden, saaledes at hun tager de to 
Tredjedele og han den ene. Sagnet, som plejer at huske godt, især naar det gæl-
der Drab og Mord, er ogsaa tavst. 

Heller ikke ved hans Eftermands, Bjørn Sørensens Drab i 1651 kender vi 
Aarsagerne, men ogsaa her har man Lov at gætte paa Sammenstød mellem Dyr-. 
vogter og Krybskytter. Her er det to Kronbønder fra Skivehus Len, som er Drabs-
mændene. Om dette Tilfælde ved vi endnu mindre end om Frederik Dyrvogters 
Drab. Tilbage staar kun dette sparsomme om Kronbønderne, lidt om Slottets 
Forsorg for Enken, den Oplysning, at han ved sin Død skylder Ridefoged Hen-
rik Meyn 2 Maaneders Besoldning, som Skriveren Peder Jakobsen udreder af 
Bjørns Løn, og Bjørns egen storstilede Underskrift paa Udbetalingerne af hans 
Besoldninger: BIØRN med store stive latinske Bogstaver. Og det siger jo 
ikke ret meget. 

Dyrvogter-Lønnen er opgivet i foranstaaende Forleningsbrev, men den er dog 
ikke den samme hele Lenstiden igennem. Den første Angivelse er fra 1578, da 
vi hører om nogle Ansættelser, uden at der nævnes Navne. Den lyder her paa 
20 Daler, en Klædning og en Del Mel, Malt, Humle, Gryn o. s. v. I 1583 møder 
vi den næste. De ridende Dyrvogtere faar da 15 gamle Daler, 10 Daler til en 
Hofklædning og Maanedspenge til sig selv og Hesten 10 Daler. De gaaende løn-
nes med 20 Dal. til Løn og Klædning, 26 Skp. Mel, 9 Ørtug 2. Skp. Malt, 26 
Skpr. Humle, 4 Skpr. Gryn, 1 Fjdg. Smør, 1 Okse, 13 Sider Flæsk, 61/2  Faarekrop, 
12 Snese Hvillinger, 1 Td. saltet Sild, 1 Skp. Lønborg (Lyneborg) og 1 Skp. 
Bajsalt. Fra 1587 haves atter en Angivelse. Da faar Dyrvogter Anders von Haan, 
ved Vinderslevgaard, og hans Hustru Livsbrev paa et Hus i Frausing — hvad 
der selvfølgelig kun er en Del af Lønnen — og Leinert von Brunsvig, Dyrvogter 
ved Alling Kloster — nævnt foran som Skovtyv — ogsaa et Hus og Ret til 6 
Svins Olden. Ogsaa han har naturligvis faaet mere end dette. I 1596-97 ser 
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Genanterne saaledes ud: Hans Lyneborg ved Karup 80 Daler. Claus Hansen i 
Them, gangendes Dyrv. 24 Dal. Anders von Haan (el. Hahn) i Lysgaard Herred 
26 Dal., 19 Qrte Havre, 6 Qrte Malt. Anders Schøffel (el. Scheffel), gangendes 
Dyrv. i Abildskov 24 Dal. Claus Dyrv. i Henggi (Hinge) 50 Dal., 6 Øde Malt, 
desuden faar de til Dragt: „8 Alen groffe Engelst') til Sommer Klening, 7 Dal. 
og 16 Alen Offenbroygisch') Vinterklening til 4 Dal. 1598-99 har -Claus von 
Hageborn og Hans von Lyneborg, ridendes Dyrv. „thill Besoldning i Kostpenge 
pr. Maaned 16 Dal., til Hofklædning 4 Dal., Foder til en Hest 45 Tdr. 5 Skpr. 
Havre, 12 Dal. til 12 Læs HØ og 6 Dal. til 12 Læs Strøelse. Thomas Liflænder 
40 Dal., Claus Hansen og Anders Schøffel, begge gangendes Dyrv., hver 24 Dal. 
og Anders von Haan 26 Dal., 45 Tdr. Havre og 6 Tdr. Malt. 1 1599 har de to 
første af disse hver i Kostpenge 48 Dal., Hofklædning 8 Dal. og „Foder paa et 
Best" (som ovenfor). 

Efter en Del Omlægning af Lønningerne kommer de ved 1608 i næsten fast 
Leje. Dyrvogterne bliver nu alle ridende og faar som Regel i „Pending 16 Dal. 
Til Kost i Pending 48 Dal. Til Hofklædning i Pending 10 Dal., Haffre 45 Tdr. 
5 Skpr., Hø 12 Læs. For 10 Læs Strøelse 6 Dal." Lønnen ydes nu i Penge, I 
1661-62 angives Lønnen kort og godt til 80 Dal. 

Hvorledes Hofklædningen har set ud, ved jeg ikke. Farven paa „Engelst" og 
„Oppenbrøygisch" kender jeg ikke, og for Snittet kan jeg ikke gøre Rede. Maa-
ske er Traditionen her vedligeholdt op gennem Tiden, saa Datidens Dyrvogter-
Dragt har været noget lignende Skovfogdernes nu: den smukke graagrønne med 
blanke Knapper, sort Belægning, Skulderklapper med Kongens Navnetræk og 
et Jægerhorn, blød Hat med Fjer, og dertil en kort Kaarde ved Siden — en 
Dragt, der staar godt til de skønne Skove. 

Det ser ud, som om der af og til er givet Dyrvogterne Efterløn. Bl. a. i Form 
af Tilladelse til at beholde for Livstid den Gaard eller det Hus, der er overladt 
dem af Kronen til Beboelse. Og en enkelt Gang sørges for den afdødes Enke. 

Som Regel havde Dyrvogterne fri Bolig. Har Slottet ikke et Hus eller en 
Gaard at putte dem i, faar de en HuslejegodtgØrelse. 1 1611-21 gives Hans v. 
Brunsvig en saadan, „da han haffuer ingen Hus at boe paa". Men i Almindelig-
hed sørger Kronen for Bopæl. Det paalægges saaledes i 1619 Chr. Holch „at 
lade Huse opbygge" til dem, eller udvise Tømmer i Skovene, saa de selv kan 
bygge. Disse Dyrvogterhuse var ikke fine Beboelser som de, der nu efter Arki-
tekters Tegninger rejses til Forstmændene omkring i Silkeborgskovene. Det er 
ganske almindelige Bindingsværkshuse som Bøndernes. Vi har i Lensregnskabet 
et Par Regninger paa Opførelse af saadanne Huse. De er fra 1633-34. Jeg 
anfører dem, og man vil deraf kunne faa en Forestilling om, hvorledes Husene 
saa ud, og hvor store de var, samt Pladsen, man lagde dem paa. 

Først et fra Them til Dyrvogter Joenn Andersen. Pladsen til det er allerede 

1) En Slags Klæde. 

9' 
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i 1618 udpeget af Caspar von Thyenen, vel sagtens en Jægermester. Det var 
;,11 Binding langt med Udhans wed". Søren Rask i Them har skaaret 1510 
Skovalen til Remme, Stolper og Spærrer for 24 Dal. Hans Tømmermand har 
„ophugget" det paa egen Kost for 16 Dal. Til Loft har han brugt 8 Tylt Fjæl, 
hver 6 Al. lang og 3 Kvarter bred — noget andet end Nutidens Loftsfjæl, der 
jo ikke er stort andet end brede Lister — vel sagtens Eg fra Skoven. De er i 
al Fald skaaret paa Stedet for 5 Mark Tylten. Niels Murmand fra „Pierstrup" 
(Pederstrup) faar for Skorsten og Ovn „at opmure" 14 Dal., og Niels Glarmester 

Den gamle Skovlogedbollg i Naaege. 

ved Slottet, som vi allerede ofte har omtalt, sætter 18 Vinduer i af eget Glas, 
Bly og Tin for 3 Mark pr. Stk. i Arbejdsløn. Peder Jakobsen i Skanderup tæk-
ker Huset for 6 Daler. 

Dernæst et Hus i Maylund til Mads Dyrvogter. Det gamle tages ned, og 9 
Binding og en Stald bliver sat op. En Savmand fra Kragelund skærer 352 Alen 
Tømmer m. m. for 1 Skilling pr. Alen, og 5 Tylt Egefjæl af den samme brede 
Slags som i Them for 121/2 Daler. Niels Christensen Hvinningdal gør Tømmer-
arbejdet paa egen Kost for 9 Dal. Clemen Snedker i Hølund lægger Loft og 
sætter Døre i for 21/2 Dal. Niels Glarmester sørger for Lys — 18 Vinduer å 
3 Mark Stk., en Skanderup-Tækkemand sætter Hatten paa Huset og bruger hertil 
29 Traver Halm. 
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Endelig bliver der samme Aar'rejst. et Hus ved Resenbro: „13 Binding, som 
en Mand udj boer at thage Ware paa Kgl. Maytz Schouff fra Broen" (Resenbro) 
— Skoven maa da have strakt sig langt længere i Nordøst, end den nu gør — 
„och neder till Slottet, thi mand ellers icke kunde haffue Skouffuen i Fred for 
Thyffue om Natten." Huset sættes af Peder Andersen, Voel, for 15 Dal., og det 
ligner de andre to ovenfor omtalte Huse. Dette synes dog at have været rejst 
til en underordnet Skovbetjent. Der Boede nemlig ikke nogen Dyrvogter i Re-
senbro. 

Jeg hidsætter den gamle Skovfogedbolig i Naaege ( nu afløst af en mere mo-
derne). Den stammer sikkert ikke fra det 17. Aarhundrede, men er dog gammel 
nok til at give et lille Begreb om, hvorledes Dyrvogterhusene i dette Aarhun-
drede saa ud. 

Der har allerede flere Gange været Lejlighed til at nævne Dyrvogter-Navne. 
Vi skal nu supplere de nævnte, saa vi faar hele Rækken fra det Tidspunkt, den 
begynder i Arkivalierne. 

De 3 fra 1578 under Lensmand Mandrup Parsberg navngives altsaa ikke, 
heller ikke de 3, som i 1580 afløser dem, fordi de ikke har været paapassende 
nok i Tjenesten. Vi ved kun, at det var 3 af Kronens Bønder, som vel har drevet 
deres Gaarde ved Siden af Skovtilsynet, da deres Løn bestaar i Fritagelse for 
Landgilde, Egt og Arbejde. Men heller ikke denne Ordning har været tilfreds-
stillende. I 1583 ansættes 10 Pandsvende'), 5 ridende og 5 gaaende. De ridende 
er Mads Stavning i Ormstrup — den eneste, hvis Bosted er angivet — Hans von 
Lyneborg, Thomas Liflænder, Anders von Haan og Leinert von Bruunsvig. De 
gaaende — „med lang Bøsse og til Fods" beskrives de — hedder Christen - Skri-
ver, Claus Hageborn, Peder Vendelbo, Hans Vildtskytte og Niels Joensen. En-
kelte af Navnene peger i Retning af senere Dyrvogtere i Silkeborg Skove, som 
sikkert har været de nævntes Sønner. I det kongelige Brev til Lensmanden ang. 
disse ti hedder det, at de sendes — de er maaske afgaaede fra København -
ham tillige med Jægermester Adam Norman, der saa i Forening med Lensman-
den eller hans Foged skal anvise hver af dem sit Distrikt eller „Beridt". Naar 
dette er sket, skal han paa det Herredsting, hvorunder Distriktet ligger, lade 
Bestallingerne forkynde. Dernæst skal han anvise dem, hvor vidt Kronens Gods 
gaar, skaffe dem bekvemme Boliger, tillægge dem Løn og Fetalie og paase, at 
de passer deres Bestillinger. Kongen udtaler saa, at han nu, da han har samlet. 
sin Vildtbane til et Enemærke, venter, at denne Ordning med Dyrvogtere vil være 
en Betryggelse med Hensyn til Vildtets Bevarelse. Deres Løn skal de have paa 
Slottet, dog har Kongen af sin egen Kasse betalt dem for de to første Maaneder. 
Vi har her rimeligvis Forretningsgangen ved enhver Silkeborg-Dyrvogters An-
sættelse. 

1 1584 — under Lensmand Henning Reventlov — har de faaet deres Distrikt 

1) Jagtbet,jente, nærmest de, som betjente Garnene. 
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anvist, uden at det dog — en enkelt undtagen — kan paavises hvor. Derimod 
har de endnu ikke.  faaet Boliger. Reventlov befales snarest at faa disse opført. 

I 1587 er den i 1583 ansatte Claus Hageborn bleven forfremmet til ridende 
Dyrvogter og har faaet sit Distrikt anvist nordpaa. Han faar Bolig paa den 
Krongaard i Hinge, han allerede paabor, fri for Landgilde, Egt og Arbejde. En 
anden ogsaa i 1583 nævnt: Anders von Haan — som altsaa ogsaa kaldes Hahn, 
ja, en enkelt Gang Heimche — faar ligeledes Arbejdsplads nord ude og som 
Bolig en til Vinderslevgaard liggende Gaard i Frausing. Den tredie fra 1583: 
Leinert v. Brunsvig, Dyrvogter ved Alling Kloster, faar anvist et Hus, lian alle-
rede bebor, med tilliggende Jord. Endelig ansættes en gaaende Dyrv. Las Jude. 

Hans von LtIneborgs Segl. Claus Hagehorns Segl. 

Der omtales ikke flere end disse fire, men det er ikke alle de silkeborgske Dyr-
vogtere i det Aar, thi andre af de i 1583 ansatte gaar igen senere. 

1590 klager Leinert v. Brunsvig over, at hans Besoldning er bleven nedsat 
Meget, efter at han har fæstet en Gaard i Lenet. Han ønsker at faa Gaarden kvit 
og frit. Kongen befaler Lensmanden Frants Rantzau, at han skal lade ham faa 
sin Vilje, men paa den Maade, at Landgilden afkortes i hans „Besoldning og 
Genant". Det skønnes ikke, at det kongelige Brev i mindste Maade forandrer 
Forholdet. Alt synes at være blevet ved det gamle. Maaske har han ogsaa alle-
rede da været paa det sorte Brædt som Skovtyv — se foran — og udgaar ved 
Masseafskedigelsen i 1593. Da forlanger nemlig en kongelig Skrivelse, at 6 Dyr-
vogtere skal „afskaffes". Kun han i Karup — vist Hans von Lyneborg —•faar 
Lov at blive siddende. Og saa forlanges der ansat 2 gaaende Dyrvogtere, en i 
Them og en, hvor Lensmanden finder det fornødent. Det kan se ud, som om der her 
er straffet for grove Forseelser i Tjenesten. Maaske af samme Art som Leinerts. 
Det kommer dog ikke til at gaa saa haardt til, som Kancelliet har prædiket. 
Leinert forsvinder ganske vist af Dyrvoiterlisten, men fire af de under Revent- 
lov nævnte gaar atter ind i Tjenesten. 	1596-97 udbetales der af Slotsskriver 
Hans Pedersen Løn til følgende Dyrvogtere: Claus Hansen, gangende Dyrvogter 
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i Them Sogn, Anders SchØffel, gangende Dyrv. i Abildskov, Hans Lyneborg i 
Karup, Claus Hageborn i Hinge og Anders von Haan i Ans, Dyrvogter i Lys-
gaard Herred. Thomas Liflænder, som findes paa Listen fra 1583, er ikke med-
taget her, men han faar dog samme Aar ny Bestalling som Dyrvogter. • 

1602 optræder to nye Dyrvogternavne: Anders Abildskov og Henrik Kop,iSe-
ler. 1603 ansættes Peder (Balzer?) Otsen, 1604 Hans von Brunsvig; og i 1608 
hedder Dyrvogterne saaledes: Claus Hageborn (Hinge), Anders Vendelbo (Grau-
balle), Balzer Ottsen (Majlund')), Hans von Brunsvig (Sepstrup), JØrgen Fre- 

Vist Claus Hansens segl. Anders Nielsens Segl. 

deriksen (Abildskov). De nye Navne er altsaa Vendelbo og Frederiksen. 1614 
foreligger et Bestallingsbrev for Anders Pedersen. Han har hidtil vogtet i 
Hids Herred, nu gaar han over i Lysgaard Herred. 1616 optræder Hans Worm i 
Serup, vist som Claus Hageborns Eftermand. 1619-20 nævnes samme Hans 
Worm i Haarup. Han er altsaa flyttet dertil fra Serup, og her er i 1618 blevet 
bygget et nyt Hus til ham paa en „ganske aaben Plads i Skoven", siges der. 
Jeg gætter paa Nylykke. Det var vist et ret stort Hus. Der medgik i al Fald 
84 Traver Halm til Taget. Balzer Ottesen flyttes samme Aar til Stenholt, hvor 
-der ogsaa er bygget Hus til ham. Hans Brunsvig sidder endnu i Sepstrup, Jør-
gen Frederiksen fremdeles i Abildskov og Anders Vendelbo i Grauballe. 1623 
forekommer Navnene Hans Brunsvig, Balzer Ottesen, Anders Abildskov, Anders 
Pedersen og. Jørgen Frederiksen. Hvor de to Anders'er. har været anbragt, ved 
jeg ikke. Maaske Anders P. er den samme som Anders Vendelbo. Lensregn-
skabet kan være skødesløst med Navnene. Maaske hedder han ogsaa Anders 
Pedersen Vendelbo. 1632 gaar Balzer Ottesen af med Pension. Han faar LoV 
at beholde for Livstid „quit och frit" den Gaard, han hidtil har beboet. Han af-
løses af Matz Ebbesen, som skal bo i Majlund, og samme Aar afgaar Hans 

• ') I 1645 nævnes „Majlundhus" i Karup Sogn og i 1778 majlund i Gødvad. Det maa 

-sikkert være det første, som her menes, da Balzer Ottesen synes at have afløst Hans v. 

Lynehorg. 
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Brunsvig og efterfølges af Joen Andersen i Sepstrup, som dog kort efter flyttes 
til Them. Hans Brunsvig synes ved sin Død at have haft til Embedsbolig en 
Gaard i Snepstrup (Sepstrup), thi Joen skal nyde hans Gaard der. Senere faar 
han det Hus i Them, som hans Formand beboede, frit for Stedsmaal og andre 
Udgifter. Dette Hus maa ikke have været særlig godt, thi Chr. Holch faar i 1634 
Brev om, at han skal lade opføre et Hus til Joen, „hvor belejligt kunde være 
baade til en nødtørftig Wohning saa och Bequemmelighed til Skoffuen och 
Wildtbanen". Det er det Hus, som foran er omtalt. 1637 gaar Sigvart Hansen 
i Joen Andersens Sted, og 1639 afløser Bjørn Andersen den dræbte Frederik 
Jørgensen. 1642 gaar i Haarup Anders Nielsen — han kaldes ogsaa Anders 
Skøt (Skytte). Maaske har han tidligere haft denne Bestilling eller nu besørger 
de kongelige Nedskydninger, udenfor selve Jagterne, dem vi om lidt skal høre 
om — ind i Stedet for Hans Worm. Der sker nu ikke noget Skifte før i 1651, 
da Bjørn Sørensen afløses af Anders Iversen. Lad mig her indskyde, at i de 
forløbne 9 Aar har en Krig med fjendtligt Indfald gaaet over Landet og hærget 
det. Ogsaa Skovriderne — som Dyrvogterne nu kaldes — har mærket Krigen 
i de silkeborgske Skove. De klager til Kongen over, at de ikke har faaet deres 
Løn udbetalt i „Svensketiden", og de faar i 1645-46 kun Løn for 8 Maaneder, 
„fra 18. August 1645 der Fienderne masserede udaff Landet och til Philippi-
Jacobi Daug 1646." I 1656 er Skovridernavnene de samme som i 1651. Først i 
1661 er der kommen nye. Anders Nielsen i Haarup er byttet om med Jochum 
Andreasen, og i Majlund og Funder sidder nu henholdsvis Jørgen Madsen og 
Andreas (Efternavnet nævnes ikke). Sigvart Hansen er den eneste af de gamle, 
der nu er igen. De kvitterer nu alle for deres Løn med Navns Underskrift paa 
det samme Stykke Papir. 

Om Dyrvogternes Uddannelse vides intet. En virkelig „forstlig" havde de i 
al Fald ikke. En saadan gaves først langt senere (fra 1785). Vi ved kun, at 
de 10 i 1583 ansatte altsaa var Pandsvende, og det er vel sandsynligt, at der 
ogsaa senere ved Ansættelserne har været taget særligt Hensyn til, om de var 
kyndige paa Jagtens Omraade, da, som allerede sagt, Skovene fremfor alt be-
tragtedes som Jagtrevier. Maaske er der ogsaa udtaget Dyrvogtere mellem Hof-
betjentene og Befalingsmænd i Hæren. Maaske ogsaa Adelen af og til ved Pro-
tektion har skaffet sine Tjenere ind. I Claus Hageborns Bestallingsbrev findes 
en lille Passus, som kan pege i den Retning. Ved hans Navn staar „— -- efter 
hans Bestillings Lydelse och efter Joachim Belowsl) hans urmerschreffuen Sed-
dels Lydelse". Det Ik:uule se ud, som om Hageborn har tjent denne Mand og af 
ham er bleven anbefalet til Pladsen i Hinge. Men det er altsaa blot Gætning. 
Mange af Navnene taler om tysk Afstamning, ikke mindst Von'erne. Adskillige, 
især de senere, er dog danske ,nok. Om et af dem kan vi ganske sikkert slutte 

1) Maaske Joachim Below af den tyske Below-Linje, som faldt paa et Togt til Gel_ 
Bern. Eller maaske snarere en anden Joachim, som i 1575-76 var Hofjunker hos Fre-
derik II og senere gik tilbage til Tyskland som Godsejer i Pommern. 
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at det tilhører en Storbonde-Slægt i Linaa Sogn: Hans Worms. Det staves af 
og til Ormb, og Worm er rimeligvis den jyske Udtale af dette Ord. 

Om Dyrvogternes Kundskaber og Intelligens vides i Grunden intet ud over 
det, Løn-Kvitteringerne fortæller. De har altsaa her, som Regel, ikke kunnet skrive 
deres eget Navn end sige Kvitteringen. 

Om det sociale Niveau, hvorpaa de befandt sig, kan heller intet siges. Jeg 
vil dog antage, at de ret kammeratligt har blandet sig med Bønderne, maaske 
alligevel følt sig staaende et lille Trin over disse, men langt fra rangeret med 
studerede Folk eller Slottets Skriver og Ridefoged. 

De var saaledes aflagte, at det maa siges, at de i den Henseende var godt 
stillede, men af deres Færd og Optræden i det hele taget 'er det ikke nemt at 
danne sig et paalideligt Billede. Dertil er det fra Tingbøger .og Lensregnskaber 
samlede Materiale alt for lille og for ensidigt. Jeg giver imidlertid det, jeg har 
fundet. 

Claus Hageborn — eller Hochenborg, som Tingbøgerne tillader sig at om-
døbe ham — synes at have været en livlig Herre. I 1612 har han været oppe at 
slaas med Niels Lassen. Dog falder Syndebyrden nok her i det væsentlige paa 
Niels, som maa betale 2 Dal. i Sagefald. Men i 1614 er Claus ene om Skylden. 
Da bliver han fra Prækestolen bandsat „for Drich oeh Suermeri hand hallue 
brugt udj Hengj under Prediken udj Hingj Bye udj Beddagen," og saa maa 
han for Retten bøde 1 Ko. 

Leinert Brunsvigs Bedrifter som Skovtyv er allerede• omtalt. Han synes at 
have været en Fyr, Lensmanden har haft en Del Besvær med. 

Om Anders Wendelbo meddeler Lensregnskabet 1634, at han har en Halv-
gaard i Fæste og tillige et Stykke Skov i Grauballe — „en Bondpart" (Bonde-
part) — hvori der det Aar gaar 34 Oldensvin. Og i 1655 siges, at han har et 
Stykke Eng til Huset i Grauballe. Hans økonomiske Stilling har dog nok ikke 
været særlig grundmuret. Gennem Regnskabsbilagene fra 1625 faar vi et lille 
Indblik heri. Han har raget sig i en hel Del Gæld. Kreditorerne er: Jens Lassen 
og Søren Loffring i Borup, Christen Holm og Jens Nielsen i Gravballe, to Mænd 
i Viborg — formodentlig Købmænd — og endelig Rejnholdt i Silkeborg Kro. 
Hos den sidste er Gælden løbet op til „400 Corrant Daller". Det hele er 746 Dal. 

Paa sin Dyrvogterløn har Anders Wendelbo absolut ikke kunnet laane denne 
betydelige Sum. Han har da rimeligvis ogsaa stillet Sikkerhed i to Selvejer-
gaarde i Skellerup, som han har giftet sig til. Da Konen dør uden Arvinger, 
sælger Dyrvogteren Gaardene og betaler eller vil betale det halve af sin' „bort-
skyldig Gield" af det indkomne. Her kommer han imidlertid i Konflikt med Hans. 
Majestæt, som oppebar Kroneskyld af alle Selvejergaarde. Chr. Holch tager ved 
sin Ridefoged Sagen i sin Haand og lægger Selvejergaardene „under Lenid" og 
indskriver dem i Slottets Jordebog. Der tilstaas dog Anders den Begunstigelse, 
at han maa beholde Gaardens Løsøre og dermed afbetale paa Gælden. Hvor-
ledes han er sluppet ud af det, vides ikke, men det her fortalte fremstiller altsaa. 
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A. Wendelbo som en forgældet Mand og maaske ogsaa som en Mand, der ikke 
altid tænkte, før han handlede. Men derfor kan han jo godt have været en flink 
Dyrvogter. Slægtnavnet Wendelbo kunde man for en Del Aar siden endnu træffe. 
i Egnen. 

Om Balzer Ottesen forlyder det, at han i 1629 fæster en Halvgaard i Sten-
holdt, og at Mads Ebbesen giver StedsMaal af den samme Gaard, da Balzer 
afgaar. Hans Brunsvig giver sig i Kast med en ødegaard. 

Den af de silkeborgske Dyrvogtere, der er opbevaret mest om, er Hans Worm. 
Man faar gennem en Del af det, der foreligger, Forestillingen om en Mand, der 
i økonomisk Henseende har været stærkt om sig, og som vel har været velstaa-
ende. Han sælger i 1622 10 Sider Flæsk til Slottet (16 Dal.). Han har i 1625-26 
11 Svin paa Skoven. Han har fæstet Kongens Part af Skanderup Kirketiende, 
tre Engstykker ved Gjærn, hvoraf det ene hed „Mølkjær", og en „liden Haffue, 
kaldit Studhaffuen". Han synes foruden sin Løn som Dyrvogter at nyde en 
Gaard i Gjærn paa sin og Hustrus Livstid, hvilken han i 1634 har mageskiftet 
sig til for „en Bondegaardtz Schouffschiffte" i Linaa Skov, hvorpaa der kunde 
fedes 44 Svin." Paa sine gamle Dage har han en Gaard i Linaa med „tilliggende 
Gade Huse" — vist Byens største, den store Overgaard, da der nævnes flere 
Huse. Men der er ogsaa andre Ting opbevaret om Hans Worm. 1616 er han 
bleven anklaget for sløjt Tilsyn med Skoven, at han har set gennem Fingre med 
ulovlig Skovhugst, ja, det ser endogsaa ud, som om man har ham mistænkt for 
at have haft en Aktie i Foretagendet, en fældet Eg. Chr. Holch faar Ordre til at 
forfølge Sagen „haardelig". Denne synes dog foreløbig at være bragt ud af 
Verden, men Kongen er nidkær. Han finder ikke, Hans Worm har renset sig 
tilstrækkeligt. Og Kronens Tjenere „skal være uden Mistanke og Suspicion". 
Hans Besoldning skal foreløbig tilbageholdes. Hans klarer sig imidlertid ud af 
det. Det hedder nemlig i et senere kgl. Brev til Chr. Holch, åt „den Dyrvogter, 
Hans Worm anbelangendis, som I tilforn haver fanget Befaling om hans Be-
soldning indtil widere Beskien at anholdt (tilbageholde) saa er vi naadigst til-
freds hans Besoldning hannem igien at mue (maa) bløffue følgagtig (udbetales) 
effterdj den Sag, hand kom udj Mistanke for till Herredsthing och Landsthing, 
er saa wit ageret, at hand icke dermed wider kan komme." 1629 slipper han ikke 
saa let. Da er han noteret paa Slottets Sagefaldsliste for Slagsmaal med en 
Kvinde (9 Mark). Og i 1630-31 har han igen været paa Krigsstien med en 
Dame og maa bøde 11/2  Mark. I 1636 har han atter Ærinde i Tinget, men denne 
dang 'er det for hans Kones Skyld. Hun har nemlig købt noget Sølv paa Ry 
Marked af en Person, som ikke kunde gøre Rede for, hvor han havde det fra. 
Det er altsaa en Slags Hæleri, Madam Worm har indladt sig paa. Om Hans 
har været vidende om Sølvets Forhistorie, siges der ikke noget om. Maaske er 
han helt udenfor i den Sag. Imidlertid maa han paa Konens Vegne kvittere med 
2 Køer i Sagefald. 

— — Det behøver 	iflg. det foregaaende — ikke yderligere at fastslaas, 
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at for Herskaberne, baade de kongelige og de adelige, var Vildtet i Skoven 
disses største Værdi, fordi det betingede en af de største herskabelige Fornøjel-
ser: Jagten. Og Jagter var deri Lenstiden mange af. Vi vil senere ogsaa komme 
til at omtale en Del af disse. 

• Det var festlige Stunder paa Silkeborg, naar dets Porte aabnede sig for de 
kongelige Herskaber, Lensmanden, Jægermesteren, Jægerne, Pandsvendene, Dyr-
vogterne, fyrstelige og adelige Gæster, Hornblæserne med det hele Kølvand af 
Hunde og Falke buldrede ud over Broerne til Jagt i de store vildtrige Skove. 
Fra disse Fester indeholder de gamle tørre Lensregnskaber og andre skriftlige 
Kilder ikke meget om det, der var Festens Glans. Det er kun svage Ekkoer fra 
disse Stunder, der gennem det gulnede Papir efter Aarhundredernes Forløb naar 
vort øre. Men vi prøver at indfange det lidet, der klinger igen. 

Vi hører en Smule om, hvad der gik forud for de kongelige Besøg paa 
Slottet og i Skoven. Kongens Sal paa „det store Stenhus" bliver „ombdraget" 
med rødt Flensborger-Klæde (1616), ligesom der bliver pudset op i Slottets an-
dre Rum, hvor Hoffølget skulde bo. Der bliver indkøbt: Fjer og Dun at fede 
Bolsterdyner og Hoveddyner med (1617), Gæs og Høns halshugges i lange Ba-
ner, Svin, Fedekalve og Køer slagtes, Krydderier, Grøntsager og forskellige 
Lækkerbidskener hjemhentes fra Købstæderne til Taflerne paa Slottet og til „Ud-
spisningen" paa Omegnens Jagthuse. Aalekisterne bliver tømte, Vaadet bliver 
flittigt trukket i Søerne Der sørges for Havre til Hestene, Skydeheste og Rust-
vognsheste. I 1624 anviser Jægermester Jørgen Gundorff til Fodring af Jagt-
hestene 25 Tdr., og i 1617 fremskaffes Skaftehavre til Jægernes Heste. Kristen 
Murmand fra Serup eller en anden af samme Profession beordres til Jagthusene 
for at gøre i Stand (1622). Der lægges Bro i Hestestaldene, som jo skal huse 
de kongelige Jagtheste og Rustvogrshestene• (1619). De Støverhvalpe, Kongen 
bar i Pension hos Præster og Fogder i Lenet, og som Slottet har aflagt med 
Mel og Brød, hentes hjem (1619). Frederik Dyrvogter — han, der blev dræbt 
— som jo havde Kongens Hunde i Kost (1635), giver dem vel nogle afsluttende 
Timer i Dressuren. Der indkøbes maaske ogsaa Rustvogns- og andre Heste. 
I 1610 har „Ernst Hopcenn boendis for Silkeborg" købt til Slottet: 2 graa He-
ste for 70 Daler, 2 „Foxer" 40 Dal., 1 brun Hest 22 Dal. og „Jens Paaske i 
Weggersleff 2 mørkebrune Heste, 30 Dal.". „De unge Falehe, som hans førstlige 
Naade Prindtzen" (Tronfølgeren, Prins Christian) har faaet fra Norge, og som 
hans „Falche Fengere" har i Varetægt og fodrer med Lam, holdes rede (1633). 
Der leveres Morten Pedersen „kong.. May. Wildtschøtte" 2 Tdr. Korn til Brød 
til Hundene (1610) at jage paa. Jagten varer nemlig i det Aars Maj fra'Iste 
til 7de. Der udstedes „Sedeler" af kong. Maytz Jægermester med Befaling at 
levere til „kong Maytz Skiøtter och til enn Skydehualp Mel, Haur, Bly og Penge 
til 4 Pd. Krudt" o. s. v. Klappere fra den omliggende Egn trommes sammen af 
Budfogder og Ridefogder at gaa det høje Jagtselskab til Haande, der holder 
Bøndervogne parat til at køre Vildtet hjem — og saa gaar Jagten løs, vel under 



140 

Anførsel af de kongelige Jægermestre, langs Søer og Aaer, gennem de milelange 
Skove, Løgager, Rusirup,•Virklund, Enemærkeskoven, Haarup Skov over Sind-
bjerg, Stovbjerg, Smøl:stok, Sejs Skov, Linaa Skove eller andetsteds i Lenet. 
Og naar Jagten var Slut, der blæstes af, og Skovene igen fik Ro, saa har vi atter 
det fjærne Ekko af Laget paa Slottet bagefter, det, der rejser sig af de mægtige 
Dynger Madvarer, vi ved, der blev sat tillivs, af Vin- og Oltønder, der blev 
tømte, af Tærning- og andet Spil ved de tømte Borde, som vi senere vil kom-
me tik at omtale. 

Og vi har det i en lille Notits som den; „Jep Jæger bekommen en Hest", 
sagtens i Stedet for en, der er styrtet paa Jagten, og i den Regning, Jæger-
mester „welb. Otto von Termo" indgiver til Slotskassen i 1637 paa Sager, der 
er medgaaet til „Saltning til Kongens Fornødenhed": 2 Lester spansk Salt, 
Tønder til 15 Lester, 2 Tønder til Kød, 4 halve Tønder, 2 Fjerdinger, 2 Tdr. 
Mel forbagt til Brød, 1 Otting Smør. Og i en Kvittering fra Jægermesteren med 
det lange Navn Johan Dippold von Dehn Rottfelder for det nødvendige Salt og 
„trei Daler til Slagteren, som veide Saldtet Dyrkiødet til". Og i Kongens Jæger-
mester Christoffer vonn der Groebens Kvittering af 1615 for Brød til Hundene, 
Salt og „thomme TydskØlstønder", Lys og Havre. Eller i Meddelelsen om, at 
Kong. Maytz Slagter Hans Brunsvig — maaske den samme som Dyrvogteren 
— har hjulpet en Kok — eller maaske Slagter Thomas Kok i Balle — at ned-
salte „Vildbraden, som blev slagen herudj Lenedt". 

Men en enkelt Gang faar det svage Ekko fra de herskabelige Jagter en mdrk 
Klang. Imellem Kong. Maytz Breve til Viborg Landsting af 1650, som da opbe-
varedes paa Slottet, findes et, hvor det hedder: „Ehr giffuen for en Sande-
mendtz Æd (Ed) med dess tili hørige Lyssningsseddel och Sandemendtz Heste 
Leje, som Sandemendene i Hidtz Herret giorde offuer en Kong. Maytz Pants-
vuenn, som slog en Mand tilt dØede paa Jagt och bleff scoren fra sin Fred (fred-
løs) Penge 2 Dal. 21/2 M." Formodentlig en Bonde mellem Klapperne, som 
maaske har været opsætsig og saa har faaet et for haardt Slag. 

Der foregik dog ogsaa Jagter i Silkeborg-Skovene, som ikke var nær saa 
festlige som de kongelige, nærmest Eksekutioner, som blot gik ud paa at skaffe 
Vildt til Kongens Køkken. Saaledes da i 1612 Jæger Jørgen Quist sendes til 
Silkeborg, hvor han opholdt sig i længere Tid og skød løs i Skovene. Det er 
formodentlig ogsaa disse forretningsmæssige Nedskydninger, der tænkes paa, 
naar der i 1620 i Kongens egenhændige Brev paabydes, at det Vildt, som brugtes 
ved det kongelige Taffel paa Koldinghus ikke maatte tages i de omliggende 
kongelige Enemærker, men skulde „skiudes eller fanges paa dj omliggende Leen 
och Grendtzer, som Sijlchiborre, Haal ,(Fiald), Aarhus och Bigholm Lehn". 

Ulvejagterne, som der ogsaa forekom en Del af i Lenets Skove, og som der 
senere op i Tiden findes mange Spor af i Tingbøgerne — bl. a. ved de stadige 
Meldinger om skudte Ulve, som blev ophængte udenfor Tinghusenes Døre, in-
den Manden, der skød dem, fik udbetalt den Præmie, som var bleven udsat for 
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hver dræbt Ulv — var forbeholdt de ufri, Bønderne. Ulvene var Skovens Prole-
tarer, ikke Adelvildt. Jagten paa dem var da ogsaa nærmest at betragte som et 
Selvforsvar. De var til Tider næsten en Landeplage ved deres Indhug paa Kvæ- 
get og Faarene, ja, paa Mennesker med i de strenge Vintre, naar Sulten gjorde 
dem særlig nærgaaende. 

Undertiden maatte Skovene ogsaa afgive levende Vildt, saaledes i 1619, da 
Kongens Jæger Osvald iflg. „Cancill. Brevb." sendes til Aarhus, Skanderborg 
og Silkeborg Len at fange 100 levende Hjorte, som skulde udsættes andetsteds. 
Chr. Holch fik Befaling til at hjælpe ham ved Fangsten med de nødvendige Folk 
til at jage dem op, fange dem, levere ham Fjæl til Kisterne, de skulde sendes i, 
Heste og Vogne at køre dem bort paa o. s. v. 

— — — Skovene bragte dog ogsah Slottet betydelige Værdier. 
For det første ydede de jo — som det ses af Lensbrevene — alt Brændsel 

til Slottets Forbrug, og dette har sikkert, især i Tiden før Jernkakkelovnene 
blev indført, og der mest fyredes paa aaben Skorsten, været betydeligt. Vi ser 
da ogsaa af Afh. I, at Christian IV. saa lidt misbilligende til de store Brændsels-
Tilførsler fra Skovene. Og der foreligger da ogsaa i hans Breve til Lensmæn-
dene stadig Advarsler her som ved anden Skovhugst, mod at hugge „fil Skov-
skade". 

Skovene maatte tillige give meget fra sig til Brug paa anden Vis. Det er jo 
i det foregaaende ofte berørt, at der huggedes meget til Nybygning, Reparation, 
Dæmninger, Broer, Aalekister, Møller o. s. v. Vi hører dernæst stadig Tale om 
Hugning af Skibstørniner, altsaa af Skovenes sværesse Egetræ. Opgørelsen af 
det, som Svenskerne i 1643-45 hug i Skovene viser, at Bøgene og Egene endnu 
den Gang var omtrent lige talrige i Lenets Skove, og i et kongeligt Brev fra 1616, 
hvoraf jeg nedenfor citerer noget, forlanges hugget Barkholter, som er „15 Tommer, 
udj Kanterne". Som Dyrvogternes Bestallingsbrev udviser, blev alt Træ udvist 
under Dyrvogternes Tilsyn og mærket af disse med deres „Skovmærke". De 
havde nemlig et saadant. I 1622 laver Mathias Klejnsmed i Skanderborg et til 
hver af de 5 Dyrvogtere. Men naar det gjaldt Skibstømmer sendte Kongen og-
saa Mænd, der her havde mere Indsigt end Dyrvogtere og Skovfogder. Saaledes 
meddeler Kongen i ovennævnte Brev af 1616 Chr. Holch, at „Mester Dauidt (Da-
vid) Balfuth (7) begiffuer sig henn paa Silkeborg Lehnen och sammesteds lader 
behugge afmerke och saa uidt fornøden giøres sauskiere dett Tømber, som for 
nogen kort Tid siden bleff huggedt och siden med allerstørste Flid samme 
Tømber stochuis (Stok for Stok) lader optegne, huad och huormeget samme-
steds af huert Slags findes". Og i 1617 tales der i et andet Brev om Kongens 
Tømmermand, som arbejder i Lenets Skove. Og i 1661 har Skibsbygger Niels 
Rasmussen fra Aarhus i 16 Dage „ombfarit paa Lehnens Skoffue adt udsøge 
och merche alt huis tienlig Thymmer derudj kunde findes til Schib-Nytte (Skibs-
Nytte?) och Brug", hvorfor han lønnes med beskedne 4 Daler. Ja, Kongen selv 
har ogsaa af og til — Christian IV. i al Fald — udvist Egene til sine Skibe. 
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I 1616 hedder det bl. a., at to Kolding Borgere Christen Hansen og Jørgen Søren-
sen med 10 Hjælpere har hugget SkibstØmmer i Silkeborg Skove udvist af 
Kongen selv. 

Dette svære Tømmer — saavel som det, der blev anvendt til andet Brug: Pal-

lisader, Bropæle, Bjælker — og da ogsaa Møllestenene og andet, der g-av svært 

Læs — krævede stærke -Vogne. Især naar disse skulde gaa milevidt, til „Lad-
steden" i Aarhus, Horsens, Randers, Ans eller- hvor det nu var. Og vi hører, 
at BØndervognene var for smaa og spinkle til det Brug. Christian IV., som 
havde sine øjne alle Steder, var ogsaa opmærksom her. Vognene lignede vel 
og var endnu ringere end dem, jeg erindrer fra min Barndom, med Faddinger 
eller Agesæt smalle og lidet dybe som Kjeldtrugene, saaledes at de, naar der 
kørtes Gødning ud, kun havde Plads til et Par Trillebør-Læs eller ved Mølle-

. kørsel til Kusken og et Par Sække. Desuden havde vel de fleste af Lenstidens 
Vogne ikke Beslag og Bøsning af nogen Art. Kongen befalede derfor i 1617 
mange fynske og jyske Lensmænd, ogsaa Chr. Holch paa Silkeborg, at de skulde 
paase, at der blev 2 sjællandske Alen mellem Sidefjælenes Inderkanter. Og denne 
tilsigtede Omvæltning paa Søndervognenes Omraade skulde være fuldbyrdet i 
Løbet af 2 Maaneder. Det gik dog ikke saa fort. Thi i 1620 gentages Beta, 
lingen, og nu gjaldt den ikke blot Bønderne, men ogsaa Borgere og.Gejstlig-
hed. Vi kan imidlertid ganske roligt fastslaa, at alt saa nogenlunde er blevet 
ved det gamle. Revolutionen var for indgribende og omfattende. Den danske 
Nation var ogsaa den Gang konservativ og langsom i Vendingen. De smalle 
Faddinger er ikke blevet afskaffet. Og Kongen maa ogsaa selv netop i de Aar 
lade lave stærke Vogne til sin svære Kørsel. Det er „Blokvognene", jeg her 
tænker paa, dem, der ødelagde Broerne. I 1616 fortæller Lensregnskabet, at 
der bliver lavet fire af dem at „føre Kongens SkibstØmmer a.f Skoven". De 
beskrives saaledes: "to Vogne med standendes Stiert, kroget Kindinger') paa 
Axellerne och ellers huor notuendige Behouff gjordes med Lencher, Kieder och 
Krogge och ald sin TillbehØring, Hammler och andet, for huer 8 Daller". Og 
et Par andre knap saa svære „beslagen dog uden Lencher och Kieder och uden 
standendes Stiert eller Kiendinger med ald Thilbehøring paa Hiuffuel (Hjul) 
och andet, 6 Daller". Og Aaret efter er der lavet 4 Vogne 'til. Niels Smed i 
Linaa beslaar dem, og der tales om Jernkæder, Kobler, BØsninger, Skiener 
(Ringe) paa Fijelen (Fælgen), Reder (?), Døflinger (vist en Slags Bolte) og 
det hele. Kongen vil, at Jernet fra- de kasserede Vogne .skal anvendes paa de 
nye. Og i 1622 forlanger han det sendt til „denn stoere Smedie her paa Hol-
men". Hele tre Tønder gammelt Jern. Det er vel i Reglen Kongens egne-Hjul-
mænd, der stander disse Blokvogne, men vi ser da ogsaa, at de laves af andre. 

1596 faas to Skovvogne fra Per Madsen i Tollund og Mads Giødsøn i Bost 
til 11/2 Dal. Og der tilføjes, at der tillige er lavet 2 nye Hjul, „om nogen af de 

.1) 'fangen, hvori Stjærten er fastgjort med Nagle (Kindingnagle). „Kindingring", 
„Kindingstiver". 
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andre bleff udj synder kiørt". 1 1618-19 laves 7 Blokvogne. Der maa være 
ven kørt meget Tømmer i de Aar. Der anvendtes da ogsaa „Slæbere" og „Sluf-

fer" „at udføre af Skoven paa". I 1617-18 laver Peder Møller, Slottets. Mølle, 

nogle Sluffer, som „bleff- brugt forgangendis Winter at udføre Thørner paa": 

Der laa vel Sne i Skovene. 
Til Udkørslerne sendte Kongen ogsaa undertiden sine betroede Folk, lige-

som han her brugte sine egne Rustvognsheste. Bøndernes var vel lige saa lidt 

trækdygtige, som deres Vogne var bæredygtige. I 1617 sendes „kong. Mayts 

Forerer (FurCr), Christoffer Salk, og medfølgende Vognsuenne och Folck samt 

Rustvognshestene i 3 Maaneder, da Kongens Skibstømmer skulde uddrages aff 

Skoven och føres thil Anse. (Ans) Ladsted". Der omtales paa det Aars Regn-.  

skab Masser af Havre, HØ, 84 Favne Hampereb og 350 Strikker, Hampe-

grimer, Hammelreb fra Rebslaar i Aarhus. Omkostningen paa denne store 

Tømmerkørsel løber op til den store Sum 1511/2 Dal. 

Men Skoven ydede, som sagt, meget andet Trimmer end Kongens Skibs-

tømmer. I „Cancel. Brevb." og andre Steder vrimler det af Oplysninger herom. 

1548 sender Kongen Jakob Bygmester til Lensmand Frans Bille paa Silkeborg, 

at ban skal hugge ham „noget Tømmer udj Silkeborg Skoffuer". 
Vi har under Omtalen af Slottets Haandværkere nævnt, at Kongens Vogn- • 

mager i Ry i 1553 faar udvist Asketræer til Vogne. Der var altsaa Ask i Sko-

'vene dengang. 1562 faar Lensmand Hans Johansen Lindenov Paabud om at 

sende Bygningstømmer til Skanderborg. 1567 skal samme H. J. L. udvise til Vi-

borg Dontkirke, som da er brændt, 10 Tylter godt Egetømmer til Spir og Over-

del. Tømmeret, han sender, er dog ikke til Maade. Det er for klejnt. Der kan 

ikke blive mere end 6 	8 Sparretræer af hvert Træ. Og H. J. L. har ikke givet 

dem Toppen med at bruge til Bukke-Hoveder. Han faar da Befaling at ud-

vise sværere Træ og give Toppen med. Der skal bruges 250 -Sparretræcr. 1570 

skal han anvise Kongens Moders Tømmermand 30 Egetræer til Møllebygning 

paa Koldinghus. Lenets Bønder skal fragte dem de første 3-4 Mil sydpaa. 1573 

befales Lensmand Jens Kaas at lade hugge 2 Mølleaksler og sende dem til Aar-

hus Mølle. Dyrvogteren i Virklund skal anvise dem. 1581, da der bygges 'paa 

Dronningborg, faar Lensmand Mandrup Parsberg Ordre at levere 20 Bjæl-

ker „saa lange som muligt", 30 do. 17 Alen lange. De er jo sagtens gaaet med 

Pram op ad Guden. Og samme Aar skal han lade Kronens Bønder faa til Købs 

Tømmer at lave Hjul og,  andre Varer — heriblandt sikkert ogsaa Træsko — til 

„Salg paa Markederne, da det er manges vigtigste Næringsvej". Denne sidste 

lille Følgesætning kaster et Strejflys ind over disse Skovegnes Næringsforhold 

i den Tid. Det ser jo ud til, at Træindustrien — se ogsaa senere, hvad der med-

deles om de mange Hjulbøre, Spade- og Skovlskafter, som lavedes i Lenet -

har spillet en betydelig Rolle. 1617 hugges en Mængde Egeplanker til Slotsbroen 

„for Skanderborg, 1 Haand tykt og 7 Alen langt" — dette Slot er en meget flit-

tig Aftager af Træ fra Silkeborg-Skovene. 1626 købte Mogens Nielsen i Ran-, 
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ders en gl. Eg i Borup Skov for 6 Mark. 1634 gaar 400 Alen Murremme og 3 
Tylt 12 Alens Tømmer til Bispegaarden i Viborg. 1638 køber Superintendent 
Dr. Martin Madsen'), Aarhus, 2 Ege, som han bruger til Mølleaksel og Stampe 
Trondt (Valse ?) i sin Papirmølle. 1652 skal Lensmand Mogens Høgh skaffe Mo-
gens Friis2) 12 Ege til hans Lade, som er nedbrændt, lade Kronens Bønder 
kløve, tilhugge og køre dem til Bestemmelsesstedet. 1653-54 udvises 10 Ege 
til Jørgen Rosenkrans') og 8 til Erik Jue14). Ogsaa til Skærn Bro, ja helt til Ag-
gershus i Norge gaar der Tømmer fra de silkeborgske Skove. Man ser af disse 
faa Eksempler, at de leverede til mange og mange forskellige Sider. 

Disse Udf(irsler satte ofte mange Bøndervogne og Mennesker i Gang. 1656 
.f. Eks. skal Lensmand Mogens Høgh laane Sigvard Brochenhuss) 50 Bønder-
vogne at køre Tømmer bort paa. Dog kun paa en Tid, „det er Bønderne be-
leyligt". Ogsaa naar Tømmeret skal udslæbes, er der ofte mange Folk i Arbejde. 
I 1611 udskiber Kongen sit Tømmer fra Horsens, og ved den Lejlighed har An-
ders Ibsen ved Silkeborg lejet 27 Karle i Byen at hjælpe til. A. Ibsen selv ligger 
i den Anledning 14 Dage i samme By og faar for sin „Thering och Besuering 
2 Slett Daler". 

Ogsaa af almindeligt Bøgebrænde leverer Skovene Tid efter anden en hel 
Del. 1559 anføres („Cancell. Brevb."), at Kongen sender sin Moder 2 Pramme 
Brændeved til Ildebrændsel paa hendes Livgedingsgaard Dronningborg. 1560 
køres Masser af Bøgeved til Aarhusgaard, og samme Aar kniber det at holde 
Varmen ved Kongens Kakkelovne og Kaminer i København. Det paalægges da 
Lensmand Erik Rosenkrans — og en hel Del andre Lensmænd og Abbed Jens i 
Øm — at lade Kronens Bønder hugge hver et Læs i Kronens Skove og Iføre det 
til Aarhus. De befales hver at smide et Par Høns oven i Vognen, ogsaa til Kon-
gens Brug. 

Disse kongelige Leveringer fra Skovene fedede naturligvis ikke Slottets Kas-
se, men der kunde dog indtræffe Tilfælde, hvor Kongen betalte Varerne, saa-
ledes i 1560, da han ønsker 6 Læster Trækul „mod skiellig Betaling". 

Af mere sjældne Ting, Skovene afgav Træ til, kan nævnes en Del Ege til 
Vinfade i 1596. De gaar til Kronborg — „til kgl. May. Winkieller der paa Slod-
tet" — hvor Høvedsmanden Ditlev Holch løvrigt erklærer dem for ubrugelige. 

En enkelt Gang hugges der, uden videre Vederlag, til Bønderne. Det ses 
saaledes bl. a., at Kongen i 1578 har hjulpet sine Bønder med 

Tømmer til Byg-ning, Plove og Vogne 
til en rimelig Pris. Dyrvogterne udviser det. Og i 1642 

faar Lensmand Tage Thott kgl. Brev om at skaffe Tjenerne i Lenet Bygnings-
og Hjultømmer, „som deres Formænd har haft". 

') Morten Madsen (159(1-1643). Biskop i Aarhus fra 1627-43. 2) Mogens Friis 
(1623-75). Greve, Gebeimeraad, kgl. Rentemester. Oprettet' af Grevskabet Frijsenborg. 
5) Jørgen Rosenkrans (1607-75) til Kjeldgaard. 4) Erik Juel (død 1675) til Hunds. 
hæk og Aalsted. Da Lensmand paa Aalborghus. 5) Sigvard Br. til Ullerup (Mors) og 
og Sebberkloster (død 1688). 



145 

En stadig tilbagevendende Indtægt paa Skovregnskabet var det, der indgik 
for Vindfælder og Kulmiler. Vindfælder er det, som Vinden har fældet. Det gaar 
igen med forskellige Tillægsord: „rodblæst", „afstødt" 1), „hallend"2). Der tales 
ogsaa om „Vindfelder och løsse Grenve'', „rodblest hallend Ege", „rodblest 
Bøge" o. s. v. 

Undertiden undersøgtes det omblæste større Træ, om det ikke kunde anven-
des til andet end Brændsel. Sadledes da Kongens Tømmermand Rasmus Ri-
som.(?) i 1616 er ude i Slottets Skove at undersøge Vindfælderne. Der er 
det Aar sket stort Mandefald derude. Der tales om „dend stuer Wind och Storm", 
der er gaaet hen over dem. I Them Skov har de sadledes faret haardt frem. 
Der er 14 rodblæste Bøge, altsaa væltede Træer, og 115 „aff stødt Bøge Thope", 
i Balle Skov ligger paa Jorden 8 rodblæste Bøge, 62 afstødte Bøgetoppe, 15 
smaa Ege — det er galt allevegne. Det, som laa i Gjessø Skov, kunde Rasmus 
ikke bruge, „hand det wraget", siges der. Imidlertid har han fundet noget et 
Sted; thi Savmanden skar i al Fald paa hans AnvisUing 3444 Kongens Alen til 
den sædvanlige Pris, 1 Sk. pr. Alen. 

I Reglen takseres det nedblæste af et Bonde-Nævn, som med „opragt Finger" 
for Tinget i Overværelse af Ridefogden og i Mangel af ham af en Delefoged 
— Slottets Tillidsmænd i de forskellige Egne af Lenet. I 1615 rakte 8 Danne-
mænd Fingrene i Vejret, og Vindfælderne blev saa solgt efter den Taksation 
til Bønderne til Bygningstømmer, Plovaase, Harvebuller, Vogne, Hjul-„Jeger" 
(Eger), Staver, Gjærdsel o. s. v. Det var ikke store Penge, der indgik ad .den 
Vej. Den samlede aarlige Sum svinger Lenstiden igennem mellem 75 Dal. (1638 
— 39) og 1 Dal. (i 1620-21 og 1639-40). 1619-20 giver det 65, 1645-46 
42 og 1614-15 39 Dal. Mærkværdig nok giver 1650-51, et Aar der er „stort 
Vindfald", kun 55 Dal. Men maaske har Priserne da været smaa. Lensmanden 
Mogens Høgh bemærker i al Fald i Anledning af Rentekammerets Anke over 
det ringe Udbytte af Vindfælder, at det forekommer, ham, at Ridefogden i hans 
Fraværelse har solgt for billigt; bl. a. i Løgager Skov, hvor der er indkommet 
kun 9 Dal., medens Summen efter hans Mening burde været 20. 

I Slutningen af Lenstiden synes det meste af det vindfældte Træ at være 
.gadet til Kulmiler. Der betales pr. Mile 20 Skilling. 1 1661-62 giver, Milerne i 
Vrads og Hids Herred 20 Daler. 

— — Gennem Oldensvinene indgik anderledes klækkelige Summer til Slot-
tets Kasse og meget betydelige Værdier i Flæsk og andet spiseligt til Slottet. 
I al Fald i de gode Oldenaar. I Citaterne af Forleningsbrevene har vi allerede 
set en Del om Lensmandens Forhold til Oldensvinene. Det vil imidlertid være 
nødvendigt at supplere dette med nogle nærmere Oplysninger om Svin og Ol-
den i det hele taget, om denne store Post paa Slotsregnskabet og den Rolle, 
de store Svinedrifter spillede i Skovenes og Slottets Liv. 

') afbrækkede. 2 ) vissent. Tophallend = vissent i Toppen. 

Silkeborg Slot. I. 	 10 
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Oldenaaret — om man kan kalde det saaledes — begyndte egentlig med 
Taksationen af Skovene, d. v. s. et Skøn over, til hvormange Svin Skoven havde 
Olden: Bog og Agern. Denne Ansættelse foretoges i hvert Aars September, da 
Skovbunden havde opfanget det, Bøgene og Egene havde baaret. Paa Foranled-
ning af Lensmanden — gennem Ridefoged eller Skriver — blev saa i hvert 
Herred udpeget et Nævn af paalidelige Bønder, som i Forening med en af oven-
nævnte to Tjenestemænd og i Samraad med Bønder ved de Skove, som skulde 
takseres, synede det nedfaldne og satte derefter .  Svinetallet. Denne Akt gjordes 
der saa Rede for paa Herredstinget. De „stod for Things Dom och hiemmelett, 
kundgiorde och tilstod" at have sat Skoven til „then Olden therpaa haffuer veret 
i thenne Aar och som thennom siunthes. Schoffuen kunde finde" (?). Eller som 
det hedder i 1650 ved et Syn paa Vrads Herreds Skove: „huls Olden der paa 
kand findes saa at taxere huor mange Suin paa enhuer Schoufs Part billigen 
kand indbrendis, at dj kand vorde loulig och forsuarlig fedet som det sig bør." 
Naturligvis skete Bevidnelsen som altid „med hellig Eed och opragt Finger". 
Udskriften af denne Retsakt indgik saa til Slottet og blev bestemmende for Tal-
let paa de Svin, som, efter Ansøgning fra Svineejerne, indlodes paa Skoven. 
Disse Taksationer findes endnu i Lensregnskabernes Bilagspakker. 

Jeg hidsætter her et Overslag eller en Kalkulation fra 1599 over Skovene i 
Slottets nærmeste Omegn, som ikke blot har Interesse derved, at det synes at 
kunne passe paa et middelgodt Oldenaar, men ogsaa fordi det maaske kan 
give et lille Begreb om de forskellige Skoves Størrelse i Forhold\ til hin-
anden: Loudal og Gjessø: 300 Svin, Svostrup, Grauballe, Nisset 70 Sv., Gødvad 
Sogns Skove 300, Funder, Hvinningdal, Kjærsgaard og Balle 700, Østerbording 
80, Haarup og Baandet fra Slottet til Linaa Skov 400, Raaballe og Laven 200, 
Gjærn 400, Voel 300, Skanderup 25, Tvilum 550, Mollerup 60, Linaa 140, Skel-
lerup 23, Bjarup 25. 

Oldenaarets Godhed var betinget af flere Ting. Det havde Betydning, om 
der var mest af Bog eller Agern mellem det nedfaldne. Bog var bedst til Svine-
foder. I en Bemærkning paa Oldenregnskabet for 1636 hedder det, at Lenet ikke 
blot lider under, at Bønderne i Fjendernes Tid var kommen af med de store 
Svin, men at der dette Aar var Olden paa Eg og ikke paa Bøg, og at der der-
for mellem de indbrændte Svin var mange „maadelig store". Dernæst kunde 
Vejret og Kreaturerne, som gik i Skoven, ødelægge Maden for Svinene. I Taksa-
tionen af Skovene i Vrads Herred 1654 siges der, at „der fandtes nogle Steder 
nogen Aggen, som vi siuntes kunde feede Svin, om Gud vil, at det kand bliffue 
wed Magt for Frost och skadelig Weyerlig och maa holdes i Fred for Fee och 
Queg". At f. Eks. Frosten kunde ødelægge et Oldenaar fremgaar af en Beret-
ning i Lensregnskabet for 1656-57. Da døde i Vrads Herred 230 Svin i Sko-
ven, fordi Olden var „fordærvet og raadden". Det 24 Mands Syn, som da gik 
over Skoven der i Herredet, erklærer, „at Olden paa Kong. Mayts Skove det 
Aar bleff meget forderfuedt udaff Frost och derudoffuer forrodnet och forder- 
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fuet, saa en Part døde slet bort paa Skoffuen, och di som hiemkom med Liffuet 
war meget werre ind di war førind de bleff brennet til Olden, huorfor di (Bøn-
derne) icke kan udstaae at giffue nogen Oldengield for dennom". 

At der undertiden indskrives et mindre Antal Svin i Skoven end Ansættelsen 
lyder paa, maa ikke opfattes som Bevis paa, at denne er for høj, og at Olden-
aaret er ringere, end Nævnet har ansat det til. Det hidrøre i Reglen fra, at der 
ikke indmeldes Svin nok til at fylde Taksationens Rammer. Saaledes maa det 
sikkert opfattes i 1641, da Nævnet mente, Skovene kunde fede 8045 Svin, me-
dens der blev kun 6328 indbrændt. 

Naturligvis gik der flere Svin tabt end dem, Sygdom og daarlig Føde øde-
lagde. Vi hører saaledes, at disse Gryntere undertiden forlader Selskabet, de 
indlodes.  sammen med, og stikker af ud i det aabne Land eller ud til andre 
Skove og andet Selskab. Saaledes i 1656-57 tog 6 Svin Billetten og blev 
„Vagsvin", d. v. s. Omstrejfere, Vagabonder (man har ogsaa „Vagn-Hopper", 
„Vaps-Kvæg" o. s. v.). Ogsaa andet Steds har jeg truffet disse Frilevere. 11626 
oplyses 3 Gange paa Gjærn Herreds Ting — der skulde lyses saa mange 
Gange — „itt huld Galt Suin som er threj Steder børst skoren (Børsten eller 
Bosten 	Laaret) Splitt i dett hØyr Qre". Det havde valgt sig nyt Selskab i 
Laven Skov, „och haffer fuld Laurs Rasmussens Suin siden Michelsdag". 

Det var store Drifter, Lenets Skove husede. Men naturligvis kunde Svine-
tallet svinge betydeligt. Jeg har allerede-nævnt en Række Tal fra 1599. Jeg skal 
endnu nævne nogle fra et godt Oldenaar, 1625: 4449 Svin, som var brændt 
eller stemplede enkeltvis for 12 Skil. pr. Stk., 690, som var brændt i Læg, 6 i 
hvert og saaledes, at Slottet fik et Svin af hvert Læg, og 526, som ingen 01- 
dengæld betalte. 

1616 har jeg truffet det højeste Tal paa Svin: 4306 å 12 Sk., 2447 Polte 
og Grise å 6 Sk. „Noch 340 Grise" (1 Skp. Havre af hver). „Sammeledis 3250 
Svin brændt udj Legh samil" til samme Pris som ovenfor. Dette bliver ialt 10343 
Svin det Aar i Silkeborgskovene. Lad mig her indskyde, at de ovennævnte 
„Svinepriser" stod fast hele Lenstiden igennem. Og lad mig ogsaa bemærke, 
at i Reglen var det Virklund-Skoven — som den største — der husede de fleste 
Oldensvin. Her gik saaledes alene i denne i 1649-50 800 Svin. 

Et af Adgangstegnene til Skoven var altsaa den erlagte Betaling. For an-
meldte Svin, som ikke gav Møde, betaltes Bøde. 1608 var der saaledes 10, som 
udeblev, og for hvilke der betaltes 11/2  Dal. for hvert. Det hænder ogsaa, at 
Svinene, der ønskes indladte i Læg, er saa simple — smaa og magre — at de 
nægtes Indbrænding. Slottet vil ikke tage det 6te Svin som Betaling. Et andet 
Adgangstegn var Indbrændingen eller Stemplet, der blev givet ved denne, som 
rimeligvis blev foretagen af Ridefogden eller dog under hans Tilsyn. Med „Brand-
jærn" satte man Mærket paa dem, inden de gik til Skovs, ligesom man nu om 
Dage stempler et Brev, et Stykke Kød eller andet, der skal lovligt passere. Ved 
Hjælp af dette Mærke — og maaske ved et lille privat Kendetegn i Qrene eller 

10' 
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andet Steds — fandt hver Mand vel saa igen sine Svin. Rimeligvis har disse 
•kongelige'Stempler — ligesom „Skovmærkerne" — alle haft indsmedet Kongens 
Krone — i 1653 leverer Voel Smed 4 Svinebrænder og 2 Lænker med Kongens 
Krone — men de har maaske iØvrigt været noget 'forSkellige for at lette Sor- 
teringen ved Oldenaarets Slutning. Der: blev i 1599 „forsmedt" (smedet) 26 
„Suinbrennder thill at.brende Suin thill Skoffue medt". Og denne Brændjærns- 
Fnbrikation kan følges op gennem Tiden. 1624 smeder NielS Smed i Linaa 24, 
i 1625 16, 1626 31 0. s. v. Ogsaa vor gamle Ven Ambrosius i Balle og Anders 
Smed i Voel tjener sig en Skilling ved at lave disse Instrumenter. 

Et tredje Adgangstegn har maaske Ringen i Trynen været. I 1641 tales om 
„uringede SVin", der kommer løbende til Anders Lassen i Kejlstrup. Da det an-
føres som Kendetegn, maa det almindelige vel have været Ringningen. 

Disse Tusinder af Gryntere og Hvinere har selvfølgelig ikke befordret Skov-
freden. Alle Vegne traf man dem. Om det saa var ovre paa MØgeIØ i JulsØen. 1641 
;travede her 6 Svin omkring. pen var altsaa ogsaa den Gang skovklædt. Skovene 
var fulde af Støj, som ikke har •staaet godt til Fuglesangen, og var en Stemme 
til i Ulvenes og Rævenes stygge Kor. Hvis de tilmed har været indladt urin- 
gede, maa Skovbunden sikkert være blevet saaledes gennemrodet — det kunde 
være galt nok endda 	at den bogstavelig talt har lignet en Svinesti og i høj 
Grad forhindret Opvæksten. Jeg forudsætter derfor saa megen „forstlig" In-
teresse hos Kronen og dens Repræsentanter paa Slottet, at Ringningen har været 

paabudt: 
Hvorfra kom nu alle disse Tusinder af Svin? 
„Ja, de kom fra mange forskellige Sider. Naturligvis først og fremmest fra 

Lenets Bønder. De lange Oldenregistre, hvoraf der findes mange i Lensregn- 
skaberne, har i det væsentlige kun BØndernavne, en Uendelighed af Jensen'er, 
.Pedersen'er, Rasmussen'er o. s. v., som virker ganske trættende paa Øjet. I Al- 
mindelighed har hver Bymand, eller dog de allerfleste af dem Svin paa Skoven. 
Den var den store fælles Svinesti. Alle Kronens Fæstere skulde desuden — om 
de vilde have Oldensvin — inddrive dem i Lenets Sk6ve. 1 1625-26 maa saa- 
ledes en hel Del Mænd i Vejerslev Birk bøde ret kraftigt — mellem 2 og 6 Dal. 
hver — fordi de har omgaaet Paabudet. Og en Mand fra Borre maa samme Aar 
bøde 6 Dal. for samme Forseelse. Og lad mig i denne Forbindelse faa' sagt, at 
Bønderne ogsaa paa anden Vis forsøgte at snyde Kronen. Saavidt jeg af en lidt 
.uklar Post paa Regnskabet for 1621-22 kan forstaa, forsøges der at lade Svi-
nene snage lidt længere i Skovens Olden end tilladt var. 

Som Regel har hver Gaardmand 5-6, hver Boelsmand og Indsidder 2-3-4 
:Svin paa Skoven. Men naturligvis havde de Bønder, som boede lige op ad 

• Skovene flest. Saaledes har i Virklund i 1599 Rasmus Nielsen 5, Jens Sørensen 
10, Anders Rask 7, Hans Jensen 12, Jens Jensen 10, Anders Christensen 11 
Oldensvin. Lenets Bønder er altsaa Hovedstammen blandt Svineejerne. Men der 

'sendtes ogsaa Svin langvejs fra til Lenets Skove. I Virklund Skov gik der oven- 
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nævnte Aar Svin helt nede fra Hjarnø i Horsens Fjord. 17 Bønder her tinvde 
sendt Svin herop. 1619-20 korn Svin fra Hatting..Ingen af Ejerne havde rm= 
der 3, flere over 10, en 18. I Svostrup Skov haNide Poul Bassj fra Viborg 18 
Svin. 1 Haarup S. findes Svin fra Gadbjerg ved Give og Herskind ved Aarhus. 
Og fra selve denne By har 4 Borgere Svin' i Silkeborg Skov. I Gjærn gåar 2 
Svin fra Egaa, og 4 Mænd i Aarslev betroede deres til Mollerup Skov. 1600 er 
der 22 Svin fra Løsning og 12 fra Eriknavr i Gødvad Skov, ja, i 1619 sender 
Nykøbing Mors Svin herned. Ligesom Bjarup Skov, der ikke har eksisteret i de 
sidste 150 Aar, herbergerede Svin, som kom fra Præsten Hr. Jens Thomsen 
Skærbæk fra Sejerslev fra samme Q. Præsterne benyttede ret flittigt Skovene 
til Svinefedning. Men naturligvis mest Lenets egne Præster. 1 1600 har Hr. Niels 
i Snede 10 Svin paa Skoven. 1611 sender Hr. Niels i Grønbæk 12, .Hr. Jens i 
Vejerslev 6, Hr. Jørgen i Serup 6 og Hr. Oluf i Them 18 Svin til Fedning. Men 
ogsaa udefra drev de dem hid. Jeg nævner foruden Hr. Jens fra Mors i 1611 
Mester Christen fra Aarhus og Mester Tage Huas fra Viborg. Degnene fulgte 
'Præsternes Eksempel. 1600 har Jens-  Degn i Them 6, '1611 hans Efterfølger 
Rasmus 4, 1625 Jørgen Degn i Gødvad 3 Svin paa Skoven. Ja, Degnekoner, By-
hyrder, Smede, Tjenestekarle — alle - lader indbrænde. 1612 har Degnekonen i 
Linaa, Karen (Joen Olufsens Hustru) 4 og Hyrden i Haarup 3 inde og 1599 
Christen Nielsens Pige i• Haarup 1. Man træffer ogsaa stadig større Jordejere 
og adelige, som trækker paa Silkeborg-Skovenes Olden og faar lavet Flæsk der. 
De maa dog betale noget mere i Oldengæld end andre dødelige. Saaledes i 1619 
—20 betaler Jørgen Belov3), Jens Jaet?) og Maren Skram3) 20 Sk. pr. Svin, ialt 
c: 36 Dal. Daleren er 96 Sk., saa de har haft C. 120 Svin paa Silkeborg Skove. 
1599-1600 har Erik. Langet), Stougaard, 80 og Jens Mogensen, Sindinggaard, 
47 deroppe: Og i 1661 nævnes Frans Rantzau') og Hans Bille") som Parthavere 
i Ilder Skov med henholdsvis 19 unge og 16 gamle Svin. 	• 

At Dyrvogterne i Reglen havde Svin paa Skoven, er jo ganske 'selvfølgeligt, 
og at Folkene ved Slottet benyttede sig af deres nære Naboskab med denne til at 
faa Flæsk i Huset, er ligesaa selvfølgeligt. 1 1599-1600 har følgende „ved Slottet" 
Svin i „Baandt" og Haarup Skov: Mølleren Ludvig (12 Svin), den tidligere 
nævnte Gregers Skomager (11), Niels Remsnider (3), Karen Remsnider [vel 
sagtens Konen til Niels] (4), Christen Busnes (6), og hans Kone Maren (5). 
Og i 1612 har Hans Møller 9, Anders Møllersvend 1, Niels Remsnider nu 7, Erik 
i Ladegaarden 2 og Jakob - Skriver paa Trankier (en Eng i Skoven) 4. 163031 
nævnes Møller-Quinden (en Enke paa Møllen) • med 5, Niels Remsnider med 
kun 3, Niels Glarmester, vor gamle Kending, ogsaa med 3 og Søren Pedersen 
ved Møllen med 4 Svin. 

. 1) Jørgen Below til Hastrup (i 1594 paa Hald, død 1628 i Lund), Broder til Marie 
B., Chr. Holchs Hustru. 2 ) Vist Jens duel (1580-1634) til Iljeldgaard. 3) ? 4 ) Erik Lange 

(se foran). 5  ) Frans Rantzau(?). 6 ) Hans Bille(?). 
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Der er foran, i Talopgivelsen fra 1625, nævnet, at 526 Svin betaltes der ikke 
Oldengæld af. Der var altid en hel Del, som havde Fribillet. Saaledes naturligvis 
Kongens egne Brændsvin. 11611--12 havde han 548. I 1637-38 gik 60 i Skelle-
rup Skov, som forlængst er ryddet, og blev vogtede af Laurits Lauritsen, som 
fik 4 Dal. for Arbejdet. 1656-57 har han 170. Og Lensmandens Genant-Svin 
gik ligeledes gratis ind, skønt det undertiden kunde være en stor Flok. Lens-
Mand Hans Friis havde saaledes i 1661 200 gaaende. Disse priviligerede Svin 
gik, saavidt jeg kan skønne, altid i „Baandt" og Haarup Skov. Af og til har 
ogsaa andre fri Olden. I 1599 fik Hr. Christen (Præsten) i Kragelund kongeligt 
Brev paa 12 „Frisvin". Der forlyder intet om, hvorved han har gjort sig for-
tjent til denne Naade, men det er vel „Embedets Lidenhed", der har vakt Kon-
gens Medlidenhed. Denne smukke menneskelige Følelse kan vel ikke forudsættes 
at have spillet med ind, da Claus Sehested') under „Lensmand Frans Bille un-
des Plads til 150 Svin" i Silkeborg Skove. Mere paa sin Plads har den sikkert 
været, da Randers Hospital gennem en lang Række Aar havde fri Olden til 100.  
Svin i en af Skovene i Nordøst. Begunstigelsen gives i et kgl. Brev af 2. Juli 
1573. Fra 1623 noterer Lensregnskabet ikke de Randers Svin, men maaske er de 
herefter indbefattet i den store Flok, der hvert Aar gaar gratis ind. 

— — — Vi vil nu eftergaa en Række Ydelser og Bøder — større og mindre, 
og-  hvoraf en Del allerede løseligt er berørt i Lensbrevene og andre Steder -
som gik ind i Slotskassen, i Kældere, Oplagsrum, Stalde o. s. v., og som tillige i 
nogen Maade bidrager til at kaste Lys over Livet paa og om Slottet. Vi 
vil begynde med Stedsmaalet, den Indtægt, som indgik i baade Penge og Na-
turalier ved Overtagelsen af et Fæste. Vi faar gennem denne ogsaa et Indblik 
— om end et ganske lille — i en hel Side af Tidens Liv: Fæsteforholdet, der jo 
var den Form, hvorunder de allerfleste af Lenets og Landets Bønder skaffede 
sig Livets Ophold. 

Ved Gennemgangen af Stedsmaals-Listerne, ses det, at en Del af Gaardene, 
Bolerne og de jordløse Huse gik fra Fader til Søn, Faderen „oplod" Stedet for 
Sønnen, som det hedder. Hvor det skete, fik Fæstet jo noget af Ejendommens 
og Hjemmets Karakter over sig, og Tanker og Interesser slog tættere Kreds om 
det, end naar det var et fremmed Fæste, der overtoges. Men i Flertal er de 
Tilfælde, hvor det afløstes af Folk udefra. At dette skete, naar Ejendommen paa 
Grund af daarlig Røgt af denne, bristende Evne til at svare Afgifterne, blev 
ledig, er naturligt, men ogsaa ved mange andre Skifter rykker der fremmede 
ind. Det var dog mest Folk fra Byen, Sognet eller et Nabosogn, sjældnere fra 
et andet Len og aldrig fra en anden Landsdel. Over paa den anden Side Aaen, 
om bag Skovene vovede man sig kun rent undtagelsesvis. Tiden stod i høj Grad 

Stedsbundethedens Tegn. Sogneskellet afstak i Reglen det Stykke Land, hvor- 

1) Vist Claus Sehested (død omtr. 1566) til Spandet og Hvolgaard. Da Lensmand paa 
Riberhus. 
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paa man bevægede sig imellem Vugge og Grav. Til Møllen, Smedien og Køb-
staden gik Fæstebondens Rejser. „Han haa' von tov Gaang' te Smie (Smedie) 
og jen Gaang te Møll'", hed det i min Barndom om Hjemfødningen. Det gjaldt 
næsten bogstaveligt om Fortidens Fæstebonde. 

Stedsmaalenes Tal er ikke meget talende, man bar ikke bag Listernes nøgne 
Cifre Øje paa det, der særlig kunde interessere at vide Besked om: Tidernes 
Opgang og Nedgang, Jordens Beskaffenhed, Bygningernes Udseende, Fæsterens 
Alder, Familieforhold, pengelige Evne, Dygtighed, Hæderlighed, de Øjne, hvor-
med Herskabet saa paa ham, hvorledes Aftægtsforholdet var: om der skulde 
svares lidt til en gammel Aftægtsmand eller -kone, eller om de skulde puttes 
ind i en lille Opholds-Stue i Husenden o. s. v. Tallene, jeg anfører, siger intet 
om alle de bagved liggende Omstændigheder, som kunde være bestemmende for 
baade Stedsmaalet og Fæsteafgiften. Der kan ikke uddrages nogle Slutninger 
af dem, og derfor nævner jeg kun nogle ganske faa. 

I 1596 gives for Gaarde: 2 Øksen og 2 Daler, 18 Dal., 5 Dal., 10 Dal., me-
dens der ogsaa af Rasmus Rasmussen i Linaa betales „aff et Huns, Las Pantner 
(Pandsvend ?) afdøde 4 Dal. og 2 Øksne". 1610 giver Peder Iffuersen i Linaa 
„aff et Gaarhus, som Rasmus Simonsen afdøde 1 Øksen", Peder Pedersen af 
en Halvgaard i Mollerup ogsaa 1 Øksen, Michel Nielsen i Haarup „aff en Øde-
gaard, Niels Willadtzen for hannem oploed" kun 1 Td. Havre, og Søren Knud-
sen ibidem for en Halvgaard, „hans Faader for hannem oploed 5 Daller". 1620 
maa Niels Jensen i Laven op med 32 Dal, for en Gaard, 1630 indfæstes en 
Halvgaard i Mollerup for 16 Dal., og Hans Worm giver for en do. i Haarup 
10 Dal. (se foran om Hans Worms Gaarde), medens Rasmus Jensen i Laven 
faar en Helgaard for 20. 1642 er Prisen paa Halvgaarde i Linaa og Haarup 
henholdsvis 10 og 8 Dal. og i 1651 gives andet Steds for saadanne 3 og 7 Dal. 
Man bliver ikke meget klog af disse Angivelser. 

I TidsrumMet fra 1596 til Lenstidens Udløb svinger det samlede Beløb af 
Stedsmaalet i Lenet mellem 18 Dal. i 1614-15 og 1081 i 1621-22. Summerne 
er altsaa meget forskellige. Intet Aar er Tallet løvrigt i Nærheden af de 18 Dal. 
1642-43 er det dog nede paa 185. Maaske spiller Krigen en Rolle her. Det vil 
sige, Indfæstningssiimmerne var helt igennem noget mindre paa Grund af Bøn-
dernes fortrykte Tilstand, hidført af Krigen. 

Indfæstningen betaltes indtil 1622 med baade Penge og Kreaturer. Fra dette 
Aar gaves kun Penge. Fæsternes Antal de forskellige Aar svinger ogsaa stærkt. 
Det højeste forekommer i 1641-42, da det opgives til 79. Der blev det Aar over-
taget en hel. Del Ødegaarde uden anden Indfæstning end Fæsterens Løfte om 
at bringe Mark og Bygning paa Fode igen. 

Om disse Ødegaarde fortæller Stedsmaalslisterne af og til noget. Der er al-
tid en hel Del af dem, og det Syn, der tages paa dem, inden de atter faar Be-
boere, giver ofte i al deres Korthed og Tørhed god Besked om Elendigheden. 
Hvor trist og tungsindigt præker ikke nogle faa Ord om saadanne Gaarde i 
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Funder i 1610. „De har staaet Øde i mange Aar". Ingen har hidtil villet fæste 
dem og bygge derpaa. De forsømte, sammengroede Marker, Husene, der laa 
Grus, har virket afskrækkende. Især efter Krigene er Qdegaardenes Tal stort. 
Folkene er flygtede af Frygt for de vilde Horder, eller Horderne har haard-
tiændet jaget dem ud, Ofte, naar de ikke i enhver Henseende vilde være dem til 
Vilje, slaaet dem ned, plyndret, brændt. Jeg anfører en lille Række fra Steds- 
maalslister i 1660-61:• En Halvgaard i Virklund: „ødelagt af Brandenborgerne". 
En Halvgaard i Fogstrup: „ingen Huse findes derpaa". En Halvg. i Them: „for-
falden, och Husene næsten nederblæst". I Funder er tre Helgaarde, en Halvg. 
og et Hus „i denne Ufreds Thied ruinerer .  2 Halvgaarde i Balle er „ganske 
forfalden och ruineret". En Halvg. i Vallerbæk er i denne Ufreds (Tid ?) ruine-
ret, saa „der moxen ingen Byggested paafindes". Et Gadehus i Sinding er „slet 
øde" og en Gaard samme Steds „øde i tre Aar, ingen Huse eller Bygning paa-
findes". En Gaard i Trust „haffær staaet øde i denne Ufredtz Thiede". En Gaard 
i Vinderslev „standen øde i 2 Aar", og en anden i samme By har „standen øde, 
siden de Swendske komb i Landet Anno 1657" o. s. v. Særlig- Vrads Herred har 
lidt ved Indfaldene. 

En Gaard havde ofte to Fæstere. Men der kunde ogsaa være flere om Fæ-
stet, baade tre og fire, saa at dette svaredes i Tredje- og Fjerdedele, ja, jeg har 
set det partet ud i Femte- og Sjettedele. Der siges saaledes om Christian Laurid-
sen, at han har en Sjettedel af Nedergaard og en Femtedel af Boridsgaard. Der 
meddeles desværre ikke, hvor disse Gaarde laa. Ogsaa Møllerne kunde være delte 
mellem to. Mausing og Katvad Mølle var det i 1644-45. 

Fæsterne var selvfølgelig hovedsagelig Bønder. Men man ser ogsaa Præster 
sidde med Fæstegaarde ved Siden af deres Præstegaard. Den tidligere omtalte 
Palle Vendel i Linaa var mellem dem. Det fæstede kan selvfølgelig ogsaa være 
et Stykke Jord uden Bebyggelse. 1615 fæster Hr. Søren1) i Vrads et Mark- 
stykke, og 1612 Hr. Jens2) i Vejerslev sammen med Poul Andersen i Trust no- 
get Klostereng og noget Jord liggende under „Haffenbech och Trodby" (?). 
1630 giver Borger Henrik Gladbæk i Viborg Stedsmaal paa Allinggaard (30 
Dal.) og det sker da ogsaa, at en eller anden adelig Herre fæster en Gaard 
Lenet. At Tiende fæstes ud, er foran anført flere Gange. Og større Jordstykker 
overlades til et Bylag eller en Del Mænd i samme By til Fællesdrift eller Græs- 
ning. De Skanderup Mænd havde bl. a. Sottrup') Mark, men frasagde sig den, 
saa den i en stor Del af Lenstiden staar opført som ufæstet paa Regnskabets 
Tabsside. Og i 1610 erhvervede 11 Mænd i Kragelund af Slottet Brugsret til 
„Knudsø Hede", som de fra Arrilds Tid har haft for 7 Daler. 

En eneste Gang har jeg set to Fæstere bytte Fæste. Det er i 1612. Da skifter 
Slagteren Thomas Koch i Balle en Halvgaard bort mod en Tredjedel af et Gade- 

1) Viberg har det Aar en Præst Andreas Pedersen. 2 ) Vel Jens Ørsted, som døde 
ca. 1638. 3) En By mellem Voel, Hjarup og Sorring, som efter Sagnet skal være bleven ud-
slettet af „den sorte Død". 
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hus, som Søren Knudsen beboede. De to Mænd yder herfor Slottet Vederlag paa 
henholdsvis 1 Daler og 1 Ko. 

Gennem Sagefaldsbørlerne gik der ogsaa ret betydelige Summer ind i Slots-
kassen og Korn og Kvæg til Slottets Beholdninger. 

Disse Bøder er som sagt Forgaaelsen eller Forbrydelsen omsat i Mønt og 
Naturalier: Herredstinget takserede med Lovens Maal Overtrædelserne, det 
takserede indgik til Deling mellem Kongen og hans Repræsentant, Lensmanden 
(Se Lensbrevet). Majestæten og denne var altsaa ikke blot paa den lovlige 
Ordens og Retfærdigheds Vegne interesserede i, at Loven skete Fyldest, men 
ogsaa af Hensynet til det, denne Fyldest smed af sig. I dette Overtrædelsens 
Udbytte, som Lensregnskabet har opbevaret en nøjagtig Fortegnelse over, og 
den' ligesaa nøjagtige — om end kortfattede — Henvisning til Brøden, hvoraf 
Bøden flød, har vi ikke' blot en Post til paa Regnskabets Indtægtsside, der bi-
drager til Forstaaelsen af den økonomiske Side af Slottets Liv, men det giver os 
nok et Indblik i visse andre Sider i" det Liv, der rørte sig paa og om Silkeborg. 
Dette paa og om drog egentlig ikke skarpe Skel. Livet paa Slottet og om dette 
havde mange Ligheder. Naar man undtager selve Lensmanden og hans Familie, 
var det nærmest Bønder eller dog Folk af Bonderod, der færdedes paa Slottet 
som dets Tjenerskab, lige fra Ridefogden og ned til Ladegaardens Hyrde og 
SYinevogter. De samme retslige, sædelige, religiøse og andre Synsmaader var 
gældende begge Steder. 

Det er ganske vist Skyggesider af Livet, disse Sagefaldsbøder aabner Ud-
sigten til, men Skyggerne kan dog — hvor sært det end lyder — ogsaa kaste 
Lys. Gennem dem lukkes op ind til de Forsyndelser og Forbrydelser, som den 
Tid havde at slaas med. Man faar Lov at kaste et Blik ind i de smag, tarvelige 
Bindingsværkshuse, hvor Retten plejedes af de lovkyndige og skrivedygtige 
Bønder, der da sad som Herredsfogder og Herredsskrivere med deres Bisiddere: 
Stokkemænd, Rans- og Skurs-Nævninger, og hvad de nu hed, som tilsammen 
dannede det retslige Apparat. Vi faar 'et lille Indblik ind i visse Sider af Livet 
i Gaarde og Huse, paa Marker og Veje, i Kirker og fra Kirke o. s. v. Vi gen-
oplever ved dem af og til et enkelt af Tidens voldsomme og tragiske Optrin. 

Bøderne aflagdes indtil 1617-18 i baade Penge og Naturalier. Jeg nævner 
som de mest givtige Aar 1602-03 med 45 Dal. og 90 Qxne, 1610-11 med 
241 Dal., 19 Qxne og 9 Tdr. Havre, 1612-13 med 285 Dal. og 8 Qxne, 1616-17 
med 141 Dal., 6 Qxne, 106 Tdr. Havre. Lavmaalet er vist 54 Dal., 1 Oxen og 
9 Orte Havre. I Tiden, da Bøderne indgik blot i Penge, var Højdemaalene 1618 
—19 med 308, 1619-20 med 287 Dal., og Minimum falder med kun 2 Dal. paa 
Aarene 1636-37 og 1653-54. 

Bødetilfældenes Antal svinger ogsaa en Del. I Aarene 1651-52, 1654-55 
og 1655-56 er der henholdsvis 12, 11 og 20. 

En af de hyppigst forekommende Lovovertrædelser var det tidligere om-
talte Skovtyveri eller den ulovlige Skovhugst, som Loven altsaa dømte, men 
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den almindelige Retsbevidsthed ikke. Med almindeligt Tyveri var det en helt an-
den Sag. Her reagerede denne sikkert kraftigt og var i god Overensstemmelse med 

Loven. Ordet Tyv var maaske et af Tidens mest haanende og kraftige Skælds-

ord, og brugt med Rette satte det et Mærke paa sin Mand, der var ligesaa fast 

prentet som det indbrændte og besørgede ham helt helt ud af hæderlige Folks 

Selskab. Der var intet, der hed Æresoprejsning her. Derfor forekom Tyveri og-

saa ret sjældent i Silkeborg Len — som vel andre Steder — i de Tider, efter 

de Kilder, jeg har eftergaaet. Det var da heller ikke blot Frygten for Folke-

dommen over Tyveriet, der omgav dette med Frygt og Angst, der af og til fik 

Tyven til at rømme — hvad en enkelt Gang sker, bl. a. i 1642, da et Par Folk 

fra Smedebæk forsvinder — men tillige Rædslen for Straffen. Vi har et Eksempel 

paa Selvmord ogsaa, da Tyven Kristen Jensen Ravn, Funder 1649 brød ud af 

Fangetaarnet paa Silkeborg og skrapt forfulgt drukner sig i Langsøen — en Be-

givenhed, som meget vidtløftig udmales i Regnskabsbilagene for dette Aar. Det 
var , jo nærmest sjældent at Tyven slap med en Bøde, som i 1599, da Rasmus 

Christensen „agit noget Haffer" fra Kjærsholms Mark — Fru Kirsten Juels -

og bøder 15 Dal., eller da Ebbe Jensen i Guldforhoved i 1617, da „hans Kuen 

matchet Jens Andersens Kiør", faar Lov at afgøre Sagen med en Ko. Nej, det 

kunde altsaa blive Fængsel paa Bremerholm — i 1631 føres saaledes Tyven 

Erik Pedersen fra Kragelund til København — og Dødsstraf, som det, der sik-

kert ventede ovenfor omtalte Kristen Ravn, og som i 1615 blev tildelt en Kvinde 

i Torning, som — hvad der egentlig hører hjemme senere i denne Afhandling, 

hvor de strænge Straffe omtales — blev „rettet" for Tyveri fra nys 'nævnte 

Kirsten Juel, eller i 1636 da Lensregnskabet underretter om, at Niels Hugger i 

Isen er bleven hængt for samme Forbrydelse og hans Gods konfiskeret af Slot-

tet. Det var altsaa ikke blot i Ribe, men ogsaa i Silkeborg, man hængte Tyvene. 

En Slags Tyveri var ogsaa ulovlig Tilegnelse af Vags-Dyr, selv om det ikke 

straffedes saa haardt. Ole Sørensen maatte saaledes for „thou Waxsuinn, som 

hand send Per Knudsen paa Silkeborg" betale 2 Tdr. Havre. 

Langt hyppigere end Bøder for Tyveri var Bøder for Vold af forskellig Art 

og med forskellige Navne. De var tillige langt mindre, hvad jo altsaa satte dem, 

hvad Lovens Betragtning af deres Samfunds-Farlighed angik, længere ned i 
Forbrydelsernes Række end Tyveriet. 

Det, vi kalder Vold, gik under det rummelige Fællesnavn Bordag (egtl.: 
Baardag). C. 0. Weylle rammer ret godt — han refererer her blot hundrede Aar 

ældre Difinitioner af kongelig udnævnte lovkyndige Mænd 	Ordets Betydning, 
naar han siger, at ved det forstaas „tørre Hug, blaaslagen, Stav, Sten eller 
Nævehug, item Jordskud og Haargreb". Til Bordag kan dog sikkert ogsaa 
henregnes „Kindslag" eller paa Nutidsdansk Ørefigen — det Laurids Pedersen 

i Funder 1624 giver Jørgen Virklund og maa betale med 3 Dal. 	og „Stang- 
slag", der dog vel betyder omtrent det samme som Stavhug. Det forekommer 

kun en Gang under dette Navn — i 1641 — da Peder Therkelsen i Skanderup 
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overfalder Maren Christensen ibid. med dette Vaaben og giver 2 Dal. for Sla-
gene. Maaske kan dog Tilfælde af 1614 ogsaa komme ind under denne Rubrik. 
I det første er det, Oluf Spillemand i Gjærn, der banker sin egen Datter og maa 
bløde 5 Dal., og i det andet Mikkel Rasmussen i GrøIsted, som slaar „Mark-
drengen". Denne Embedsmand, der vel er enstydig med „Byhyrden", „Mark-
manden" og maaske ogsaa „Markfogden" maa ivrigt ofte lægge Ryg til. Han 
var jo som Vogter og Fører af Byhjorden paa Vange og Udemarker alles Dreng 
og nærmest en Slags „Prtigelknabe". Utvivlsomt kan ogsaa Brugen af Plejlen 
henregnes til „Stangslag". Denne gør Tjeneste i 1665 i Haanden paa Jens 
Sørensen Dallerup over Ryggen paa Niels Jensens Kone og giver hende „fem 
blaa Slag paa hendes Arme og Krop, uden al Skyld og Brøde", hvorfor er-
lægges 6 Mark. Til Bordag kan ogsaa regnes „Saarmar/1", som dækker over 
Tilfælde, hvor Overfaldet sætter Frugt i aabne Saar, som da Mikkel Nielsen i 
Snede 1596 overfalder „Nielses Dreng" (3 Mark) eller Hans Lassen i Krage-
lund 1610 har overfaldet flere, deriblandt Dorreth Søffrensdatter, som fik tre 
Saar, hvilket koster Hans 42 Daler. Han betaler dog ogsaa med denne betyde-
lig Sum for mislig Omgang med en Kulmile, som vist ikke var hans. Til Saar-
maal kan vel ogsaa regnes et Tilfælde i Søballe; hvor Jens Nielsen river Ane 
Jensdatter omkuld og derved skaffer hende et Hul paa hendes Fod. Ogsaa 
„Blodvide" nævnes og maa vel opfattes som Bøde for særlig ondartede Saar, 
der flød med Blod og nok var ret dyre for den, der afstedkom dem. I 1633 
giver Søren Lassen i Skaarup bl. a. 27 Daler for saadanne røde Mærker. „Jord-
skud" omskrives undertiden til Jordskub og maa vel betyde, at Offeret er bleven 
klasket mod Jorden. 
' Bordag kan øves af Mænd mod Mænd. Dette sker selvfølgelig hyppigst. I 
1658 staar Slaget mellem Peder Eriksen i Skanderup og Christen i Mølhave 
og mellem Jens Rasmussen og Jens Iversen begge af Haarup. Bøden er i begge 
Tilfælde lille, kun 21/2  Ort. I 1611 muntrer Alling Møller sig med Daniel Smed 
for 2 Dal., og i 1615 gaar de Grauballe og Borup Mænd i Flok løs paa Las 
Simonsen i Asmildgaarde og gav ham „Saar och Skade". Samme Aar „sloug" 
Anders Sørensen, Andsager, „Møllerens Dreng" i Andsø Mølle, og i 1639 gik 
det saa haardt til, at Søren Jakobsen fra Lemming hugger en Lillefinger af 
Mikkel Pedersen i Sejling, hvad han mærkelig nok slipper fra med en Bøde paa 
21/2  Dal. En usædvanlig haard Medfart maa til Gengæld Laurits Kældersvend 
fra Aunsbjerg have faaet af Hans Jørgensen, Vattrtip, da han bøder med 4 
Køer. Saaledes kunde jeg blive ved at fortsætte. Men man ser altsaa ogsaa -
som allerede anført — Mænd overfalder Kvinder. Ikke sjældent. Jeg anfører 
endnu et Tilfælde her. Det er fra Farre, som var et meget uroligt Hjørne af 
Lehnet. Der gik her en Meget voldsom Mand omkring i 1660erne. Han hed'Hans 
Guldsmed og var i de Aar bl. a. indviklet i et Mord, en Forgivelse, af sin egen 
Svigersøn, Gaardmand, Sendemand og Stokkemand Laurits Fogh. Han har 
faaet et godt Øje til Ægteparret Christen Pedersen og Ane Jensdatter. Først 
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overfalder han Manden paa Farre Gade med draget Værge, giver ham et Hug i 
den ene Aksel og skiller ham dernæst af med en Finger. Saa gaar han bag-
efter i Gang med Konen. Han begegner hende pas Vejen fra Kirken, lader hende 
vide, „at hun haffde saa møgit att snacke, hun skulde faa Dieffuellen i hendes 
Flab". Dernæst dasker han hende. Tingbogen er meget omstændelig i Ud-
malingen af Sammenstødet. 1612 er der en Degn paa Krigsstien — der nævnes 
for Resten af og til. i Tingbøgerne en krigersk Degn — her er det Hans i 
Serup, der fordrister sig til at slaa Præsten Hr. Jørgens') Kone. Han slipper 
med 1 Dal. i Krigsomkostninger. Maaske har Præstekonen selv givet Anledning 
til Overfaldet. 

Det hænder ogsaa af og til, at Kvinder overfalder Kvinder. I 1658 farer Peder 
Sørensens Kone i Balle løs paa Mette Søffrensdatter ibid., hvorfor hendes Mand 
maa klare for hende med 2 Dal. Og' i 1656 tager Søren Rasmussens Kone i 
Skellerup og Niels Jensens i Linaa en lille Holmgang. Den mest skyldige maa 
bøde I Daler. Priserne er saa forskellige paa disse Slagsmaal. Men da Præmis-
serne til Herredstingets Dom ikke er underlagt denne, kan jeg ikke gøre Rede 
for, hvorfor Bøderne svinger saa stærkt. Altsaa heller ikke, hvorfor to Haarup 
Koner i 1617 erlægger saa meget som 12 og 13 Daler for Slagsmaal. 

Der nævnes i Sagefaldslisterne Brud paa Vejfred, Gaardfred, Tingfred og 
Kirkefred. Jeg har ovenfor anført et Tilfælde af den første, og jeg har ikke 
truffet mere end et til. Det er vel ellers sandsynligt, at Vejen af og til var 
Stedet, hvor gamle Trætter optoges og nye yppedes. Dette andet Tilfælde er fra 
Bjørnskov i 1608, og det maa have været særlig ondartet, da det medførte en 
Bøde paa 4 Qxne. Mod Sædvane følger der en lille Redegørelse med. Det er 
„Søren Smedtz Arffuenger, som halluer slaget en Karl uden Brøde paa altfar 
Veje och thog hanns Breffue fra ham". Det har maaske været Breve, som ved-
rørte en Arvesag, siden Ordet Arvinger bruges. Til Brud paa Vejfreden kan vel 
maaske ogsaa henregnes Overfald, Skænds- og Slagsmaal paa Vej til og.  fra 
Kirke, Købstad og Tinge. De første forekommer i Silkeborg Sagefaldslister kun 
et Sted udover det allerede nævnte Tilfælde i Farre. Det er fra Vium i 1599, da 
Anders Nielsen maa betale 1 Ko for Vold paa Kirkevej. At der er forefaldet 
adskilligt, som ikke er kommet for Retten, er udenfor al Tvivl. Ligesaa hvad 
Slagsmaalene paa Hjemvejen fra Købstæderne angaar. Imidlertid fortæller Gjærn 
Herreds Tingbøger senere op i Tiden af og til om saadanne Sammenstød paa 
Hjemkørslen fra Aars (Aarhus), naar Hovederne var hede af Værtshusenes og 
Kroernes Q1 og Brændevin. Brud paa Tingvejenes Fred har jeg ikke truffet i 
det her omhandlede Tidsrum, men vel senere. Brud paa Gaardfred forekommer 
af og til og sikkert meget oftere, end Sagefaldslister og Tingbøger melder. 
Det nære Samliv i Landsbyerne og det paa saa mange Omraader herskende 

') Jørgen Nielsen Brandstrup (Præst i Serup-Lemming ca. 1602-1662). Født i 
Vindum. Gift med Else Christensdatter Hadderup af Haderup. 
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Fællesskab maatte ofte afføde den. Men i Regelen er vel Sagen bleven paa-
dømt ved Datidens Underret: Bystævnet efter Viden, i Bymændenes egen Kreds, 
og Bøden -- en Tønde Øl, nogle Skæpper Korn eller Malt, eller hvad det nu 
var — erlagt ved de aarlige Opgør og i Tilfælde af Modvillighed hos den dømte 
taget ved Udpantning af Bymændene selv. Det var vel egentlig i de første Til-
færde først, naar vedkommende satte sig til Modværge med Sten eller Vogn-
kæp eller andet i Haanden, at Sagen kom for Herredstinget. Af de silkeborgske 
Sagefaldslister anfører jeg kun et enkelt 'Tilfælde paa Gaardfred. I 1624 mun-
trede Jens Skov i Funder sig med at slaa Ruder ind hos Jens Pedersen, og det 
Glas og Bly kostede ham „efter Loven" 10 Dal. Og i 1596 maa ;,Per Matzen 
og Matz Matzen bødefor Gaardfred de giorde med Per Jensen, ibd." 1 Ko og 
1 Dal. 

At bryde Tingfreden kunde være en meget kostbar Fornøjelse, og Bøden 
fyldte godt i Slottets Kasse. Da de Sinding Mænd i 1653 gjorde „Ulyd" i 
Tinget — d. v. s. forstyrrede Retshandlingen — gav de 10 Daler herfor. Det 
var_ mange Penge, men mere matte dog Niels Christensen, Hampenbjerg, op 
med, da han i 1618 gjorde Spektakler for Retten: 10 Lod purt Sølv og 5 Dal. 
Som Brud påa Tingfreden maa ogsaa en Skanderup-Dame, Else Christensens 
Opførsel i 1663 opfattes. Herredsfogden Niels Gregersen — en Mand, hvis Navn 
ofte forekommer og i mange forskellige Forhold i Midten af det l7de Aarhun-
drede, og som bh a. synes at have haft Lensmandens Tillid i ret høj Grad -
har iflg. Tingbogen idømt samme Else en Bøde for Lejermaal. Hun ønskede da 
i sin Arrigskab Niels Gregersen, „at han skulde faa en Ulykke og en Djævels-
færd og begærede nogle Gange, at han skulde bæres om paa en Bore" (Baare) 
— vel til Skam og Skændsel. Kvinden har rimeligvis ikke haft noget at betale 
Bøden med, og hun bliver da, for „sin ublu Skielden och Bagtalelse" forvA fra 
Sogn, Herred og Len. 

Mellem Bøderne er adskillige for Brud paa Kirkefred. Respekten for det hel-
lige Sted var efter samtidige Vidnesbyrd ofte ringe. Det er haarrejsende Ting, 
der da kunde foregaa i Kirkerne. Folk mødte drukne, kastede op, lod Vandet 
o. s. v. Sligt meddeler de silkeborgske Lister dog ikke noget om, men der fore-
kommer Vold i Guds Hus. 1598 betaler Jens Nielsen — der siges ikke, hvorfra 
han er — 1 Dal. for denne Uhyrlighed. Samme Aar maa Jens Christensen, Ilder, 
bøde 6 Dal. „for nogen Ord, han sagde thill Søren Nielsen en 'Dang, han var 
til Guds Bord", *altsaa i Grønbæk Kirke. Den samme Bespottelse begaar i 1610 
Søffren Søffrensen paa samme Sted. lier siges rent ud, at det var „nogen 
spotteligen Ord,.hand thalde om Altarens Sacråment". Søffren slipper ikke med 
Bøde alene. Han bliver ogsaa sat i Band fra Prækestolen. Kirkegaarden be-
tragtedes ogsaa som et fredet og helligt Sted, men det hænder da ogsaa her, 
at Freden brydes. I 1599 maa Laurits Rasmussen, da „han ved Linaa Kirke over-
faldt Jens Loumandtz Suende for nogen Hede -  Jordt (de) udbrende paa Molle-

rup March", give 1 Ko og . 2 Dal. i Bøde. Det hænder ogsaa, at en hel Flok 
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dømmes for Kirkefred. Saaledes faar „Hammer Gaardtz Folch" i 1650erne en 
Landstingsdom over sig for „Kierkefred, de haffer beganget". De erklæres fred-
løse. Det maa have været et stygt Brud. 

Som noget, der grænser op til Helligbrøde, og som ogsaa forekommer, er 
Skældsord og Trusler mod Præsten. Jeg nævner de faa Ting, jeg her, har fundet. 
1597 erlægger SØffren Persenn 10 Dal. „for band thruedt Hr.. Jens') i Hingj 
uredtferdig". Og 1610 har Christoffer Erichsen — der nævnes ikke hvor — 
„uførremett (ufØrme = genere) Hr. SØffren Pedersen i hanns eigenn Hus". I 
1640 er der en Dame — Anne Eskesdatter, Vinderslevgaard — ude efter Præ-
sten i Hinge og maa betale 5 Dal. „Hun thrude hendis Sognepræst Hr. Christen 
Erichsen') i Hennge paa Kirchegaarden". I disse Tilfælde slipper Forbryderen 
med Pengebøder. Værre gaar det — ogsaa 1640 — „en Personn ved Naffuenn 
Niels Michelsen af Thourning (Torning), som hafde thruid och undsagt hanns 
Sognepræst Her. Anders Pallesen') ibid.". Han faar Bremerholm for den Be-
drift. En anden Form for Forfølgelse af Præsten forekommer i 1617, da Søren 
Pedersen i Sejling slaar Hr. Michels*) Ruder ind". Han betaler herfor 8 Dal. 

En meget stor Part af SagefaldsbØderne falder paa Forsynde-  lser mod det 
6te Bud. Disse gaar under forskellige Navne: „Jomfruchrenken", „Lejermaal", 
„Belegelsesmaal" og „Leigervide", men de dækker alle det samme: det il-
legitime Samleje. Jeg plukker her en lille Buket ud af den meget lange Liste, som 
maaske ikke er særlig lang i Forhold til Folketallet og vist ikke stiller Lenets 
Moral i noget særlig daarligt Lys. I al Fald ikke, naar man tager vor egen Tid 
til Sammenligning, og vist egentlig endnu mindre, naar man betænker, at Landet i 
dette Tidsrum husede en Mængde omstrejfende løse Kvinder, og at Barnefædrene 
ofte var udenbys Folk, som foretog erotiske Strejftog ind i Lenet, under Gennem-
rejse, korte Tjenesteophold o. s. v. 1 1640 nævnes saaledes Karle fra Vendsyssel 
og Bøvling Len, Aarhus og Egaa og gevorbne Folk fra for.skellige militære Af-
delinger. Og derved kan jo da ogsaa et enkelt Aar blive særlig rigt paa erotiske 
Ulovligheder, som i 1667 — der ganske vist ligger et Par Aar udenfor det Tids-
rum; vi her behandler — 5 Piger i Alling—Tørring, som maa bøde for Lejer-
maal. Naturligvis er det særlig Bønder, der forgaar sig, men Lejermaalet træf-
fes ogsaa i andre Stænder, og det er bl. a. ikke ualmindeligt, at Præsterne, Fol-
kets Ledere og Lærere, giver daarligt Eksempel her. I Reglen derved, at de for-
korter de ni Maaneder mellem Bryllup og den første Fødsel ned til 8-7 og 
endnu færre.. Men der er ogsaa mangfoldige Tilfælde Landet over, der er 
analoge med Hr. Niels Christensens i Ry 1617, da han havde „af menneskelig 
Skrøbelighed sig forseet och beligget ett Quindfolck", men de faar ikke alle -
som Hr. Niels fik det — Absolution og Ret til at søge Embede igen. Han var 

1) Vist Sognepræsten Søren Mikkelsens Kapellan Jens Justesen. ') Christen Erik-
sen (Bruun), Præst i Hinge fra ca. 1621-1670. 3) Anders Pallesen (Palladius), Præst 
i Torning fra ca. 1604-1642. Født i Torning. Skal være løben fra Ploven for at 
studere. 4 ) Mikkel Sørensen, Præst i' Sejling fra ca. 1589-1629. Provst 1613. 
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nemlig for sin „menneskelige Skrøbeligheds" Skyld bleven afsat. Af disse Præ-
steforseelser har jeg dog ingen mødt i Silkeborg Len. 

Selvfølgelig gik Retten haardest frem, naar det var Ægtefolk, der forsaa sig. 
Def er dog kun to Gange, jeg har truffet Mænd, der er bleven taget i den For-
seelse. 1 1599 „belaa Giordi Nielsen i Farre en anden, skiønt hand haffer en 
Echtequinde". Og først i 1649 kommer den næste. Det er Niels Klogh i Molle-
rup, som forgaar sig med Kirsten Christensdatter ibid. Der angives ikke, hvor 
meget Niels maa bøde. Kun en Gang har jeg truffet en Kvinde i Ægteskabs-
brud. Det er i 1617. Maren Villadsdatter i Haarup har da ligget i et slemt Levnet 
med Mikkel Nielsen ibid. og avlet flere Børn med ham. Hun faar dog Lov at 
gifte sig med ham, naar hun kan bevise, at hendes Mand er død. Der synes her 
at være den formildende Omstændighed, at hun ikke har levet sammen med sin 
Mand. Det offentlige Skriftemaal skal hun imidlertid først udstaa, inden hun og 
Mikkel maa indtræde i Ægteskab. 

Lad mig her indskyde, at dette Skriftemaal slap Lejermaals-Overtræderne i 

Reglen ikke udenom. Det vil sige, at de i Kirken i Menighedens Paahør under 
Gudstjenesten skulde bekende deres Synd og faa Præstens Absolution. Det kan 
maaske nok forudsættes, at Udsigten til denne offentlige Bekendelse har lagt en 
Dæmper paa Bevægelserne hen mod den illegitime Elskov. Akten i Kirkens Kor 
har ikke været behagelig. 

Kun en Gang har jeg truffet den mest brutale Form for Lejermaalet, den, 
som egentlig er det samme som Pros. titution. I 1630 siges, at Karen Christens-
datter „lod sig beligge och widste icke, huem det giorde". 

Priserne paa almindelig Beliggelse — Karlens og Pigens — takseres ret for-
skelligt, uden at man skønner Aarsagen. 1596 betaler Knud Nielsen, Loudal, 6 
Mark, fordi han belaa Maren Christensdatter, men i 1611 maa Niels Jensen i 
Voel „for en Quinde band halluer beligget och dette forsvor" afgive 6 Daller. 
Her skal vel dog ogsaa regnes med den falske Ed. Det var for Resten ofte ret 
vanskeligt at faa den rette Barnefader frem. 6 Dal. kan dog ogsaa i de Aar 
være Prisen uden at man med falsk Ed fralægger sig Paterniteten. I 1619 maa 
Bruun Smed paa Silkeborg, som har „beligget Maren Pedersdatter, werendes 
wed Silkeborg", vel sagtens i Kroen eller Møllen, bøde de seks. 1625 maa Jens 
Kloes i Mollerup for sin Datter Karen, som har faaet et Barn med Christen Niel-
sen „Canniketiener" — d. v. s. han har Fæste under Aarhus Bispestol — lige-
ledes betale 6 Dal. Kanniketjeneren afkræver. Slottet intet, Bøden falder. her til 
Bispestolen, og Karen har vel intet haft at betale med, saa Jens Kloes har 
maattet klare for hende. Samme Aar maa Niels Søffrensen, Mollerup, for ulovlig 
Omgængelse med Mette Pedersdatter betale det dobbelte, og i 1640 giver Jens 
Pedersen og Karen Jensdatter af Linaa henholdsvis 12 og 5 Dal., og i 1652 en 
anden ogsaa 12. Dette Tal forekommer for Resten ret ofte. I 1648 giver Maren 
Mortensdatter i Silkeborg Mølle i Leigervide efter Formue — Karlen slipper 
her, af hvilken Grund siges ikke — ogsaa med 12 Dal., og i 1650 erlægger 
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Hans Jepsen i Horn den samme Sum for Lejermaal med „Hiorens (Hyrdens) 
Datter". 

Som ovenfor nævnt maa Slottet af og til give Afkald paa Bøden. Det er dog 
ikke altid, fordi den ene eller begge Parter hører hjemme i et andet Len. Karlen 
kan ogsaa være bortrØmt, som i 1636, da Las Sørensen i Skaarup har taget 
Billetten. I dette Tilfælde gør Slottet sig betalt i hans Bo med „en liden Plov-
stud" til 61/2 Dal. Eller Bøden „kand icke bekommes for Armod". I begge Til-
fælde foreligger der altid Attest fra Herredstinget. Den hyppigste Aarsag til, at 
man ikke faar Mandfolket til at afgøre sit Mellemværende med Slotskassen, er 
vel nok den, at han tilhører det ovenfor omtalte gæstererende Godtfolk. 11640 
„beligges" to Piger,, den ene af Niels Pedersen fra Ribe og den anden af Peder 
Kremer fra Aarhus. Det siges udtrykkelig, at Bøden ikke kan erholdes. Og i 

• 1636 melder et Tingsvidne fra Vrads Herredsting om Moust Andersen, som 
„lagde den Barn til paa Valborg Jensdatter i Kielstrup", at han har ingen „vise 
Werelse eller Bopell nogen Stedtz enten paa Kong. May. eller Adelens Staffuen". 
Der er altsaa intet til Slottet. Naar Kvindfolket intet har'at klare for sig med, 
er det nok i Reglen,_ fordi hun er Allemands-Pige, Tiggerske eller Løsgænger. 
Og undertiden hører hun hjemme i et . andet Len, „et Quindfolch i Dronningborg 
Lehen" eller andetsteds. 

— De forskellige Arter af Egt, som Bønderne var pligtige at yde, gav Anled-
ning til mange Sagefaldsbøder. Man faar af disse stadigt tilbagevendende penge-
lige Afstraffelser, der enkelte Aar kan optræde. i Massevis, at se, at Bønderne, 
trods deres Skattebyrders evige Tryk og deres Afhængighed af Herskabet, ikke 
var saa helt forkuede og ikke bange for at give deres Misfornøjelse ret tydeligt 
tilkende — bl. a. ved at indgaa med .Klager over Lensmanden, hvad vi senere 
vil faa at se. Her er det altsaa Egten, det drejer sig om. Det hændte jo ofte, 
at Bønderne blev taget bort fra deres Arbejde i den travle Tid, eller naar de 
stod og havde Brug for deres egne og Forspandets Kræfter. Og de har da givet 
ondt af sig og undertiden nægtet, at adlyde. Søren Mortensen i Sinding „gaff 
Kong. May. Hofiunchere. unnde Ord, da hanskulde age for dem", i 1610 og •1597 
maa Per Fogh, Farre, give 1 Oxen og 3 Dal., fordi han ikke vilde „age for Kong. 
May. Breffdrager".•Tilsigelsen til de kongelige og adelige Jagter, af hvilke der.alt-
saa holdtes mange, og som ofte er kommen paa tværs af det hjemlige Arbejde, 
fremkalder stadig Protester og deraf følgende Bøder. 11612 maa Jens Andersen, 
Bjerregaard, som tilsiges af Kongens Jæger og udebliver, betale 5 Dal., og 1618 
maa Søren Pedersen,. Sepstrup, der ikke vil køre for Kongens Pandsvend, af 
med samme Bøde. I 1612 rotter en hel Del Mænd i Ejstrup sig sammen og ude- 
bliver fra en Jagt, vist som Klappere. Peder Ibsen, som er Hovedmanden, niaa 
af med 1 Dal., Resten med 3 Mark. 1626 mulkteres 24 Gaardmænd i Vrads Her- 
red for Overhørelse') fra Jagt og slet Pasning af deres Gærder om Vangene. 
Slotskassen tager her 18 Daler ind. Vrads Herreds Bønder synes at have været 

1) Udeblivelse. 
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en stejl Race og gør stadig Mudder. I 1599 sidder 17 Mand i Nørhoved og Om-
egn Ægt overhørig og maa give 1/2 Orte Korn hver. 1608 er atter.  en hel Del, 
der protesterer, i 1617 vil 16 Bønder ikke hugge Skibstømmer til Kongen, og i 
1618 er der 28, som gør Vrøvl og maa op med 2 Dal. hver. 1622 vil Vrads 
Bønderne ikke age Kongens Tømmer af Løgager Skov, hvilket koster hver I/2  
Dal., og i 1625 udebliver en hel Mængde, som skulde have kørt Kongens Korn 
til Randers. Det er dem en dyr Nægtelse, 5%z Dal. til hver. Der træffes selv-
følgelig ogsaa Udeblivelse fra Ægt paa mange andre Steder. 1618 er der 62, og i 
1631 22 hele Lenet over, som protesterer. Der gives henholdsvis 31 og 15 Dal. 
I Bøde. 

fordfcellesskabet maatte selvfølgelig ofte afføde en Del Overgreb paa anden 
Mands Jord, ved ulovlig Skelflytning af Stenen med Kul og Flint under, som 
Sandemænds Tov havde sat som retmæssigt Skel, .ulovlig opbrudt Jord paa 
Udmark, Hede og Gadejord, ulovlig Tørvegravning m. m. Slige Overtrædelser 
blev vel ligesom Brud paa Gaardfred, som vi allerede har omtalt, og andre 
Brud paa de Love, som det snævre Samliv i Landsbyerne gennem Tiderne 
havde skabt, i Regelen ordnede paa Bystævnet med Bøder til Bylaget eller 
Granderne og af og til med en Kendelse til Herskabet — her altsaa Kronen — 
en Kornydelse, en Tønde Øl eller hvad det nu var. Men naar Sagen, ligesom 
andre Forseelser, gik omad Tidget, optræder den ogsaa paa Sagefaldslisten 
som Bøde. Man gjorde selvfølgelig klogest i at lade Sagen afgøre ved By-
stævnet. Det var det billigste. Af de faa Eksempler, der foreligger fra Herreds-
tingets Afgørelser, ser man, at denne kunde være en rigtig god Forretning for 
Slottets Kasse. Matz Christensen i Resdal maa i 1597 give 2 Qxen, forffi han 
flytter en Sten, der var lagt som Skel. En enkelt Gang er en Skelsag gaaet til 
Landstinget. Men det gælder da ogsaa et „uloulig Gierde", som blev sat paa 
Kirkens Jord. Gerningsmanden Niels Nielsen maa her bøde 2 Dal. Og de Furer, 
der pløjedes fra anden Mands Ager, altsaa Forstyrrelse af Plovfreden, kunde og-
saa være kostbar. Søren Andersen i Funder giver 1616 for denne ulovlige Jord-
berigelse I • Okse. Ulovlig Tørvegravning er vel næppe saa dyr en.  Fornøjelse. 
Derimod slipper man ikke billigt fra at forbyde andre at grave Tørv, 'hvor de 
har Ret til at grave. Jens Skøt maa i al Fald op med 6 Dal., da han fOrhyder 
„Lieret (Leret) Menn att graffue i hans March", hvor de havde Lov til det. 
Meget stor Bøde kan det drage efter sig, naar man rejser en Mølle uden Til-
ladelse og derved gør_ Indgreb i en anden Møllers Opland. Præsten Hr. An-
ders havde rejst sig en Mølle i Gludvad, men blev tvunget til at tage den ned 
og maatte dertil lade 5 Qksne gaa til Slottet, maaske alle dem, han havde. 
Kreaturholdet var ikke stort i de Tider. 

Vi har foran nævnt, at Krænkelse af Tingets Fred straffedes ret føleligt. 
Det er ogsaa Tilfældet med Falsk i Form af urigtig Udskrift af Tingbøger, 
falsk Forklaring,, Omgaaelse af Tinget ved Kontrakters Affattelse. Da Herreds-
skriveren, Laurids Pedersen i Frausing, i 1623 laver et urigtigt Udtog i en Rets- 

Silkeborg Slot. I. 	 11 
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sag, maa han af med 10 Dal. P. Knudsen i Graagaard erlægger ogsaa 10 Dal., 
fordi han beskyldte Niels Jensen for at have skud et Dyr, men maatte siden 
tage Beskyldningen tilbage. Og ualmindelig kostbart var det for to Mænd, Oluf 
Madsen i Gjærn og Peder Mikkelsen i Horn, at skrive et Par Kontrakter, som 
Retten skulde have besørget. Oluf maatte af med 50 Dal., Peder med 40. 

Det ulovlige Krohold er ogsaa en flinkt flydende Indtægtskilde for Slots-
kassen. Men det takseres ret forskelligt af Tinget.] 1612 straffes Niels Rask i 
Them for „ulovlig Krohus" og 1624 Rasmus Pedersen i Holmstol for „ulovlig 
Miød at selge" med henholdsvis 3- og 40 Dal. Rasmus Pedersen maa formodent- 
lig have været en ualmindelig flittig Udskænker. Maaske har han dog ogsaa 
været forsømmelig med Hensyn til Betalingen af Accisen. Kun en Gang viser 
Arkivalierne, at en•Krosag har været saa betydelig, at den er kommen til Lands-
tingets Paakendelse. Det er i 1650erne, da Jens Nore i Funder maa give en lille 
Bøde, fordi han „Toed et Kuind bourt komme, som haffde holt ulovlig Kroer". 
Maaske har Jens Nore været Ridefoged derude i de Egne. 

Udspredelse af falske Rygter, at „løgte en noget paa" forefalder ogsaa en-
gang imellem, men værdsættes naturligvis ret forskelligt, eftersom „Løgten" er 
ondartet til. Sagefaldslisten gør sig aldrig den Ulejlighed at oprede Rygtets Art 
Og Indhold. Her .  som næsten alle Vegne noterer den kun det Udbytte, Kassen 
har af det. Vi maa altsag af dette slutte os til Rygtets Ondartethed. Naar der- 
for Lars Olufsen i Bøgelund i 1596 for nogen Ord, han sagde „paa Maren 
Mortensdatter och bleff delt (dømt) for Løgner", og maa bøde I Oxe og 1 
Dal., maa Ordene sikkert have være slemme. Naar derimod Poul Pedersen 
Serup i 1610 maa løse sig fra Bandet, i hvilket han fra Prækestolen var blevet 
sat for løgnagtige Udsagn, med 3 Mark, maa det formentlig ikke have været af 
de værste Beklikkelser. Ogsaa Sejling-Præsten Hr. Michels og Kragelund- 
Præsten Hr. Stafens1) „Løgten" om hinanden .paa Hids Herreds Ting maa have 
været af forskellig Vægtfylde, da den første slipper med en Bøde paa 3 Mark, 
medens den anden idømmes 3 Dal. Hr. Stafen synes da ogsaa at have været ret 
upaalidelig i sin Mund, thi Aaret efter dømmes han i samme Ting for „usand-
ferdig Benechtelse" til at bøde 100 Dal., som han dog faar Lov til at erlægge i 
to Rater. 

Af Sagefald, som kun forekommer en enkelt Gang, er den Forseelse at „huse 
en Hore". Det kan maaske nok betyde dette; trods Lovens Forbud, at have et 
løsagtigt Fruentimmer under sit Tag, men Udtrykket synes ogsaa at kunne dække 
en Barmhjertighedsgerning mod en hæderlig Kvinde, der er nedkommen uden-
for Ægteskab, som da Rasmus Christensen i Gødvad i 1653 giver sin Søster 
Husrum, da hun har" faaet et uægte Barn. Han maa herfor bøde 2 Dal. 

Forsømmelse af Fæstet, Bygning eller Jord, træffes ikke sjældent mellem 
Sagafaldet. Det kan afsones med Bøde, som da Eske Andersen i Smedebæk i 

,) Steffen Andersen, Præst i Kragelund 1603. Død 1629. 
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1616 bliver idømt 9 Dal. for Vanrøgt af sin Gaard, men det medfører da ogsaa 
af og 	at Fæstet bliver Manden fradømt. 

Fødsel i Dølgsmaal straffedes med Livet, men de medvidende kunde slippe 
med en stor Bøde. 1 1616 maatte Niels Madsen, Grettrup, betale 30 Dal., fordi 
han, da hans Datter Karen fødte. „et Barn udj DØlsmaal nedergraffuet det udj 
uhegnet Jord", d. v. s. udenfor Kirkegaarden. 

Af de sjældent forekommende Sagefald skal jeg nævne et Par. 
Skattesnydere kunde ogsaa forekomme den Gang. I 1643 forlyder det saa-

ledes, at en Mand i Balle skjuler et Par Tjenestedrenge, da Skatten blev skrevet. 
D. v. s. han har forsøgt at hytte dem, saa de kunde slippe fri. 

Af Forgaaelser ved Jordefærd findes et Par. En Mand i Engesvang har ladet 
sin Fader begrave „med Ceremonier, Kirketjeneste og Gravskrift, enddog hand 
var dømt til Løgner". Maaske er det det stygge Navn, han — den døde for-
modentlig — har faaet heftet paa sig, som har gjort ham Sagen saa kostbar -
20 Dal. — men det er vel mere sandsynligt, at han uden Ansøgning har til-
taget sig en Ret, som vel nærmest tilkom adelige, og det lille „enddog" fører 
ind til en Biomstændighed, der blot har gjort Sagen et Par Dalere dyrere. 

Endelig skal kun nævnes, at mellem SagefaldsbØderne findes en fra: Jens 
Jensen i Nortuig (1615) paa 10 Dal. for „et lille Barn, der bleff brend for 
hannom"; og at der ogsaa i 1623 og 40 er givet Mulkt, fordi man sad Pligten 
til at eftersøge bortrØmte Forbrydere overhørig. 

— — Det falder naturligt her i Flugt med Redegørelsen for Sagefaldet 
at dvæle lidt ved den Rolle, Slottet spillede, hvor det gjaldt Forbrydelser, som 
Pengebøden ikke kunde kvittere for, men hvor Retfærdigheden mente det nød-
vendigt at ty til kropslig Straf og i værste Tilfælde Livsstraf. 

Slottets Fængsel husede da Forbryderne fra Paagribelsen til Dommen faldt. 
De sad her forvaret bag den dobbelt beslaaede Fængselsdør, i Bolt og Lænker, 
som vi har hørt Tale om i første Afh. Og her blev passet paa dem af Slottets 
egen Fangevogter eller paalidelige Folk udefra. Og Lensmanden var ansvarlig 
for dem. Slap en Fange ud af et eller andet af Kronens Slotte, skulde ikke blot 
han selv, men andre Lensmænd indenfor deres Omraade være ham behjælpelig 
at faa ham eller hende fanget. I 1635 udgaar der saaledes Brev til Chr. Holch 
om at hjælpe Tyge Braffe paa Mattrup at fange igen „en Quindes Persohn ved 
Narren Sitzel Høstholm", som havde været sat „for et Mord, hun haller med 
været oc anstelt", men som altsaa er sluppet væk. Trods Bolt og Jern og •Be-
vogtning ser man dog en og anden slippe ud af Fangetaarnet paa Silkeborg og-
saa. Vi har allerede omtalt Tyven fra Funder, Ravn, som undveg og druknede 
sig i Søen, om lidt vil vi høre om endnu et Par, hvoraf den ene var en Kvinde, 
og lidt længere op i Tiden bryder en Morder fra Farre ud. Imidlertid var vel 
Taarnet her det sikreste Hul- at gemme Forbrydde i, i al Fald sikrere end Stok-
husene omkring ved Herredstingene. 

Her sad da de betydeligste Tyve, Drabsmænd og Mordere og kigede ud af 

11' 
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Hullet i Døren og ventede paa Maden, som blev stukket ind til dem, og Straffen, 
der vilde komme, naar Døren omsider aabnedes. 

Slottets Kasse bekostede Bevogtning, Mad og Drikke, og den udredede de 
Beløb, Landstingsdommens Erhvervelse førte med sig. 

Der foregaar en Del Mord og Drab i Lenstiden. Under Frans Rantzau be-
gaas der et — vi ved ikke, hvilken af Delene det er — paa selve Slottet. Under-
skriveren der, Oluf Fincke, bliver dræbt af Ladegaardsfogden. De nærmere Om-
stændigheder ved den blodige Gerning kendes ikke. Fogden maa vist være død 
straks efter denne. I „Cancell. Brevb." skrives følgende om Begivenheden: „Lade-
fogdens Slægt er bleven forligt med den dræbtes Moder Anne Pedersen om at 
skulle give 42 Dal. og yderligere være efter hendes Vilje". Men Ladefogden er 
nu død, og Skriveren paa Silkeborg har da af hans Bo udtaget Beløbet, des-
uden den ifaldne Mandebod, idet han foregav, at Oluf Fincke skyldte ham saa 
meget paa hans Regnskab, hvilket hun formener er urigtigt. Kongen befaler 
Frans Rantzau at undersøge Sagen, saa han kan blive fri for videre Overløb. 
Det er altsaa blot om Sagens Efterslet, der her siver lidt ud. Vi faar ikke no-
get at vide om, hvor længe Ladefogden har beboet Fangetaarnet, om han er 
død der o. s. v. At Retfærdighedens Arm ikke har naaet ham med en større 
Straf, synes at fremgaa. af ovenstaaende. 

I 1618 sker et Drab i Sejling, idet Rasmus Christensen slog en Soldat Peder 
Pedersen ihjel. Drabsmanden flygtede imidlertid, saa Slottet ikke blot slap for 
at bekoste noget paa hans Kost, men ogsaa tog en lille Indtægt ved Salget af 
hans Gods. 

I 1624 ansøger Chr. Holch om kongelig Tilladelse til at optage en Drabs-
sag paany. Drabet, som er sket ved Aastedbro, har ikke haft nogen Eftermaals-
mand'). Sagens Udfald kendes ikke. Samme Aar forefalder et Mord i Mollerup. 
Niels Jensen „slogh hanns Høstru ihiel", men da „han sidenn bort rømbte" fik 
Slottet ogsaa her en ren Indtægt af Mordet ved Salget af Niels's Ejendele. 

Mordene paa de to Skovridere er tidligere omtalt, og at de nærmere Om-
stændigheder heller ikke kendes her. Næsten ligesaa lidt vides om et Mord af 
1627 begaaet af en Mand fra Hids Herred. Der meldes blot, at han har „slaaet 
sin egen Sødskend Barn ihiel". Navn og Sted opgives ikke, men Manden har jo 
ganske sikkert tilbragt den nødvendige Ventetid paa Silkeborg. 

I 1633 har Fangetaarnet rummet to Mordere paa en Gang: tidligere Møller 
nuværende Kromand Reinholt og Peter Fischer, om hvis Næringsvej vi intet 
ved. De er begge sat fast og bliver henrettede for Mord og Røveri paa Lande-
vejene i Lenet. Det, der vides om disse to Forbrydere, vil vi imidlertid opsætte 
at fortælle, indtil vi kommer til at beskæftige os med Kro og Mølle. 

Det er dog ikke blot ved Drab og Mord, Slottets Fangetaarn og Kasse er 
engageret. De ofrer ogsaa derd Omsorg paa Troldmænd og Troldkvinder. Tiden 

. i) Den, hvem det tilkommer at paatale et Drab. 
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var svanger med Overtro, og man lugtede Trolddom og Trolddomskunster hos snart 
hveranden gammel Kone. De gamle Kvinder skulde være forsigtige med deres 
Mund og i deres .Færd, især da Tidens Øvrighed var nidkær og meget mis- 
tænksom paa det Punkt og laante langt villigere Ore til, hvad den stakkels Ko-
nes Uvenner berettede, end det, hun havde at sige til sit -Forsvar. Det er uhyg- 
gelige Ting, der er opbevaret fra snart alle Landets Egne om Jagter paa Trold-

mænd og Troldkvinder. Silkeborg har ogsaa sine. Lensregnskabets Bilag inde- 

holder her følgende fra 1543. — I et kongeligt Brev til Lensmand Hans Stygge 
hedder det, „at thend Christen Blomandt, som hand haffuer siddendis paa Sijl- 
ckeborig och Kircheneffuen') haffuer suoren Troldom offuer, att band holder 
hannom udj Hegte eller Borgen, indtill saa lenge, thill god Mænd haffuer giordt 
Mats (Majestæts) Befalninger fult, som nu sculle granske forfare och dømme 
paa thend Sag, om band er skyldig eller uskyldig". Hvorledes det er gaaet Chri- 
sten B., ved jeg ikke. Men det er sikkert ikke gaaet ham godt. Derimod ved 
jeg, hvorledes stakkels Marens Møns i 1618 slap ud af det. Om hende har Lens- 
regnskabet en Del. Det fortæller, at hun „er paagreben paa kong. May. Guods 
udj Vradsherred udj Isenndige", hvor hun „omgick och bettlede". Hun er„til- 
foren aff enn andenn Throldquinde weed Naffnn Anna Simennsdatter Souf (So) 
kaldis Enngell for Throlldomb bleffuen udlagdt" og „beskylldt udj adschillige 
Maader for Throlldomb". Maren havde saa „siellf paa dett sidste miesten Par-
ten hendis Bekiendelse weedgangenn" og tilstaaet „att hunnd och haffuer giort 
Throldomb i adskiellige Maade". Kirkenævnet og Landsting dømte hende da, 
og huri er saa siden for sine „Misgierninger bleffuen brennde och hen retted 
weed Wratzherridsthing". Tilsidst meddeles, at Slottets Kasse har udredet Om- 

kostningerne ved denne Sag: 
„Haffuer forn. Quinde siddet i Fenngsell paa Sillcheborg medlerthid hun ehr 

forfuld wed Herredsthing och Landsthing och udj adskillige Herreder -samblett 
och forhuerffuet Vinder ,(Vidner), var udj 12 Ugger hunn saed fanngenn • fraa 
20. Februar och thill thenn 5. Maj henndis Kost om Dagenn 8 Skilling, beløb- 

ber sigh och ehr Pending 8 Daller. 
Giffuen for huer Things Winder thill Hamerum Herredsthing udj Lundnæs 

Lehn offuer hender er forhuerffuet 1 Mark for hendes Kost paa Reisenn der-
henn och thilbage och 2 Karle der waarede hinder udj 3 Dage Pending 1 

Dall. 4 Sk. 
Udgiffuen for en Landsthingsdomb offuer hinder thill Wiborg Landsthing 

2 Daller. Drengen Drickepenge V2   Mark. Hender och hinders Optiarters For-
tering i Wiborg Penge 11/2 Dalle. Giffuen M. Jacob Skarpretter af Aarhus for 
forn. Throlldquinde att brende och henrette Penge 7 Dall. Hanns Mestersuend 

hand haffuer, som hialp hanom, Drickepenge 1 Mark. Summarum 20 Dal. 11/2 

Mark 4 Sk." 

Kirkenævn = et Udvalg af Mænd til at , dømme i visse kirkelige Sager, især 

Trolddom. 
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Hele Apparatet har været i Virksomhed: Angivelse, Vidner, pinligt Forhør, 
Fængsel, Kirkenævn, Dom i begge Instanser, Skarpretter med Haandlanger og 
Baal. Det kunde være interessant at vide, hvor dette sidste er bleven tændt, og 
Staklen har udaandet. Vi ved det imidlertid ikke. Om hendes Angiverske „Soufen" 
kan i denne Sammenhæng noteres, at da hun led sin Straf, og da Slotskassen at-
ter blev engageret, tog den — hvad den havde Ret til — som et ringe Vederlag 
„Soufen"s fattige Ejendele: „nogle ifaerenndis Kleder, en Orch (lille Kiste) 
och en gammel Kiiste", der alt i alt gik op i 21/2  Daler, 1 Mark og 9 Skilling. 	• 

1 1620 har Retfærdigheden slaaet Klo i et Par Skørlevnere. Deres Sag refe-
reres saaledes i Lensregnskabets Bilag: 

„Ehr pasgreben paa Kong. Maytz Guods udj Wradtz Herrit udj Gulldfor-
hoved udj Borring Sogen thuende Personner weed Naffen Christen Anndersenn 
och Anna Jensdatter for Skiørleffuendt och Løsagtighed, de med hinanden haffde 
beganngenn, saa adt forneffuende Anne Jensdatter haffuer afflidt Barn med 
forn. Christenn Andersen, som waar hindes redte och egdte Faderbroder eff-
ter begge dieris Bekienndellsis Lindelse, och hannd derfaare samme hanns Ked-
terie ehr bleffuenn Kercheneffuen uffuersuoren och thill Lanndsthingh stadfest 

och hannd sidenn ehr henredtet, mens Quinden ehr aff Fenngselidt udbrødt och 
unndkommen." 

De har altsaa begge resideret i Fangetaarnet, men kun ham holdt det fast. 
Om de nærmere Omstændigheder ved Fangenskabet, Udbrudet, Omkost-

ninger m. m. fortsætter Bilaget: 

„Ehr. derpaa bekostedt som herefter følger: Haffuer forn. Quinde siddidt 
udj Fengsel første Gangh hunn bleff paagrebenn fraa dend 11. November thill 
den 15., der hun daa udlagde en wejfarindis Personn for hinndis Barnefader-, 
och hunn sidenn udj hindis Barneføsell bekiennde paa hindis Faderbroder, ehre 
de saa beggie ført thill Slodtedt denn 15. Martzi och hunn siddet thill denn 
4. Aprillis hunn udbrøede. Och hannd frembdellis erh blefluen besiddendis thill 
denn 25. Aprillis, hannd bleff hennredtet, som beløbber sig de begge •haffiter 
siddedt udj 10 Ugger om Uggen for dieris Kost, efftersom Renntemester derOm 
haffuer forordnidt, chr 5 Dal. courant. Giffuen for enn Lanndsthingdomh, som 
offuer forn: Christen Andersen thill Wiborrigh Landsthingh chr blefluen stad-
fest, saa och for enn Opsedtelse offuer Quinnden, som bortrømbdt 2 Dal. Lands-
thingsschriffuers Drengh Drichpcnge 8 Skil. Fortheride (fortærede) Riidefog-.  
denn saa och de, som thog Waare paa hannom udj 2 Nedter udj Wiborrigh 9 
Mark, Giffuen Hr. Jacob Skarpredter udj Wiborrig for forn. Christen Andersenn, 
som hand hennredtede och Suennde paa enn Nads Thid udj Bast huer de laåe 
med samme Fannge 3 Mark 4 Sk., Hanns Mestersuenn, som sidenn begroff han-
nom udj Marchenenn under Gallien, giffuen 2 Mark. Giffuen thill Byenn for 
Suerdidt at maattc thages aff l3yenn 5 Mark." 

Den specificerede Regning gør god Rede for, hvilke Udgifter Slotskassen 
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kunde have paa en Henrettelse, og gennem- hele Citatet oprulles ogsaa her et 
Tidsbillede, der ligesom kaster en mørk Skygge over den skønne Egn. 

Heller ikke her faar vi Rede paa, hvor Retterstedet med Skafot og Galge 
skal søges. At det har været i Slottets Nærhed — maaske samme Sted, hvor 
Maren Møns blev brændt — synes at fremgaa af den sidste Post paa det uhyg-
gelige Regnskab, de 5 Mark, som er givet for at faa Sværdet udlaant. Ogsaa 
i 1650erne fældes en Landstingsdom for Skørlevnet. Det er Mette Ibs — hendes 
Hjemsted nævnes ikke — som „hendis Liff haffer for brodt, for hun udj Huor 
och Skør Leffnet haffer affledt to u-egte Børn". Hun har jo sikkert ogsaa oppe-
biet sin Dom i Silkeborg Fangetaarn. 

I 1634 giver dette en Vildttyv Husly. Det var den foran omtalte Laurits Ka-
rup, som sad i Hullet i 3 Uger og forberedte sig paa sin Henrettelse og spiste 
og drak i den Tid paa Slottets Regning for 3 Daler. 1 1636 er Pladsen en Tid 
optaget af den tidligere nævnte Skovtyv Peder Christensen fra Isen. Han har 
forhugget Skove i den Grad, at han ikke kan slippe med den sædvanlige Mulkt. 
Han bliver altsaa forfulgt, taget og indsat paa Slottet, men er af „Tornet ud-
brut och undvigt". Han skal imidlertid atter „were tilstede kommen". Herreds-
tingets Dom har lydt paa Livsstraf. Han ønsker sin Dom appelleret til Lands-
tinget, og her bliver den nedsat til Bremerholm. Og atter 1636 har en Mand fra 
Isen Fribolig i Taarnet. Denne Gang er det en ganske gemen Tyv, Peder Chri-
stensen med Tilnavnet Hugger. Han sidder i 29 Dage og koster i den Tid Slot-
tet 31/2  Daler. Han bliver saa hængt af Mester Oluf i Viborg, som faar 6 Daler 
for sin Ulejlighed. 

Ogsaa ved Kagstrygning') tager Slottet Omkostningerne paa sig. 1 1620 er 
det en løsagtig Kvinde. Hun har fire uægte Børn. Slotskassen anvender 5 Dal. 
paa hendes Forbedring og Afstraffelse. Det sker paa Vejerslev Birketing. Stryg-
ningen besørges selvfølgelig af Mestermanden. Denne Gang synes Slottet at 
have sluppet for Kost og Logis, mens hun beredte sig til at nyde Kagen. I 1634 
foregaar altsaa den under Ridefogderne omtalte Kagstrygning, og i 1640 er 
det „et Quindfolch wed Naffen Johanne Christensdatter, der anholdes paa Slot-
ten" for at blive -„strøget". Hun har udlagt en falsk Barnefader og bagefter 
gaaet fra det. Hun koster Slottet til Underhold i 42 Dage 3 Daler, og Mester-
manden i Viborg faar 6. Endvidere havde Fængselet samme Aar i Forvaring 
den tidligere omtalte Niels Mikkelsen fra Torning, som havde truet og und-
sagt 

 
 sin Sognepræst, og som fik Bremerholm. Han har dog ogsaa forset sig 

med „adtskiellige falske Breffue och Blangketter udj hanns Glemmes Foruaring 
bleff fundenn, och hannd sig der for icke louligen kunde ehrklere". Paa ham „ehr 
bekaasted udj 28 Ugger och 3 Dage thill Qll och Mad om Dagen 6 Skilling. 
At Sagen trak ud et halvt Aar, kom af, at den i „langsommelig Thide for ad- 

0 Kag = Skampæl. Synderen blev bundet til denne Pæl og strøget (pisket) af 
Bøddelen. F. Eks. Skøgen („Kaghore"). 
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schiellige Thilfælde henngde udj Prosses". Den kostede Slottet 18 Rixdlr. 1 
M. 5 Sk. 

Endelig er der et ret enestaaende Tilfælde, hvor der fra Rentekamnierets 
Side gøres Indsigelse mod Slottets Gæstfrihed og Omkostningerne ved denne. 
Det er i 1647 og drejer sig om en Mand ved Navn SØren Gaas, der har et me-
get langt Synderegister. Han er heftet for „Tiuffueri, item for Lediggængeri, 
Guds Ord och Sacramentetz Foragt och Bespottelse, Trusel och Undsigelse med 
Mord och Brand mod SielesØrger och andre got Folch, som sit (hans) onde 
Wesen haffde lasted". At en saa stor Synder anholdes, er jo ganske selvfølge-
ligt. Men inde i København knurre? man altsaa — som ved saa mange andre 
Lejligheder — og her knurres højt: SØren Gaas burde selv betale for Husly og 
Kost, da han — mærkværdigvis har man vel Lov at sige — bliver „pardoneret". 
D. v. s. han faar sin Dødsstraf konverteret med Landsforvisning. Han forplig-
tede sig til at „rømme och unduige ald Judlands Land och Gebet. Och nu strax 
inden Solens Nedergang unduige ald Silcheborg Lehns Gebet, och der effter 
inden trende Sollemercher rømme och unduige ald Judlands Land och Gebeet, 
och dersom hand i nogen Maade hemmelig eller aabenbahr eller udj huad Maade 
och Maneer det werre kunde lod sig forliude mod nogen at wilde feigde eller 
Skade giØre som hannem for slige Forseelser och Laster kunde haffue effter-
strebt och paawundet eller i nogen grouff Forseelse och Last kunde bliffue be-
funden, schulle hand fofn. SØffren Sørensen Gaas icke alene for denne sin 
Forplichtis Offertredelse medens och for alle andre som forige giorde och be-
gangne Gierninger uden ald Naade paa gribes och straffis med et Suerd paa 
sin Hals, eller om hans Forseelse groffuere befantis i andre Maader lide och 
tagis aff Dage"(!) 

Denne ordrige og omstændelige Dom er undertegnet af Herredsfogden i 
Vrads Herred Niels Jensen og et Par Mænd til med datum ut supra, Vokssegl 
og det hele, og efter dette Papirs Meddelelse slipper Fangetaarnet da denne 
Gang sit Bytte, men Slottet maa altsaa bekoste hans lange Ophold. 

Endelig brugtes Ophold i Fangetaarnet ogsaa til at blødgøre særlig stædige 
Bøde-Nægtere. Saaledes sad Jens Andersen fra Aunsbjerg i 1614 langsommelig 
Tid fangen paa Slottet, „fordi han forherdis mod Lougen" og ikke vilde be-
tale en Bøde. Slottets Fængsel kunde altsaa ogsaa optræde som Gældsarrest. 

Endnu et Par Udgifter kunde Slotskassen have i Anledning af Rettens 
Haandhævelse. Der var for det første den, 'der indtraf, naar Landstingets — 
Overrettens — Dom skulde æskes. Vi har allerede set, hvad Troldkvinden Ma-
ren Møns kostede her. Jeg anfører endnu et Eksempel, som tillige viser, at Ret-
tens Vej ogsaa den Gang kunde være lang og besværlig. Det er den før omtalte 
Niels Michelsen, Torning, jeg henholder mig til. Det er Ridefogden paa Silkeborg, 
den før omtalte Peder Jakobsen, som refererer Sagens Gang og selv har været 
tjenstgørende og udbetalende. 

,,Anno 1640 d. 17. Juni. Niels Michelsen haffde steffnet ehn Diell Vinder 
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Øffuer hannom war forhuerffuet i Viborg paa anden Dag førend Sagen komb 
for. Penge 2 Mark. 

Dend 29. Julj ehn endelig Domb thill Landsting paa en Diell Vinder bleff 
wed Magt dØmbt offuer Niels Mich. Penge 3 Sletdalle 8 Sk. Samme Thid thill 
Fortering i Wiborg. Penge 2 Mark. 

Dend 26. Augustj for en Opsettelse fra Landsting Penge 3 M. 2 Sk. Samme 
Thid thill Fortering i Wiborg 2 M. 

Dend 9. September for en Opsettelse anbelangendis huis der fantes i Niels 
Ms Skrinn och Foruaring Penge 3 M. 2 Sk. Samme Thid thill Fortering. Penge 
11/2 M. 3 Sk. 

Dend 23. Septbr. for ehn Opsettelse. Penge 3 M. 2 Sk. Thill Fortering paa 
mig sielffanden med den som var med att thage Vaare paa Niels M. Efftersom 
hand var anholden. Saa och for N. M. paa anden Dagenn. Penge 5 M. 

For en endelig Domb om huis i Kirchen af N. M. begaaet erh'). Och Vinder 
och Klage wed Magt dØmbt som er meget witløfftig paa 14 Arch Papier. Penge,  
derfor 3 Dal. 

Paa mig thill Fortering paa thriedie Dagh. Saa och paa Fangen och den 
som thog Waare paa hannom. Penge 6 M. 

Anno 1642 d. 3. Martj. lndsteffnit Herritzfogdens Domb thill Landsthing 
thill Confirmatz. N. M. war dØmbt i Kong. Maytz Naade och Unaade. For ehn 
sex Uggers Opsettelse. Penge 3 M. 2 Sk. 

Noch samme Thid for ehn .Opsettelse andlangende nogle Blanchetter. Penge 
3 M. 2 Sk. 

Paa mig thill Fortering i thou Dage paa Fangen och den som thog Ware 
paa hannomb. Penge 5 M. 6 Sk. 

Dend 14. April for thuende endelig Domme offuer Niels M. Hand bleff dømt 
thill Bremerholmb. Och Herredtz Fougdens Dom eonf irnzeret, som waar heel 
witlØfftig. Penge 5 Rixdl. 

Paa mig til Fortering udj Wiborg och paa Fangen och dem, som thog Waare 
paa hannomb. Penge 11/2 Dal. 

For Steffninger ehr giffuet. Penge 1 M." 

Ridefogden faar altsaa sine udlagte Penge refunderet af Slottet. Ved Skriver 
Jens Olesen. 

Dernæst betalte Slottet Omkostningerne ved Erhvervelsen af Landstings-
dommen. 

Vi har tidligere berørt disse Udgifter ved Landstinget under Omtalen af et 
Drab paa en af de kongelige Jagter, en Fredløs-Dom over Hammergaards Folk, 
Henrich Meyns Skovhugst o. fl. Gange. Der findes tillige en Fortegnelse over 
dem, der faldt i Tiden mellem 1650 og 56. De gælder Kendelser af meget for-
skellig Art. Det kan være Bekostninger ved „Sandementz Æd, Lysering') och 

1) Det ser ud, som om det er i Kirken, han har truet og undsagt Præsten. ') Vist 
Logering = Logis. 
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Hesteleje", angaaende en Person, „som bleff dØed funden i en SØ", og som ved 
Sandemænds Ed skal befries for Mistanken om Selvmord. Det kan være Ud-
gifter ved et Syn, de samme Mænd har taget paa „Christen Skoemager i Krag-
gelund, som bleff døe funden ved Funder Bye", eller „itt 'Pige 'Baren wed Alling 
Mølle som aff idt Tre bleff slagen till Døde" eller Jens Pedersen i Haarup, som 
det samme Uheld overgik, eller paa „Hiorden i Sehanderup som bleff dØed" af 
en anden Aarsag, nemlig af „Brenduin". Og det kan dreje sig om en „Warsell 
Sedel" anlangende en Person i Balle, som „rømbte och sin Leiermaals-Bøde 
icke betalte", en Dom over Søren Karup og Peder Sørensen i Engesvang for 
ulovligt Skriveri, vel sagtens af Dokumenter o. s. v. Det er dog ikke store Ud-
gifter, det her drejer sig om. For dette Seks-Aar kun 35 Daler. 

Endnu en Bekostning havde Slottet paa Retfærdighedens Vegne, ved For-
sendelsen af Fanger, som skulde lide deres Fængselsstraf i København. Det gaar 
heldigvis ikke ret tit paa. I 1621 bekostes der 3 Dal. paa en Rejse af denne Art, 
og i 1631 løber Omkostningerne ved den tidligere omtalte Tyv, Erik Pedersen 
fra Kragelund, op til 18 Dal. I Kvitteringen fra Hans von Schmedtt(?) siges det, 
at han er bleven indsat i „det blaa Torn" — det fra Eleonora Ulfeldt o. a. be-
kendte Blaataarn. 

De mange Udgifter, Slottet havde paa Syndere af forskellig Slags, opvejedes 
naturligvis rigeligt af Sagefalds-Bøderne. Og hertil kom da ogsaa den tidligere 
omtalte Indtægt, Salget af Forbryderes, rØmtes og andres Gods gav. Men disse 
Beløb var selvfølgelig af meget forskellig Størrelse. 1620 stak Jens Enevoldsen 
Jens Mikkelsens Tyr ihjel. Han blev idømt Tugthus, og hans Gods blev takseret 
til 3, men solgt for 5 Dal. Den tidligere omtalte Chr. Andersens Efterladenskaber 
udbragtes i 10 Dal. Rejnholt Møllers i 1633 i ca. 40, og Tyven Niels Huggers 
Smule Ejendom i fattige 3. Den stakkels Troldkvindes, ved vi, gik ikke engang 
i 3, og disse 3 ser endda ud til at være bleven delt mellem Slottet og „en af 
Kongens Bønder Peder Andersen i Seill", som vist havde været særlig ihærdig 
ved hendes Paagribelse og tillige deltaget i Omkostningerne ved hendes Hen-
rettelse. Derimod var Salget af Hustrumorderen Niels Jensens Sager en helt 
god Fortetning. Han maa have været en ret velstillet Gaardmand. Heller ikke 
den tidligere omtalte Torning Forbryder med de mange Synder paa sin Sam-
vittighed har været nogen helt daarlig Bid. Det samme kan altsaa ogsaa siges 
om Boet efter de tre Mænd, der slog Dyrvogter Frederik Jørgensen ihjel. Til 
de rømte Gods kan jo paa en vis Maade henregnes Selvmordernes. Og dette gik 
da ogsaa i Slotskassen. Saaledes i 1624 Eske Andersens fra Smedebæk, som 
druknede sig i Silkeborg Sø og derved berigede Kassen med 11 Daler. 

Vi vil dernæst beskæftige os med de stadig tilbagevendende Skatter, som 
indgik til Slottet 

De var næsten utallige. Jeg nævner her dem, jeg ved min Gennemgang af 
Arkivalierne har truffet paa. 

Korntienden, Kongens Part: I 1598-99 angives den at indgaa i Kærven fra 
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Balle, Sinding, Sejling, Lemming, GØdvad, Svostrup, Kragelund og fra den 
anden Side Aaen fra Skanderup, Voldby, Skorup, Gjærn og Tvilum Sogne. Den 
blev da aftærsket paa Slottets Ladegaard. Og den angives det - Aar at udgØre 

1 Læst 11/2 Orte Rug, 17 Orte 4 Tdr. Byg, 171/2  Øde Havre og 51/2 Tdr. Boghvede. 

Korntienden var, som vi foran af og til har set, ofte fæstet ud. Saaledes i 
1630-31 til Henrik Gladbæk, Borger i Viborg, som havde den fra Balle, Grøn-

bæk og -Gjærn Sogn til henholdsvis 10, 8 og 10 Dal. i Indfæstning. Den tilstodes 
„ved hans førstelige Naade Prindtzens Missive" for Livstid mod en Afgift af 1 

• Dal. pr. Orte Korn. Samme Aar stedte Reinholt Møller GØdvad Sogns o. s. v. 

Baadsmandsskat'). Den angives i 1656-57 at indgaa fra 426 Helgaarde og 

55 Halvgaarde med 561/2 Daler. 
Stigtens Indkomst. Dette var som tidligere nævnt en Ydelse, der oprindelig 

var Kirkens, men ved Reformationen gaaet over til Kronen. Den var omkring i 
de forskellige Sogne dels forpagtet ud til Sognemændene, dels til Enkeltmand 
eller hævedes af Slottets Ladegaard og Tvilum Ladegaard. I 1658 fortæller Jor-
debøgerne, at disse havde henholdsvis Stigtens Indk. af Skaarup og Gjærn. 
Samme Aar var Vrads, Them, Balle, Sejling, Kragelund, Gjærn og Vejerslev 
bortfæstet til Sognemændene i disse Sogne, Flammer, Kloborg, Aale, Serup til 
Palle Rosenkrans?), Tørring til Chr. Thomasen, Stougaard, Søby til Peder v. 

Gersdorff3), Iller og Elfsborg til Oluf Parsberg4), Præsten i Hjortsvang Hr. 

Jens')) sad inde med Underup, Hr. Laurids"), Sejling, med Sinding. Vore gamle 
Bekendte Henrik Meyn og Gunde Giordsen havde henholdsvis Lemming og 
Grønbæk, medens jens Vorm i Linaa og den tidligere omtalte Christen Jensen 
i Silkeborg Kro havde Gødvad og Skanderup. Stigtens Indkomst var i 1621-22 
20 Dal., 6 Læster 111/2 Tdr. Rug, 31/2 Læster 15 Tdr. Byg, 21/2 Læster 111/2 

Tdr. Havre, lidt BoghVede og Gryn. 
Kvægtiende. Den ydedes i Penge, Lam, Kalve, Kid, Kvier, Grise og Køer, 

ofte store Drifter af hver Slags, dog mest Lam: 1609-10 269, 1611-12 350, 
1618-19 282, 1639-40 208 o. s. v. Disse Flokke synes i Reglen at være satte 
paa Græs i forskellige Egne af Lenet. Lensregnskabet meddeler næsten hvert • 
Aar, at der dør en hel Del af disse firbenede Pensionærer, 1598 saaledes 24 
Kid, 5 Lam og 8 Grise, 1618, da de er udstationeret i Revl, Asklev og Velling, 

30 Lam, 10 Kid og 5 Grise. 
Provstekorn ydedes i Rug, Byg og Lam af Kirkerne. En Del af det gik di-

rekte til- Slottet, medens en anden Del var fæstet ud. I 1658 havde saaledes 

') En Udskrivning til Søs. Egentlig en Byskat. Hørte til 1660 til Byernes faste 
.aarlige Skatter og ydedes til Underholdning af Baadsmænd, Bartskærere og Trompetere, 
som de af en eller anden Grund ikke kunde stille. Men var altsaa ogsaa paalagt Landet. 

2) ?. 3) Vist Peder v. Gersdorff til Søbygaard, Broder til Jochum 0. til Tureby-

holm. 4 ) Oluf Parsherg til Jernit (Frijsenborg), Hagesholm, Palstrup m.. fl. Gaarde. 

5) Jens Poulsen (t 1651). 0) Laurids Jensen Fischer el. Horsens (Præst i Sejling—

Sinding 1629-65, Provst). 
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Chr. Thomasen, Stougaard, Tørring-Ydelsen, og Jørgen Marsvin, Aunsbjerg, 
Vium og Sjørslev. 

Spindepenge. Pengeafløsning af en Forpligtelse til at spinde for Herskabet. 
Den var ikke ret stor: 4 Skilling af en Helgaard og 2 Sk. af en Halvg. I 1623-24 
svaredes der af 296 Helg. og 375 Halvg. Den samlede Sum kunde gaa ned til 
2 Dal., men ogsaa stige til 17 Dal. (1635-36) og 161/2 Dal: (1636-37). 

Brødpenge. Pengeafløsning af en Forpligtelse til at bage for Herskabet; 
oprindelig var den 2 Tdr. Rug af en Helgaard og 1 Td. af en Halvg. Afløsnin-
gen var henholdsvis' 20 og 10 Skil. I 1642 var den samlede Sum 871/2  Dal., hvil-
ket er Højdemaalet. 1651 giver det kun 151/2  Dal. 

Accise') forekommer af og til. I 1621 maa saaledes Søren Skrædder i Ans 
og Jens Sørensen i Sjørslev betale den, fordi de ud over deres eget Forbrug har 
„forbrøgt Øll och soldt for Penge thill Vandringsfolk och fattige Folck, som 
icke sielffer forstaar at brøge". Men det er i Reglen Kroerne, som svarer den. 
I 1623 maa Niels Jensen, Trust, ved edelig Forsikring for Tinget opgive, hvad 
han har solgt af Øl til vejfarende — 71/2 Td. å 61/2 Mark — og 1641 maa Kro-
mændene i Kragelund, Gjærn og Ans — henholdsvis Frands Eskildsen, Niels 
Gregersen•(Herredsfogden) og Jens Hansen Vorm — hver give 2 Dal. for Aaret. 
Og 1631 svarer Reinholt Møller i Silkeborg Kro af den Mjød, han har „ud-
tapper, og Øllet, han har skænket. 

Husbondshold2). Det forekommer kun en Gang, i 1662, da „Indvold Han-
sen, Mollerup, tog Husbondshold af hans tilfalden Lod ibid. aff dend halfue 
Gaard, som hans Broder Søffren Jensøn paaboer" (20 Dal.). 

Endvidere forekommer Overløb'), Madskat), Arbejdspenge'), Vinterskat6), 
Kirkehavre'), Tærskepenge, Kopenge, Engpenge, Trællepenge (= Arbejdspenge? 
Træl = Ugedagstjener), Kammerpenge. De sidste seks 'Afgifter er vel sagtens 
Pengeafløsninger som adskillige af de foranstaaende. 

En Ydelse, som er ejendommelig for Silkeborg og tilgrænsende Len, er den 
af Jærnindvindinger af Myremalmen. Den figurerer paa Lensregnskabet som 
Levering af færnkloder, vistnok — efter Navnet at dømme — Jærnstykker, 

') I Modsætning til Told (Afgift af udenlandske Varer) er Accise en indenrigsk 
Forbrugsafgift. Kendt i Danmark fra Middelalderens Slutning. Indtil 1660 i Reglen 
en Afgift til Kongens Kasse. 2 ) Dels en Afgift, der udredes af SelveJere en Gang for alle, 
nemlig naar de overtog deres Ejendom (analog med Fæsternes Indfæstning) dels en aar-
lig Ydelse af visse af Landbefolkningens fattigere Elementer (Haandværkere) dels en 
Ydelse af vornede for at faa Lov til at opholde sig paa en andens Gods (senere end det 
16. Aarhundrede). 3) Ordet betyder Overrest, Overskud el. lign. I Hald Lensregnskab bru-
ges det om Overskud f. Eks. af Kronens Ejendomme, som blev erhvervet ved Refor-
mationen, paa Tidspunkter, da de ikke var hortforlenet. 4) Eller Gengærd. Det er en 
ekstraordinær Skat, der udredes af Almuen i Naturalier. Den opkrævedes af Lens-
manden og anvendtes til Underhold af Kongen og hans Følge, naar han rejste gen-
nem Egnen. 5) Eller Innepenge. Det var en Pengeafgift, der afløste Arbejdsydelse til 
Kronen. 3) Ofte Afløsning for den gamle Skat „Stud". 7 ) Gejstlig Indtægt over-
gaaet til Kronen. 
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og indgaar fra visse Egne af Lenet. Fra Paarup i Vrads Herred, fra Bording, 

Vesterbording, Mausing, Lemming, Serup, Sejling, Ebstrup, Vester- og Øster-

Kejlstrup, Funder, Sejl, Svostrupdal, Overgaard, Sinding, Resdal, Nisset og 

Kragelund i Hids Herred, Have, Vor, Torning, Skræ, Knudstrup, Kellerup; Alm-

toft, Hinge og Revl i Lysgaard Herred og Voel i Tvilum Birk. I 1611 indgik 412 

Kloder, men de var da — „efterdi her nu intet Jærn gøris" — som for Resten 

af Lenstiden ansat i Penge. I de frste Aar er Prisen 12 Skilling pr. Klode, og 

fra 1618 til 1626 angives ikke Klodernes Antal, men kun Pengeværdien: i 1623 

155 Dal. og 1625 45 Dal. Fra 1632 og op gennem Tiden angives baade Kloder 

og Penge. Klodetallet svinger omkring 400 Stk., og den laveste Pengeværdi er 

i 1636 45 Dal, og den højeste i 1652 66 Dal. Jærnudvindingen er altsaa standset 

allerede i 1611.. Til Gavn for SkoN)ene, som skal have lidt en hel Del ved at le-

vere Brændsel til Udsmeltningen. iDe leverede Kloder er formentlig gaaet over 
Vandet til Gethuse og Værksteder.  i KØbenhavn. En enkelt Gang angives Bre-
merholm som Afskibningsstedet. 

Hovedstammen i Leveringerne eller Tilførslerne til SlOttet var dog Bøndernes 

Fæsteafgift: Landgilden. Jeg anfører her et Par Prøver paa denne fra forskel-
lige Tider i det Sogn — Linaa L- hvor Silkeborg laa. 

De er typiske forsaavidt som: Hovedstammen') her, som næsten alle Vegne 

i Lenet, er Korn, Svin, Køer, Smør, Æg, Fjerkræ og lidt Penge. 

I 1586 giver Enevold Sørensen, Linaa: 6 Skpr. Rug, 4 Skpr. Havre, 1 Ørte 

4 Skpr. Gæsteribyg, I Svin, 1 Fedeko, 1 Snes Æg, 2 Mark 10 Sk. 2 Album Gæ-

steripenge"-), 4 Sk. Ledings). Per Rasmussen, Mollerup: 11/2 Øde Rug, 1/2 Øde 

Byg, 1 Ørte Havre, 2 Harbopund Smør, 1 Ørte Gæsteribyg, 1 Svin, 24 Læs Ved, 

1 Læs Humlestænger. Niels Sørensen, ibid.: 6 Skpr. Rug, 8 Skpr. Byg, 4 Skpr. 

Havre, 2 Skpr. Gryn, 1/2 Td. Smør; 21/2 Ørte Gæsteribyg, 1 Svin, 1 Lam, I Gaas, 

4 Høns, 1 Snes Æg, 30 Læs Ved. Gæsteripenge 2 Mark 10 Sk., 5 Sk. Leding. 

Niels Svendsen og Per Jensen, Haarup, af den Gaard, de ejer i Fælleskab: 
1/2  Ørte Rug, I Ørte Havre,-2 /Pund Smør, 1 Ørte Gæsteribyg, I Svin, 23 Læs 

Ved, I Læs Humlestænger. Niels Lassen, Skellerup: 6 Skpr. Rug, 5 Skpr. Byg, 

4 Skpr. Havre, 2 Skpr. Gryn, 1/2 Td. Smør, 2.Ørte Gæsteribyg, 1 Svin; 1 Lam, 

1 Gaas, 4 Høns, 1 Snes Æg, 30 Læs Ved, Gæsteripenge 2 Mark 10 Sk. 2 Alb. 
6 Sk. Leding. 

1) Landgilden falder ofte i j Hoveddele: 1) Kornskyld af Agerlandet, 2) Smør af 
Engen, 3) Svin af Skoven, 4) „Bede", oprindelig frivillige Naturalydelser til Her-
skabets Bord (Fjerkræ, Lam, Fedesvin, Æg og lign. Hertil kommer oftest 5) Gæsteri. 
Derudover kan dog betales forskellige Afløsningssummer for Arbejde og lign. 2) Penge-
afløsning af Pligt til at huse Herskaberne paa deres Rejser gennem Landet. 3) Oprinde-
lig Krigstjeneste. Derefter en Afgift, der betales i Stedet for i Aar, da intet 
Krigstog fandt Sted. Derefter en fast aarlig Afgift. Ledingen erlagdes næsten 
altid i Penge. Lensmændene Modtog Ledingen hver for sit Len. Opkrævningen skete 
gennem Herredsfoged • og — 'Jylland — Skursnævninger. 
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I 1608, 1620 og 1651 yder de samme Gaarde — ligesom Lenets Øvrige — 
saavidt jeg kan skønne — Besiddernes Navne skifter jo — det samme. 

Det kan her være paa sin Plads at sige, at det ofte kunde knibe at faa denne 
Hovedafgift til at indgaa. Der var mange Ting, der tyngede Bøndernes Ydeevne. 

Der var Krigene, som den Tid jo havde en Del af, med fjendtlige Indfald. 
Vi har tidligere berørt disse og vil senere komme tilbage til dem. I deres Spor 
laa de sorte Tomter efter Ildebrandene, den forladte Gaard, som stod og faldt 
ned, de udplyndrede Gaarde med de fattige Beboere. Vi har nævnt det under 
Stedsmaalet. I Marginen af Jordebøgerne fra disse tunge Aar staar Side op og 
Side ned de triste Antegninger, givne af de Kommissioner, som Regeringen ud-
sendte at taksere den nedbragte Ydeevne: „giver halvt", „kan intet give", „øde" 
o. s. v. Og der var de mange „daarlige Aar". Et særlig slemt var saaledes 1636 
—37. Da ansøger en Mængde Bønder Lenet over, men dog især fra Aidt, Vej-
erslev, Lyngby og Grønbæk og næsten alle i Karup. Birk, om Lempelser i Af-
giften. Og der var Aarene med ligefrem Misvækst. I 1649-50 har saaledes 
Bondesynene været rundt og set paa Markerne og stukket Næserne ind i de 
halv- eller heltomme Lader og givet meget mistrøstige Erklæringer om Fæller-
nes Ydeevne. Det er galt næsten alle Vegne, maaske dog mest i Hids og Vrads 
Herreder. Men ogsaa i Gjærn Herred er det paa sine Steder elendigt. I Gjærn 
og Skanderup staar kun en Fjerdedel af Rugsæden igen og af Byggen ikke det 
halve. I Laven og Linaa vidner Synsmændene „for Dom ved Ed och opragte 
Fenger effter Recessen udj ald Sandhed vitterlig ehr", at „dieres Kuoren Seed 
af Roug, Byg och Haffuer Affling var ganske voeg (elendig) ok renge dette 
Aar ok aff Kuld ok Vand forderffuet, saa di neppelig kunde bekomme dieris 
Seed igien udj lige Mader (Maader) huis renge Kuorenn der vogxede paa ehr 
voeg saa di icke kand yde dett till Landgielld eller andet, udj lige Mader be-
komb di fattig Follck icke ett Laes Høy (Hø) till dieris Nusse eller Garde dette 
Aar som de fattig Follch kunde hallue hafft tilt Hielp adt føde dieris Femon 
(Kvæg) saa at for samme stuore Misuegxt Skylid neppelig kand formaa eller 
udstaae adt udgiffue dend thiiende Part aff dieris Kuoren Landgield dette Aar". 
Der bliver Bønderne 2 /3  afkortet. 

Store Dele af det, der som Penge fra Bøndernes Lommer gik i Slottets Kasse, 
og paa Vogne og ved Reb, brølende, brægende, gryntende, kaglende og gæk-
kende, eller som Æg, Smør og Fisk, eller hvad det nu var, indgik i Kældere, 
Oplagsrum, Stalde og Stier, udgik selvfølgelig igen til forskellige Steder, hvor-
om senere. Men en stor Del af det levende gik til Slagteriet, inden det -
paa Bøndervogne eller Slottets egne — igen kørtes ud af Portene. 

Der kunde selvfølgelig undertiden gaa mange Dage med at samle sammen 
paa Slottet det som skulde ekspederes i Slagtehuset, og for at Dyrene i den 
Tid ikke skulde afmagres eller dø en for tidlig Død, maatte der sørges for de-
res' Underhold. Vi hører saaledes fra 1653, at Kongens.  Brændsvin og Oldensvin, 
som samles ind fra Skoven, i denne Ventetid fodres med .21/2 Pund 31/2 Skp. 
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Byg og 4 Tdr. 11/2 Skp. Havre. Og i 1633 sørges der for Slagteøksne med 2 
Læs HØ samt udgives til Kong. Maytz Høns „emedler Thid de ere sammeledt 
her paa Slottet 2 Tdr. 2 Skpr. Byg". 

Selve den blodige Handling besørgedes, som allerede nævnt, af tilkaldte 
Slagtere og Hovbønder i det omtalte Slagtehus. Disse Hjælpere fik vist i Reglen 
Kosten paa Slottet, saa længe Slagtningen varede — se Listen over Plidts-
folckene — eller en Godtgørelse for Mad og Drikke. I 1614 faar Ugedagstje-
nerne i Slagtetiden 4 Tdr. Mel og Brød, 4 Tdr. Malt, 4 Flæskesider, 2 Harbo-
pund Siilør, 11/2 Fjdg. Sild og 4 Skpr. Humle. Ogsaa ved andet Arbejde fik de 
til Tider Mad paa Slottet. Iflg. „Cancell. Brevbg." af 1584 klagede Bønderne 
over, at de ingen Underholdning faar, naar de arbejder paa Slottet. Det befales 
da Lensmand Henning Reventlov, at han skal give dem et Maaltid Mad om 

Dagen. 
Disse Slagtninger kunde være meget store. I 1638 f. Eks. var Resultatet af 

en enkelt Slagtning: 164 Flæskesider, 82 Svinehoveder og ligesaa mange Svine: 
rygge, 11/2 Fjd. Maver, 31/2 Lpd. Ister og dertil en Mængde „Smaamad" og 
„Dalbagger'°) o. s. v. Og i 1641 en endnu meget større. Der opgives 849 Flæ-
skesider og 425 Svinehoveder og det samme Antal Svinerygge og Dalbagger, 
en Del „Svinefødder" — paa Nutidsdansk Grisetæer — Maver og Ister. 

Slagtningerne og de paafØlgende Nedsaltninger tog selvfølgelig — som tid-
ligere anført — mange Dage. Man kendte jo ikke de moderne Slagteriers Hjæl-
pemidler ved dette Arbejde. Det synes da ogsaa, som om man af og til har 
maattet tage Aftenen og Natten til Hjælp — Hovbanderne kendte ikke til Nor-
mal-Arbejdsdage — idet der tales om Lys til Slagtningen. I 1612 findes paa 
Regnskabet 2 Pund 4 Mark Lysgarn, som blev „forbrendt medlerthid Kong. 
May Sviin ehr bleffuen slagtede". Og i 1614 tales der om Lys, der er støbt til 
Slagteriet og Skriverstuen „och ellers i andre Maader". Efter Slagtning og Salt-
ning har der undertiden været en lille Pavse, inden Kødet og Flæsket gik i 
Tønderne. Da havde Slagterne Opsyn med dette. Der siges i 1650, at Slagterne 
Jens Villadsen og Rasmus Kok i Haarup har faaet 3 Dal. for at slagte Kongens.  
Skovsvin og have Opsyn med dem, mens de var paa Slottet, at Kødet ikke 
„skulde bliffue forderfued". 

En Del af Flæsket røgedes, inden det afgik. Dette skete vel i Reglen paa 
Slottets eget Røgloft, som tidligere er omtalt. Men en Del sendtes ogsaa paa 
Landet og blev imprægneret i Bøndernes Skorstene. Vi hører saaledes under 
Krigen i 1611-13, at de 14 Svinehoveder og 20 Svinerygge, som Madtz Leime 
i Lemming havde faaet at røge, blev brændt tilligeined hans Hus. Forat Slottet 
kunde være sikker paa at faa sit eget Flæsk tilbage og ikke noget daarligere 
og magrere Bondeflæsk, sattes der et Stempel paa Sværet. Las Smed i Gijaa-
skov lavede dertil i 1621 34 Svinebrændere, som brugtes til det Flæsk, der 

1) Kødet paa et Svin fra Kæben til Mellemgulvet. 
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sendtes ud for at „thørris". Og i 1630 leverer Hans Smed i Balle 2 Apparater 
til samme Brug. For 12 Skil. Stykket. 

Ogsaa de store Sendinger af Brød — „Kavringbrød" — blev sikkert for en Del 
bagt hos Bønderne. Slottets to Ovne har ikke kunnet besørge det. Vi har da 

ogsaa foran set, at disse Bagninger blev afløst af en Pengeafgift. 
Bødkerne har ogsaa haft travlt ved de store Blodsudgydelser, da Vandet i 

Remsirup farvedes rødt af Dyrenes Blod. Ja, vel hele Aaret rundt. Der brugtes jo 

Tønder ikke blot til Svinenes Flæsk og Køernes Kød og alt det andet levende, 

som indgik ude fra Bondelandet, men ogsaa til det, der kom fra Jagterne i 
Skovene, til Aalene, Smørret, Øllet o. s. v. 

11621-22 bødkererede Bødkerne Niels i Balle og Ebbe i Kjærsgaard hele 
83 Dage, næsten et Fjerdingaar. 

Naar saa det hele af saltet, røget og bagt, Smør, Æg m. m. var gaaet i 

Tønder og Fjerdinger, tog man Skøn over, om der nu var nok til de afkrævede 
Leveringer.. Ofte maatte der købes mere ind. I 1596 slaar Landgilde, Sagefalds 
og Stedsmaals-Køerne ikke til. Der købtes endnu 59 Stk. Mest i Egnen. Priserne 

svingede da omkring 5 Dal. for hver. Samme Aar manglede der ogsaa baade 

Flæsk og Havre til Kongens Brug. Af det første leverede saa Knud Sørensen 

i Aarhus en hel Del til 2 Mark pr. Side, og Morten Strit, Horsens, 100 Tdr. å 

21/2 Mark. Og i 1617 lod Chr. Holch opkøbe paa Ry Marked og hos Bønderne 
Slagtefæ for 135 Dal. 

Det hænder da ogsaa en enkelt Gang, at Oldensvinene undgaar Kniven paa 

Silkeborg Slagteri og maa spadsere til et andet Skafot og lade Livet. I 1618 af-
gik 300 til Skanderborg og 1619 500 til Horsens. 

Naturligvis skulde en hel Del af Sagerne paa Vægten, inden de afgik. Under 
Omtalen af Fruerstuen er bleven nævnet den Kælder, Landgilde-Smørret vejedes 

i. Her hang altsaa „Bismervægten". I 1642 omtales den nærmere. Paa dette 

Tidspunkt, „da Fienderne blet Lennedt mechtige och ankom her til Slottet" 

„ganndske borttog de huis Inuentarium paa Slottet och Thuillum Ladegaard", 

og mellem det var en „Schippund Wegt med Skaaler och Loed". Der opgives 

meget nøjagtig Loddernes Antal og Vægt: „Et hallf Skipund, 5, 3 og 1 Lispund, 

8, 4, 3, 1 og 11/2 Skaalpund." Det ser ud, som om der senere er bleven sendt 
Slottet en Vægt fra Bremerholm. 

Sendingerne fra Silkeborg havde mange forskellige Adresser: Koldinghus, 
Skanderborg, Aarhusgaard, Stjernholm, Provianthuset i København, Vartov, 
Bremerholm p. s. v. 

Mest Interesse har det 'at følge de Leveringer, som gik over Vandet til 
København. Det var som oftest store Ladninger, der sendtes afsted. I „Eansk 

Magasin", „Cancell. Brevb." og Lensregnskabet findes en. Mængde Fortegnelser 

over disse. Jeg plukker nogle enkelte ud. I 1547 sender Lensmand Hans Stygge 

til „Skiffs Behoff: Qll 70 Lester, Maldt 10 Lest., Brød 30 Lest., Flæsk 200 Sider, 

Oxeldød 100 Kroppe, Faarekiød 500 Kroppe, Gryn 11 Lest., Eddike 1 Lest.". 
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1549 afgaar fra Lensmand Frans Bille: 2 Lest. Malt, 600 Flæskesider saltet og 
røget, 6 Lest. Havre, 1/2 Lest Kokød, 100 Jærnkloder. 1599 sender Lensmand 
Frans Rantzau 122 øxen, 500 Tdr. Havre og i 1610 følgende mægtige Ladning: 
810 Flæskesider, 828 Svinehoveder, 828 Svinerygge, 6 Tdr. Lammekød, 229 
'Lammekroppe, 3 Lester Gryn, 29 Lest. Brød, 5 Lest. Smør, 26 Lest. 6 Tdr. Mel. 
6  Lad mig her' indskyde, at der ogsaa sendtes andre Sager end spiselige. I 

1618-19 Hamp og Hør, og i 1616-17 maa Chr. Holch skaffe til Skanderborg 
Slot 20 gode Borger- og 30 gode Søndersenge og 11/2 Skpd. Dun. Hjulbøger, 
Spade- og Skovlskafter har vi allerede omtalt. I Aarene 1614-17 hørte de til 
de faste Forsendelser. 1 1614 afgaar 400 af de første til „Kong. Maytz Søgnings 
Behouff", 1615 atter 400 „til Archeleye och Thøyghuss (Arkeli og Tøjhus). De 
koster da 8 Skil. Stykket, „epttersom dj nu er veed att giør epther den Skabe-
loffuen (Skabelon) der bleff frembsend att di skul) giøris epther". Smeden faar 
for Beslaget 5 Sk. De skal nemlig have en „Staalhop(?) langs Jegen (Egerne) 
mell Hyuffuel Naffuen och med Ringe och Støffer2 ) for, som icke tilforn pleier 
att ueer" (være). 1617 sendes 1000 Stk. å 12 Sk., hvilket er 100 Dal 2). 

Der udskibes fra 3 Byer, de tre nærmeste: Randers, Aarhus og Horsens. Of-
test fra Aarhus, som var den nærmeste og vel havde den meste Skibsfart og 
den bedste Havn. Det er i al Fald næsten altid denne By, der er Tale om. 

Til Ledsagelse af Sendingerne fra Silkeborg og hertil eller til at modtage 
dem her, hvis Bønderne havde Ordre til at køre dem dertil, samt følge der her-
fra videre over Vandet valgtes selvfølgelig paalidelige Mænd paa Slottet, ved 
dette eller ude fra Lenet. 1596 faar Michel Nielsen, Balle, „selffanden" for „paa 
egen Kost at offerdriffue 30 Øksen 6 Dal." og Niels Bødker „Støttens Kieldcr-
svend for 11 Dage han var i Aarhus at lade udskibe 40 Lester Brød" m. m. 71/2 
Mark. 1610 ledsager Peder Hald, Anders Larsen og Michel Nielsen „boendes 
for Slodtenn" Transporten. 1615 er det den under Bordag omtalte Jørgen Virk-
lund — Slægtsnavnet findes endnu i Funder — der betros Hvervet. 1620 maa 
Skriverdrengen paa Silkeborg foretage en længere Rejse med Slottets Havre. 
Han afgaar denne Gang fra Randers. Han bliver „fortøvet" paa Rejsen og maa 
ligge i København i 14 Dage. De vil der ikke straks modtage hans Havre. Saa 
gaar han med den til Sundby Færge paa Amager og derfra over Vand og Land 
til Frederiksborg. Men heller ikke der kan han blive af med den og vises til-
bage til København, hvor han saa endelig bliver den kvit. Hele Turen varer 7 
Uger. 1625 er det Underskriveren paa Slottet, som maa afsted. Han sætter fra 
i Aarhus. Med Smør og Gryn og Aal. Han ligger 8 Dage ved Mindet, før han 
kan komme til Sejls, og bruger der 2 Dal. til Q1 og Mad. Da han endelig kom-
mer over paa den anden .  Side, til København, fryser Skibet inde, saa han maa 
rejse landværts tilbage. Hans Rejse koster Slottet 30 Dal. Paa en senere Rejse 
med Kavringbrød, Flæsk og anden Fetalie maa han ligge i Aarhus 14 Dage, før 

1) Vist Stopper. 2) 1 Daler regnes altsaa paa dette Tidspunkt for 120 Sk. 

Silkeborg Slot. I. 	 12 
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han bliver færdig med Indskibningen, hvilket koster til Mad og Drikke 31/2  Dal. 
For at følge Skibet til København og tilbage igen oppebærer han 32 Dal. Han 
har ogsaa gjort en Tur til Randers med Korn, sagtens med Pram. Det tager 8 
Dage, hvorfor han faar kun lumpne 2 Dal. I 1632 sender Slottet en Mand ved 
Navn Jens Pedersen til samme By for der at modtage Kongens Kavringbrød 
af Bønderne og „tage Maal paa det" for at slaa fast, at der var, hvad der 
skulde være. Han fulgte siden Brødet til København, hvorfor han• fik 22 Dal., 
og samme Aar gik han med en Ladning over Aarhus for 18 Dal. 1639 betros 
Niels Pedersen „tjenendes paa Silkeborg" at gaa over med en Ladning (7 Dal.). 
1649 stilles Skriver Morten Mikkelsen og Thøger Christensen i Spidsen for en 
Ekspedition. De maa ligge i Aarhus for Modvind i 3 Uger, og i 1652 er Morten 
atter afsted at samle Kornet, som Bønderne kommer agende med. Denne Gang 
maa han af forskellige Grunde tøve i Aarhus 41,,12  Uge, inden han kan lette 
Anker. Man ser, at det var i Reglen en besværlig Sag at faa Ladningerne over. 
Det var jo længe før Dampskibenes Tid. I 1653 er det Underskriveren med det 
flotte Navn og den ligesaa flotte Haand, Didrich von Uthermøhlen, som er den 
ansvarhavende. 1662 er det Madtz Christensen paa Silkeborg, som „fremfører 
och leffuerer" Korn og Smør paa Provianthuset i København. 

Angaaende Slotskassens Udgifter til disse og andre Sendemænds Rejse og 
Følgeskab veksles der ogsaa Bemærkninger mellem Slotskassen og Rentekam-
meret. Dette sidste henviser til Lensmandens Forpligtelser og mener, han skal 
afholde disse. Det synes, som det stadig er Kassen, der her trækker det korte-
ste Straa. 

Undertiden er altsaa Skibet, som skal fragte Sendingen, ikke færdig til at 
afgaa, eller maaske slet ikke ankommen til Havnen. Saa maa der skaffes Plads 
til den et eller andet Sted. I Reglen lægges den ind paa Aarhusgaard, Kongens 
Slot. Men det hænder ogsaa af og til, at der ikke er Rum tilovers, og der maa 
da lejes Hus hos en eller anden Borger i Byen. 1648 betales der saaledes 12 Dal. 
i Pladsleje til Smør og Landgilde. Der siges ikke hvor. Men i 1649 giver Ca-

. thrine Doctor Johannes (Enke) Kongens husvilde Flæsk Husly. I 1651 faar hans 
Korn Plads hos en Borger, Morten Huas for 10 Dal. 1652 lejes Rum i en Gaard, 

.som tilhører Christen Sørensen Tolder, og i 1654 lægger Slottet Beslag paa hele 
tre Gaardes overflødige Plads: Mette Bassis, Peder Sørensens og Laurids Foghs. 

Paa Regnskabet for 1655-56 gnaver Rentekammeret over de store Udgifter 
til disse lejede Rum. Men den penneførende Silkeborger — vel sagtens Skrive-
ren — parerer med en Henvisning til, at der vel var ledigt Loftsrum paa Aarhus-
gaard, men Taget var saa utæt, at „Kongens Korn ikke kunde ligge ufordærvet". 
De maa derfor leje andet Steds, og Lofterne er i disse Tider meget „unde och 
dyre, hvad de ikke før har været". 

Ogsaa Staldrum maatte undertiden søges i Byen. I 1596 faar Henrich Søren-
sen Borg 8 Dal. for at huse og fodre de ovenfor omtalte 30 Qksne, som laa 
„børløse" (uden Vind) i Aarhus i 17 Dage. 
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Meget af det Korn, som skulde forsendes til København og andre Steder, 
blev altsaa leveret af Bønderne til selve Udskibningsstedet .— „Niels Kloch og 
Christen Kudsk til Fortering paa adskillige Tiide di annammet Kornet i Aars 
aff Bønderne — —" modtaget 18 Dal. (1662) — og det havde da ikke været i 
Slottets Maaltønder. Men her er det saa kommen det. Niels Kloch og Christen 
Kudsk har sikkert haft Tønderne med, i 1612 omtales i al Fald, at Slottet sender 
en paalidelig Mand at „tage Maal" paa Leveringerne. Det kunde sikkert ogsaa 
nok være nødvendigt, da der vel var Snydere mellem Datidens Bønder ogsaa, 
og da Slottet skulde svare til Maalet, naar Sendingen kom til Bestemmelses-
stedet. 

Bønderne synes ikke at have- hjulpet til med at lade Skibene. I al Fald an-
ker Renteriet i 1642 over, at Lenets Kasse maa betale her. Derimod gøres der 
ikke Vrøvl over, at der undertiden maa lejes Folk med Baade og Pramme at 
fragte Sagerne ud paa, naar Skibene undertiden var saa dybtgaaende, at de 
ikke kunde gaa helt ind til Bolværkerne. I 1612 lejes 6 Karle i Horsens at ro 
Tømmer ud. Det tager 7 Dage, hvorfor de faar 101/2  Mark og i Leje af Baaden 
12 Mark. Og i 1627 hyres Jens Prammand i Aarhus til med 2 Pramme og 7 
Mand i 8 Dage at „udsejle" Malt og Mel „til Schibbet som laa paa Rehdenn", 
og fik herfor 10 Dal. Disse Udgifter afholdes, uden at Renteriet gør Vanskelig-
heder. 

Skuderne, som fragtede over, var vel i Reglen smaa, og Søen kunde tumle 
fælt med dem — en, som gik ud fra Randers i 1632, kaldes en „Kreyer" — og 
det var „olme Schuder". Det tog dertil ofte lang Tid at komme over Vandet, 
det var nødvendigt, at Sagerne var godt pakkede. Hverken Korn, Kavringbrød, 
Flæsk eller hvad det nu var, havde godt af Saltvands-Overskylninger. Der siges 
et Sted, at Kong. Maytz Kavringbrød var efter en Rejse over Kattegat „effter 
Schibsbord indhugen, saa de siden var aldeles ubrugelige". Der tales da ogsaa 
paa Lensregnskabet stadig om Maatter at pakke om Sendingerne. 1598 købes 
19 Dusin Maatter af Peder Nielsen, Aarhus, vel en, Købmand. Senere faaes de 
hos „attskillige fattige Folch, som sig dermed underholder". I 1622 købes 48 
Dusin for 12 Dal. I 1652 anskaffes baade Maatter -og Lægter, de sidste til at 
lave „Skillerum" med. Ladningen skulde, som det hedder, „garderes" baade 
„offuen och neden". Ja, det var endogsaa i 1614 nødvendigt for Skipper Jens 
Oluf sen at skære „10 Tylter Saugdeller, som blef forbrugt til Thekningen offuer 
Kong. May. Kauffringbrød". Naar Fragten var levende, havde Slotskassen stadig 
Udgifter til Hampereb, Hampestrikker og Hampegrimer. Og undertiden til Hø. 

Lensregnskabet opbevarer omhyggeligt en Række Navne paa Skippere, som 
fragtede silkeborgske Ladninger over Vandet til København og andre Steder. 
De fleste er fra Aarhus, en Del fra Randers og Horsens. En enkelt fra Æbel-
toft og Samsø 

Der forekommer af og til lidt om Slotskassens Udgifter til Fragt. I .1596 
faar Niels Læsø, Aarhus, 12 Dal. for at besørge. 100 Tdr. Havre og 34 Dal—for 

12* 
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40 Læster Brød og 103 Kloder Jern til Hovedstaden. Hans Rosing tager 15 Dal. 
for at sætte de tidligere omtalte 30 Qksne over til Kalundborg. 1598 gives Vil-
lads og Rasmus Samsing i Aars 12 Skil. for Stykket af 122 Qksne fra denne 
By og til Kalundborg og 19 Daler for 196 Kloder til KØbenhavn og for 6 Læster 
Baysalt at tage med tilbage. Mads Jensen, Horsens, faar 28 Dal. for 500 Tdr. 
Havre og 6 Tdr. Smør at fragte. 1632 tager Rasmus Pedersen, Randers, i Leje 
af en „Kreyer" til København 80 Dal. og Hans Andersen i Aarhus for sin Skude 
70 Dal. 1638 sejler Søren Nielsen, Aarhus, 136 Tdr. Rug, 164 Sider Flæsk og 
en Del „Smaamad", Smør og Byg over for 46 Dal., og 1649 fragter Peder 
Sørensen, ibid. Korn over for 10 Skil. Tønden. 1662 gaar Rasmus Veen fra 
Aarhus over med Rug og Byg til henholdsvis 12 og 8 Skil. i Fragt pr. Tønde 
og Smør til 20 Skil. Samme Aar forekommer nogle ualmindelig store Ladninger 
ført af Aarhus Skipperen Niels Ersøe og Laurits Fussing fra Randers, Forvalter 
paa Provianthuset Niels Paaske, hvis Navn i de Aar stadig forekommer i 
Regnskaberne, kvitterer for dem. Den første er paa 1218 Sider Flæsk, 40 Læ-
ster Brød, 200 Tdr. Gryn, 100 Kloder Jern og tager i Fragt 34 Dal., den an-
den er paa 5 Læster Smør, 849 Sider Flæsk, 119 Tdr. Mel. 

De fleste Skippernavne er, som vi ser, jævne danske. Det samme gælder om 
Oluf Rytters af 1608, Rasmus Pinds og Oluf Hedegaards i 1623-27, alle tre af 
Aarhus. Ligeledes „Sildeskipper" Jens Olsens og Tyge Skippers af Randers i 
Aarene 1631-35. Et enkelt har Folkevittigheden aabenbart haft fat paa, det er 
Kæk „Oudenom"s fra 1611. Det er sikkert snarere paa Grund af en eller anden 
Fejl ved Kursen, han har holdt, end ved Daaben, han har faaet det. En afgjort frem-
med Klang er der over Knud Verners af 1648 og ikke mindst over Henrich Kamp 
von Høyers af 1631. Lensregnskabet titulerer dem alle omhyggeligt og hensyns-
fuldt som „Borgere og lndvaanere". At der ogsaa har været braadne Kar imel-
lem disse Borgere fremgaar af en — iøvrigt lidt dunkel — Sag af 1616 mellem 
Slottet og Skipper Las Andersen af Aarhus. Han skal have „handlet utro med 
Kongens Kauringbrød og beskattet Kongens Bønder". 

En enkelt Gang lader Kongen sine egne Skibe besørge de silkeborgske Sen-
dinger over Vandet. BI. a. i 1650. Der er stor Mangel paa Korn paa Provianthuset 
i København. Kongen sender da sit Skib St. Jakob — Skipper Jens Riber — efter 
Korn fra Skanderborg, Calø, Dronningborg og Silkeborg Len, Lensmændene 
anmodes om at sende det „fligen". Fra Silkeborg besørger føromtalte Henrik 
Meyn hurtigst 140 Tdr. Rug afsted. 

Naar Varerne korn i Land paa Bestenunelsesstedet, skulde de selvfølgelig 
undersøges af Modtageren. Om der ikke var noget fordærvet, om Vægt og Maal 
var i Orden. 1 1608 bliver først 3 Snese Æg „forderfuedt over Vandet", og 
senere samme Aar er 2 01 og 1 Snes ,;blefluen sØnderslagen paa Weyen til 
Schanderburgh". Smørret vejes naturligvis igen. Om det skulde have tabt i 
Vægt Ved „Lagens Frarindelse", eller paa anden Maade. 1 1648 blev der fra 
Slottet sendt til Provianthuset i København 66 Tdr. Smør, og hver Tøfle er, 
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siden det var paa Bøndernes Bismer, 'svundet 8 Harbomark, hvilket giver 2 
Tdr. 4 Harbopund i Undervægt. Paa Proviantskriverens Besværing over dette 
Vægtab svarer Silkeborg med en forsigtig Henvisning til Forskellen paa Vægten 
i Silkeborg og København: „Kiøbenhauffns Wechtis Stiffhed imod Bismer Wech- 
ten aff Bønderne i Lehnet annammis med". Ogsaa Kornmaalet er det undertiden 
galt med. 1617 klager Provianthuset over; at det sendte Korn er svundet meget  
over Vandet, saa der er knapt Maal. Chr. Holch faar et Paalæg om at sætte 
paalidelige Folk til at paase, at der bliver givet rigeligt Maal i Silkeborg eller 
ved Udskibningen, at der er, hvad der skal være ved Modtagelsen i København. 

Undertiden klages der Ogsaa over, at det silkeborgske Smør er, for salt, 
d. v. s. der bruges for meget Salt. Regningerne herpaa er for store. Det er i 
Lensmand Mogens Høghs Tid, og han værger af med, at de Købmænd, som og-
saa faar silkeborgsk Smør, vil have det stærkt saltet. 

Pengeafsendelserne og de aarlige Rejser med Regnskabsopgørelser synes i 
Reglen at være betroet Slottets Skriver, Underskriver eller en Skriverdreng, 
hvad der jo var ganske naturligt, da disse Mænd maatte forudsættes at være 
inde i Tingene. 11610 er dog en anden rent undtagelsesvis kommen afsted. Det 
er en Mand, der hedder 'Jakob Lauridsen. Han rejser med Pendingskat til Kø-
benhavn og er borte i hele 5 Uger — „thi Winndenn hannom ahroisterritt (arre-
sterede)" — og fik til Rejsen 7 Dal. Ellers fik Manden, der rejste med Slottets 
Regnskab ind til Rentekammeret altid 30 Dal. for „Fragt og Forklaring". Og 
ved kong. Brev til Lensmændene var det paalagt disse at give Sendebudene 
„Fordringskab" (fri Befordring) gennem deres Len. Derfor gøres der ogsaa 
Vrøvl fra Rentekammeret, naar Slottet betaler Vognleje. Det maa imidlertid 
lade sig stille tilfreds med den Forklaring, at man ikke altid har Kongens eller 
Statholderens Pas i Orden, og at Sendebudet ofte maa „fortøve paa Stedet, 
indtil Vogn kan skaffes", og at Forsinkelsen da kan blive lige saa dyr som Vogn: 
lejen. Det er ofte store Pengesendinger, der afgaar fra Slottet, og det maa 
være en paalidelig Mand, der skal rejse med dem. 1 1652 sendes der af Lens-
mand Mogens Høgh til Kolding at levere Nytaarsaften „kongelige Penge af 
Aarhus Stift" 75991/2  Rixdl. — en mægtig Sum. Slotsskriver Peder Jakobsen 
rejser denne Gang selvtredje. Og Pengene fragtedes paa Vogn i „Puoser (Po-
ser och Tønder". Rejsen varede fra 29. Dec. til 11. Jan., og han fik 29 Dal. for 
den. Samtidig havde de i Vognen Lenets Regnskab med, 1500 Dal. og „Cam-
mer och Arbeidspenge af Underofficersgaardene i Lenet, 237 Dal.", hvorfor han 
yderligere fik 31 Dal. I .1645-46, da Mogens Bille') og Kield Kragh2) havde 
foretaget Gennemsyn af Lenenes Jordebøger og nedsat Ydelserne over hele 
Linjen, var Slotsskriven i Kolding for at faa Resultatet med hjem. Han laa 
da i denne By i 3 Dage, og Rejsen kostede 3 Dal. 8 Skil. 

' 1) Mogens Bille til Tirsbæk og Skjerrildgaard (1617-53). 2 ) Kjeld 'Knag, Truds-
holm (1614-55). 
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• Naar Penge- og Regnskabsrejserne gik til København, tog man vist i Reglen 
over Land. Mellem Regnskabsbilagene af 1634-35 haves en „Forteignelse paa 
huls Penge som wij" — det angives ikke her hvem — „haffuer udgiffuen paa 
Reigsen til KiØbenhaffuen med Kong. Maytz Schattpenge der i Hans May. 
Rente Cammer at lade indleffuere, sambt och paa Hiemb Reigsen igien som 
effterfØlger". Jeg hidsætter den her, fordi den ikke blot angiver Ruten, men 
ogsaa giver et Billede af, hvorledes disse Rejser foregik. 

„13. Dec. Giffuet for Øll och thuende M. (Maaltider) Mad i Snee (Snede) 
ehr 11/2 Slet Mark. 14. Dec. Giffuet udj Jelling Prestegaard for ØH och Mad 
Penge 5 Mark 4 Skil. 

15. — Udlagde wij udj Pedested (Pjedsted) for Ø. och M. 5 M. 7 S. 
16. — Giffuet Fergemanden wed Meidelfard (Middelfart) Sund for woris 

Goeds at offuerførre 2 M. Samme Dagh giffuet en Wougenmand som aag 
(agede) os Goedset op i Losementet till Drickepenge 8 Sk. 

17. = Giff. for ØII och Mad udj Meidelfard 4 M. ehr 21/2  M. Samme Dagh 
giffuet dennom thill Drickepenge som kiØrde for os fra Meidelfard och til Ru-
gaard 4 Sk. 

18. — Giff. udj Rugaards Mølle for ØII och Mad och laa der om Natten 
11/2 Dal 

19. — Giffued for Øll och Mad udj Odense och laa der en heel Dagh och 
fortØffuede effter Wougen 7 Mark. 

20. — Giff. Boderen (Budfogeden) for thuende Wougen til Drickepenge 8 S. 
21. — Giff. for ØII och Mad udj. Nyborigh sambt Drickepenge I Rdl. 
22. — Gift til Fergepenge fra Nyborigh och til KaarsØer 1 Dal. 1 Mark. 
23. — Giff. for ØII och Mad udj KaarsØer 6 slet Mark. Samme Dag giffued 

Boderen udj KaarsØer for thuende Wogen 12 Sk. Samme Dagh om Afftenen kom 
wij till Slaugelse og giffuet der for 011 och Mad 1 slet Dal. 

24. — Giff. udj Steenlille for ØII och Mad 2 Mark. 
25. — drog vij fra Steenlille och til Thrfigeueldes) och laa der udj otte Daage 

och fortØffued efter Erich Christensen';) till Drickpenge 2 Slet Mark. 
5. January kiØft til Juncher thuende Calendarie och giffuet for StØchet 2 

Mark ehr I Slet Datil)) 
6. January. Giffuet en Bodtzmand2 ) for Skrinet med Pengene at opberge 

(bære) paa Renteriet I S. Mark. 
7. — Giff. Laurids Michelsens Pigers ) til! Drickpenge 1/2 Dal. Samme Dagh 

giff. Roderen for thuende Vougner til Drichepenge I S. Mark. 
8. — Giff. udj Kiøges) till JØrgen Frandsens till Drichepenge 1 S. Mark. 

n Skal være Tryggevælde, hvor Chr. Holehs Broder Ditlev blev Lensmand efter 
ham 1601. Maaske har Sendebudet haft Ærinde hertil fra Lensmanden. le) Vides 
ikke hvem 	Chr. er. ih) Maaske en Gave til en af Prinserne. 2 ) Vel et Bud. 3a) Sagtens 
Pigerne, hvor han har boet. 31)) Hvorfor „wi" har lagt Hjemvejen om ad Kdge, kan 
jeg ikke udrede. 
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9. — Giff. udj Udby Prestegaard till Drickepenge 2 Mark. 
11. — Kom wi till Kalundborig och giffued Boderen der paa Sloted for 2 

Vougner 8 Sk. Samme Dag om Afftenen kom wi till Roesnes (Refsnæs) och laa 
der om Natten och giffuet for Øll och Mad 2 M. 

12. — Giff. Fergemanden som førde os offuer Belt och till Kronborig') 2 
S. Mark. Samme Dagh giff. for Øl! och Mad i Brøndby') 18 Sk. 

13. — Kom wij til NØrby') och war der udj 31 Dage indfrossen och for 
medelst Winterens Haardhed Skyld icke kunde hiemb komme och fich enhuer 
Person thou (2) Maaltid Mad om Dagen gaff for huer Maaltid 10 Sk. Penge 
18. Dal. 2 M. 

14. — Giff. Pigerne til Drickepenge 11/2 S. Mark. 
Gift for ØH och Mad i Thun (ThunØ) 5 S. Mark. Begiffuet os fra Thuri 

och til Saxer) for ØH och Mad 1 Dal. Slet. 
Giffuet thuende Mend af Aarhus, som ledsaget os offuer Isen 3 Mark. 
Summa 39 Dal. 2 Mark. 
11636 gaar Rejsen over Kalundborg med Kongens Pendingskat. Den be-

gynder 16. November, Martinj Dag. Denne Gang er den foretaget af SØffren 
Johansen Skand — maaske en Underskriver eller Skriverdreng — Dagbog og 
Rejseregnskabet er undertegnet af ham. Rejseomkostningerne er ham udbetalt 
af Skriver Jens Olsen. 

„Forbemeldte Dagh reigst her fra thil Aars, der af Windenn arestered thil 
dend 20. Och der medlerthid om Dagen fortered 2 Maaltider med ØH for 
huer Maaltid Mad och ØII 1 Mark Penge 11/2 Dal. 

20. Nov. Udkommen thil Skibs thill Callundborig, Schipperen giffuen thil 
Fragt saa och for 2 Maaltider Mad och Øll thilsammen I Dal. 

21. — Om Afftenenn kom till Callundborig forterede der Afften och Morgen 
2 Maaltider med Øl!, Maaltid 1 Mark Øll 4 Sk. 

22. — Leiede en Wogen der fra till Thorppen i Callundborg Læn, huor ieg 
siden bekomb frij Wogen. Giffuen der aff 11/2 Mark. 

23. — Bekom frij Wogen derfra till Roskilde, giff. der for 2 Maaltider Mad 
och Øll Afften och Morgen 21/2 Mark. 

Kunde der ingen Wogenn bekomme formedelst hanns Maytz Hoff war paa 
Roskildegaard och thill Anderschoff (Antvordskov) forreigste. Leied en Wogen-
mands Wogen til KiØbenhaffen der af giffuen 1 Dal. 

24. — Om Afftenen kommen till KiØbenhaffn der forbleffuen til den 30. som 
er 6 Dage, om Dagen 2 Maaltider Mad och Øll. Maaltid Mad och Øll 11/2 Mark. 
Er 3 Dal. 

30. — Aff en Wogenmands Wogen derpaa til Roskilde deraff giffuen 7 Mark 
S. Forteired i Roskilde til 2 Maaltider Mad och Øll Afften och Morgen 21/2  M. 

1) Maa være et Anløbssted paa Samsø. 2 ) Brundby. 3) Nordby paa Nordenden af 
Samsø. 4 ) Saksild i Hads Herred. 
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Den 1. December reigst derfra thil Holbech, fortered der Afften och Morgen 
till Øll och Mad 2 M. 

2. — Leied 1 Wogen derfra till Callundborig der aff giffuen 1 Dal. Forblef-
fuen i Callundborig formedelst Winden aresterid thil den 8. do. som er i 7 Dage, 
om Dagen 2 Maaltider Mad och Øll. Maaltidet 20 Sk. Penge: 21/2 Dal. 11/2 Ort 
4 Sk. 	• 

8. — Om Afftenen leied en Wogen derfra till Biørnsholmb ved Roesnes, 
deraff giffuen 21/2 Mark. 

9. — Aff en Wogen derfra till Roesnes, som Baadene laae, deraff 1 M. 
Forterredt i fore. Biørnsholmb Afften och Morgen 2 Maaltid Mad och Øll. 11/2  M. 

Selfftridie fragted en Baad med 6 Karlle derfra till SamsØe. Efftersom der 
war stor Liffsfare och med lis thillagt deraff giffuen 6 Dal. Deraff betalt 2 Dal. 

Leied en Wogen offuer Samsøe Land deraff giffuen 21/2 M. 
Forterrede i Noerbye tou Dag Winden arresterid, om Dagenn 2 Maaltid 

Mad och Øll 1 M. Ehr 1 Dal. Slet. 
11. — Selffanden fragtede 4 Karle med Baad der fra til Heines der aff giffuen 

2 Dal. huor ieg udgaff I Dal. Leiede 1 Wogen fra Flelnes til Kongensgaard, 
deraff giffuen 11/2 M. 

12. — Leiede en Wogen derfra thil CalØe der aff giff. 11/2 Dal. Samme 
Afften kommen thill Aars der forterrid Afften och Morgen til .Mad och ØH 2 M. 

13. — Derfra bekommen fri Wogen till Silcheborg. 
Summarum forteridt och udgiffuedt paa forschreffen Reigse. Daller til 96 

Skil. Penge 19 Dal. 20 Sk." 
Fra 1637-38 haves i Bilagene endnu tre Opgørelser fra Rejser med Penge: 
Den første gøres af en Mand, der hedder Anders Thomsen, og det er Kon-

gens Kornskat, han skal aflevere i København. Sine udlagte Penge faar ogsaa 
han udbetalt af Skriver Jens Olsen. Det er en Vinterrejse i Februar og Marts 
Maaneder, men ikke nær saa besværlig som foranstaaende. Den gaar fra Aar-
hus over Kalundborg og samme Vej tilbage, men Samsø undgaas, og den har 
mindre Ulejlighed af Vinden. Den koster da ogsaa kun 9 Dal. 16 Sk. 

Den anden foretages af Skriver Jens Olsen selv med Kongens Regnskab i 
August og September Maaneder. Han afleverer det i Helsingør. Han har en 
Mand med sig. De bliver opholdt af Modvind i Aarhus 6 Dage. Sammen med 
nogle andre fragter de en Skude og giver til deres Part 6 Dal. og for Øl og 
Mad til Skipperen 2 Dal. De kommer hurtigt over, i 2 Dage, er i Helsingør den 
14. August, men maa saa ligge her til den 26. September — i 43 Dage — inden 
Regnskabet bliver opgjort og godkendt, og i den livlige Toldby maa de give 1 
Dal. om Dagen for Kosten. Deres Part af Fragten tilbage til Aarhus er 5 Dal. 
og til Kosten i de 3 Dage, det tager at gaa over Vandet, 2 Dal. Rejsen kommer 
til at staa Slottet i 47 Dal. Hvilke 47 selvfølgelig faar Rentekammerets kritiske 
Antegning paa Regnskabet. 

Den tredie foretager den tidligere omtalte. Anders Thomsen. Med Kongens 
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Skat til KØbenhavn. Den begynder den 27. Nov. og varer lige til 2den Juledag. 
Ruten er Middelfart—Nyborg—Korsør baade hen og hjem. Opholdet i Køben-
havn er paa 12 Dage, og Vinden opholder dem i 3 Dage i Korsør paa Vejen 
hjem. 

Selvfølgelig laa Slottet ofte inde med Beholdninger, som mardie sælges. 
Naar Lensmanden og Kongen havde faaet det, de skulde have, solgtes væk. 
Slottet blev da en Slags Købmandsforretning, og Lensmanden Forhandler. Lens-
brevet indeholdt jo ogsaa Krav i den Henseende. Det var ofte store Handeler, 
der sloges. F. Eks. med Korn. I 1621 lader Kongen fra Silkeborg sende 300 
Tdr. Rug til Embden. Det er solgt til Henrich Dinngklogh. Skipper Johann 
Reimersen fragter det, og en af Skriverdrengene følger og afleverer det. 1 1632 
betaler Kongen en Gæld paa 936 Rixdl. med Silkeborg-Smør. Kreditoren er en 
Købmand i Paris: Lorentz Vanelli. En Skrivelse fra Frans Rantzaul) til Chr. 
Holch forlanger, at Smørret skal ligge rede i Slottets Kældere, naar Pariser-
Købmandens Fuldmægtig Marco Calendren i Hamborg kommer forat afhente 
det. Det leveres paa flere Gange — første Gang 4 Læster 4 Tdr. — fordi Bøn-
derne „icke effter Fiendernes Thiid var kommen til Kiør och Queg iglen". Kri-
gens Virkninger sporedes altsaa endnu 3 Aar efter dens Slutning. 1638 handles 
der paa København. Det er da „Borger og Indvaaner" sammesteds: Laurits Hammer, 
der køber Korn for 1770 Dal. Rug å 2 Dal., Byg å 10 Mark og Havre å 5 Mark 
Tønden. 1641 er en anden Borger og Indvaaner i København, Rasmus Jensen, 
Aftager af en hel Del Korn m. m. fra Silkeborg, og i 1654 fik Lensmand Mo: 
gens Høgh Ordre til at  sælge Erik Jue12 ) en Del Korn. Naturligvis medfører 
disse Salg en Række — ikke altid behagelige — Indvendinger fra Rentekam-
meret angaaende Prisen, med Henvisning til, hvad der betales andre Steder, og 
Anvisning paa den heldigste Tid for Afhændelsen. 11618 og 19 maa Chr. Holch 
høre en Del Ubehageligheder i disse Henseender. 

Slottets Aal er der stærkt Aftræk paa. Mange forskellige køber. 1598 faar 
Peder Nielsen, Aarhus, — sagtens en Købmand — 171/2  Tdr. saltede Aal for 
871/2  Dal. Adelige, Præster og Bønder køber. Vel nærmest til deres eget For-
brug. 1608 faar Frans Rantzau 2 Tdr., Bertel Holdt, Højgaard, Frans Hopkenn 
il vist boende ved Slottet — og Præsten i Gødvad Hr. Christen') hver 1/2  Td. 
1610 køber Hr. Hans') i Hinge 1/2 Td., Michel Andersen i Bøgild og. Henrich 
Meyn i Gjærn hver I Td. o. s. v. 

Byg og Malt sælges der ogsaa meget af. Folk paa Slottet forsyner sig fra 
Beholdningerne. Vi har andetsteds nævnet Ernst Slotsfoged som Forbruger, og 
1612 forsyner Kirsten Fadebursquinde sig med baade Malt og Byg. Beboerne 

1) Frans Rantzau, Rantzausholm, Danmarks Riges Hofmester. Trolovet med Chr. IV's 
Datter Anna Catha-rine (Kirsten Mullens), druknede i Slotsgraven 1632. 2 ) Erik Juel, 
Lensmand paa Aalborghus. 3) Maa være et fejl Navn. Paa den Tid sad som Præst i 
Godvad-Balle (efter Wiberg) Peder Molehiorsen Thorning (t 1658) Provst og Jubel. 
lærer. ') Hans Sørensen; Præst fra ca. 1597-1621, t ea, 1632. Provst. 
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ved Slottet findes ogsaa stadig mellem Køberne. Samme Aar køber Rasmus, 
Niels og Karen Rernsniders og Maren Villadsen Malt til deres Øl, og ude i 
Sognet købes der af mange Bønder. Ligeledes af Hans Skriver og Søren Borm 
i Keilstrup, og en hel Del Mænd fra Ry er kommet til Silkeborg med deres 
Hr. Michel i Sejling 8 Tdr. Malt, Hr. Christen') i Gødvad og Hr. Oluf2) i Them 
Sække — deriblandt Skomager, Smed og.  'Feldbereder — en af dem faar hele 
10 Tdr. Malt. Ja, helt ude fra Karup søger de de Silkeborg Kornlofter i Stald-
gaarden. Præsterne i Egnen hører ogsaa til Slottets Kundekreds. Et Aar faar 
hver 5 Tdr. Og vor gamle Bekendt Hr. Rasmus Nielsen i Linaa 6 Tdr. Malt og 
4 Tdr. Byg. Hvad Aalene, Malt og Byg kostede, opgives ikke. Derimod har vi 
Priserne paa en Del andet fra Aaret 1610: 1 Lam koster 16, 1 Kid 11, 1 Gaas 
8, 1 Høne 3 Skilling. 

Skindene af de mange slagtede Dyr: Køer, Faar og Lam gik selvfølgelig 
ogsaa i Handelen. 1 1611 fik to Aarhus Købmænd 430 Lammeskind å 3 Skilling, 
1612 fik Poul Glambæk i Viborg 388 til samme Pris, 1615 sælges en hel Del 
Oksehuder til 5 Mark Stykket. 11610 kostede de 1 Dal. og et Faareskind 4 Sk. 

Vi har allerede i Forbigaaende nævnt en Del af det, Slottet købte til sit 
Forbrug. Vi vil her omtale dette og Handelsforbindelserne lidt nærmere. Ud-
førselsstationerne var, som vi har set, næsten udelukkende de tre Kystbyer: 
Randers, Aarhus, Horsens og Hovedstaden. Fra de 'samme Byer og Viborg fik 
Slottet sine Forsyninger med Købmandsvarer. Naar Skuderne havde været i 
København med Ladninger til Provianthuset og andre Steder, havde de sand-
synligvis altid Varer med tilbage. Der siges i al Fald i 1618, at en „Pram fører 
Salt ud til den nye Havn", hvor Skuden, som var indgaaet med Fragt fra Silke-
borg, laa. Vi hører da ogsaa, at Slottet sender Folk til Aarhus at tage mod 
Sendinger fra København. I 1617 saaledes 100 Tylt Fjæl at lægge i Stakke paa 
Broen, til Vogne kommer at henter dem. Men det, var dog især fra de nævnte 
jyske Byer, Varerne hentedes. 

Lensregnskabet har ogsaa samvittighedsfuldt opbevaret Navnene paa Køb-
mænd og andre, Slottet fik Varer fra. Ligesom det tillige Aar efter Aar trofast 
optegner Varerne og deres Værdi. Det maa dog her bemærkes, at alt, hvad 
Lensmændene indkøbte til deres eget Brug, melder Regnskaberne intet om. Det 
kom jo ikke disse ved. Købmandsnavne har selvfølgelig ligesom Skipperes og 
andres fra denne fjærne Tid ikke megen Interesse. Jeg lader dem derfor kun 
løbe med i Kølvandet af Varerne, som købles. Og jeg nævner her kun de vig-
tigste og de, som stadig gaar igen. 

Der købtes, som allerede nævnt, Møllesten til Slottets og Lenets andre Møl-
ler. De indtager en stor Plads paa Regnskabet. De hentes fra alle tre Kystbyer. 
I 1596-97 købes skaanske i Aarhus, efter Størrelsen til 21, 15 og 14 Dal. 1598 

0 Christen Jensen. Født i Randers. PfleSt fra 1510-1600. Altsaa Jubellærer „juxta 
antiquurum effata". 2 ) Oluf Andersen Grønhed:. Vist fra Grønbæk. Præst i Them 1623. 
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faas de fra baade Aarhus og Randers, henholdsvis fra Købmændene Niels Pe-
dersen og Mogens Skou. 1627-33 leveres de af tre Aarhus-Borgmestre — som 
altsaa tillige er Købmænd — Niels Pedersen, Søffren Frost og Søren Jensen. 
Fra 1634-38 kommer de fra Jens Clemmensen i Aarhus og to Horsens-Køb-
mænd: Christen Michelsen og Christen Nielsen o. s. v. 

Til Bygningsmaterialer udgives aarlig store Summer. 11617-18 og en Del 
Aar nedefter synes Købmand Hans Grønbech i Aarhus at have haft det meste 
åf Slottets Handel her. Dog købes en hel Del Embder-Tagsten til Møllen og 
Slottet hos andre. Saaledes et Aar 18000 hos Hans Andersen,. Aarhus, og Oluf 
Hansen, Horsens (9 Dal. pr. 1000 Stk.). Hans Grønbech kaldes „Kong. May. 

enteskriffuer udj NØr Jutland och Borgmester i Aarhus". Han har ved en eller 
anden Lejlighed forstrakt Kongen med 300 Dal. til „Bøynings Fornødenhed och 
Udgifft". HOs ham faar Slottet bl. a. Bly, Tin og Glas til Vinduer. Da han er 
død, bliver hans Enke ved at have Slottets Søgning. I al Fald haves fra 1625 
hendes egenhændige Kvittering paa Regninger. Hun underskriver sig med god 
tydelig Haand: „Maren Just Datter sallig Hans Grønbechs". Først i 30ne hand-
les der en Del med to Randers-Købmænd. Det er navnlig Tømmer, Fjæl, Lægter, 
Søm o. s. v., og sidst i 30ne og langt op i 40ne faas de samme Ting særlig fra 
Aarhus og Viborg. Den Aarhus-Købmand, som i de Aar nævnes oftest, hedder 
Søren Vinter. Det kan maaske fastslaas, at Staal- og Jærnvarer synes særlig 
at være bleven hentet fra Aarhus og Viborg, Klædevarer fra den sidstnævnte 
By. Kalk faaes i Reglen fra Daugbjerg og Mønsted, men dog ogsaa fra Aarhus, 
saaledes i 1614-15. Det koster det Aar i Daugbjerg 14, i Mønsted. 15 og i 
Aarhus 16 Skil. Tønden. Salt, som er en Vare, der bruges meget af — Bay, 
Lyneborg og spansk — til de store Nedsaltninger, købes mest i Aarhus. Tøn-
derne, hvoraf der er bleven brugt mange flere, end Slottets Bødkere synes at 
have kunnet faa fra Haanden, købes ofte i Aarhus. En Del af dem købes dog 
ogsaa forskellige Steder i Lenet. Men maaske var dette mest 1)11øilder. Saaledes 
bl. a. hos Reinholt i Silkeborg Kro. 

Foruden de allerede omtalte meget benyttede Købmænd vil jeg nævne endnti 
et Par. 1 1600 omtales ofte Niels Skriver i Aarhus, og i 1639-42 samme Stecl 
Jens Cleminensen. Det er mest Salt, Jærn, Tjære, Hamp, Drev, Tov og Fjæl, der 
hentes her. Længere oppe i 40ne, helt op mod 50, er det særlig Morten Hvas, 
der fylder de silkeborgske Vogne med Varer. Det bør maaske ogsaa noteres, at 
Slottet først i 1620erne har Forbindelse med to Købmandsforretninger i Horsens, 
som begge styres af Kvinder. Den ene hedder Ingeborg sal. Michel Qrbecks. 
Hun sælger Slottet Møllesten. Den anden underskriver sig — smukt og tydeligt 

• — Anna Svane. Lad mig her indskyde, at alle Købmændene kvitterer m. m. pr. 
De nøjes ikke med Segl og Bomærker. Og ofte har Købmanden med god Skrift 
skrevet Regningen ogsaa. Slottets Købmandsregninger kan undertiden løbe ret 
højt op. I 1642 saaledes til 400 Dal. 

Som det vil vides af Lensbrevene, havde Lensmanden ogsaa Pligter mod 



188 

Præster og Kirker. Ikke blot hvor det drejede sig om det Sogn, hvori Slottet laa 
— Linaa — men om alle Lenets Sogne. 

Det har sikkert været til Gavn for Linaa Præster 	naar de da iøvrigt stod 
sig- godt med Lensmændene — at de var Slottets Sjælesørgere. Efter 3-400 
Aars Forløb er det imidlertid ikke nemt at fastslaa noget her. Det kan dog nok 
betragtes som en Følge af Stillingen som Slottets Sjælesørger, at Rasmus Niel- 
sen fik Lov at nyde Sminge Aalegaard, og at Slottet — som vi foran har set 
— var flinkt til at holde den vedlige. Det kan vel ogsaa henføres til hans 
nærmere Forhold til Slottet, at han nød et Legat fra dette — se senere — og 
Kongens Part af Korntienden af Linaa Sogn, iflg. Brev ad gratiam: 9 Qrte Rug, 
4 Qrte Byg, 1 Qrte Havre, desuden Stigtens Indkomst af samme Sogn. Det har 
maaske heller ikke været til Skade for Jørgen Pedersen °bel% da han af Kon- 
gen blev udnævnt til Slotspræst i Skanderborg, at han først var. Slotspræst 
paa Silkeborg. At det havde Betydning for Linaa Præster med Hensyn til Offer 
og Accidentser, at Slottet med Lensmænd, Lensmandens. Frue, Tjenerskab, Ride- 
foged, Skrivere lige ned til Staldkarle og Hyrdedrengene paa Ladegaarden laa 
i Sognet, behøver ikke at bemærkes. Alle de smaa Børn, som fødtes paa Slot 
og Ladegaard, skulde jo døbes i Linaa Kirke, og naar det en Gang imellem var 
Lensmandens Barn, det gjaldt, har det vel skæppet særlig godt til Præsten. 
Og naar Slottets døde sænkedes ned i Kirkegaardens MUld 	Og der findes de 
jo alle, naar undtages Lensmændene og deres Slægt — saa var det den Linaa 
Præst, som kastede Jord paa. 

-Lensmanden havde vel sagtens sin Stol i Kirken, og det er rimeligt, at han 
af og til har betænkt denne med en eller anden Gave. 

Der er dog efter Aarhundredernes Forløb blevet kun en enkelt Ting tilbage. 
Jeg tænker her paa Alteret. Dette er efter al Sandsynlighed skænket af Lens- 
mand Chr. Holch. Under Alterbilledet findes nemlig tre adelige Vaabener. Det 
er Chr. Holchs eget og hans to Hustruers Karen Ejlersdatter Kraf se og den 
tidligere omtalte Marie Henriksdatter Below. Ingen af de silkeborgske Lens- 
mænd har haft Gravkapel i Linaa Kirke. Om der har været en eller flere 
adelige Begravelser, vilde Kirken sikkert have haft flere Minder fra Lenstiden. 

Lensmændenes Omsorg for Lenets andre Præster gav sig bl. a. Udslag gen-
nem Legater til enkelte af disse. Ved Reformationen, da Kirkens Indtægter og 
Formue beklippedes uforsvarligt af Kongen, var det ofte smaat med Præsternes 
Løn, og man søgte da hist og her, hvor Beklippelsen var føleligst, at raade 
Bod paa det. Saaledes ogsaa i Silkeborg Len.' 

De præstelige Understøttelser møder vi første Gang i 1559, da Hr. Mikkel 
Sørensen') i Sinding oppebærer Kronens Part af Korntienden samme Steds. 

') Præst 	Linaa fra 1611-18. Født ca. 1585. Magister. 1618-38 (da han dør). 
Præst i Skanderborg. 2 ) Mikkel Sørensen. Den første Præst efter Reformationen. Han 
havde været Munk i Alling Kloster. 
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1562 faar Hr. Laurits Bank') i Højbjerg og 1573 Hr. Melchior Pedersen') i 
Torning ogsaa Parter af Korntienden. 1598 meddeler Lensregnskabet, at der 
gives 4 Legater, hvert paa 4 Orte Rug og 4 Øde Malt, til Præsterne Rasmus 
Nielsen, Linaa, Christen i Gødvad, Michel Sørensen, Kragelund') og Thomas 
Lauridsen'), Them. Disse Legater følger Embederne den øvrige Del af Lens-
tiden. Sandsynligvis er de bleven henlagt til disse straks efter Reformationen. 

Linaa Kirke. 

Endvidere faar 1626 Præsten i Linderup Jens Poulsen') „lagt under Prediche-
stolen" en Tiende paa 5 Dal. „for Kaldzens Ringheds Skyld". 

Ogsaa Degnene begunstigedes en Gang imellem med et lille Tillæg til Ind-
tægterne. Saåledes bl. a. den Linaa. 

Lenets Kirker var altsaa ogsaa undergiVet Lensmændenes Tilsyn og For-
Sorg. Disse kunde sikkert tiltrænges. Tilstandene her var ofte meget triste. I 
Lensregnskaberne af 1617 og 1621 .findes „Forklaringer paa Kirkernes Gæld og 
Forraad" — sagtens byggede paa Indberetninger fra Præster eller Kirkeværger 
-- som viser disse. 1 1617 har samtlige Kirker i Lenet en FOrnme af 1531/2  Dal., 
men en Gæld af 1024. I 1621 er det endnu værre. Da er Formuen ganske vist 

1) -  Wiberg har her et andet Navn: Peder Skam, men intet ud Over Navnet. 2) Mel-
ehior Pedersen, Søn af den første Præst samme Sted efter Reformationen; Peder Mel-
chiorsen, som havde været Munk. 3) Wiberg har her Navnet Christian Nielsen (Søn af 
den første Præst efter Reformationen, Niels Christensen), 1: . 1603. 4) Wiberg har her 
Thomas Lennesen (Søn af den første Præst efter Refdrmationan Lenne — sagtens 
fr6. Linaa). Omskrev sit Navn til Lennonis. Var vist Præst til 1623. &) Født ca. 1601, 
død 1651. 
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322 Dal., men Gælden er paa den anden Side 1722. Om Slottets egen Kirke -

altsaa Linaa — hedder det i 1617: "Haffuer ingen Beholdning, icke heller udj 

nogen Gield. Wil dog hielpes aarligen och holdis wed Magt aff den ringe Ind-

kombst, den haffuet.." 11621 ser det lidt bedre ud. Da siges der, at den „haffuer 

i Beholdning och Forraad 60 Dal.". Denne Kirke, hvis Historie jeg andetsteds 

vil følge („Aarhus St. AarbØger") har i det hele taget ikke haft lyse Kaar. Men 

det samme synes, som sagt, ogsaa at kunne siges om de fleste andre Kirker, 

der laa under Silkeborg. 1 de ovenfor omtalte „Forklaringer" træffer man idelig 

Ordene „brøstholden" og „brøstfældig". Og de fleste er Penge „bortskyldige". 

Jeg gør et Par Udklip fra 1617. 

Som Slutning paa en meget ulæselig Notits om Tvilum hedder det: „— — saa 

vill och den Gaffuel falde nedt, ehr och ellers udj adtskillige Maade brøst-

holden — — — 

Sporup gives følgende Skudsmaal: „— — sandeligen saa brØstholdenn, saa 

den icke medt dobbelt saa mØggitt som Beholdning ehr kand hielpis — — —". 

Og om Skorup siges: „— — skal dog enndnu aarligen hielpis paa,att ther 

icke kommer for stoer Bygfeldighed paa." 

Kloborg og Aale kaldes „arme" Kirker, og Vrads „— — ehn møget arm 

Kirche och haffuer rett vell Hielp behoff, om de andere Kierche motte lohne 

hinnder nogenn rennge Hielp, dog med Thiden och langsomt igen att bethalle.' 

I 1621 siges om Skanderup: „— — samme Kierche 'nøgen och slett fast 

forfalldenn, saa att Blyett ehr åffbleest — —'. Her ønskes ogsaa Hjælp af 

andre Kirker. 

Gødvad er bundfattig. Den skylder til Kirkeværgen 261/2 Dal. og „herforuden 

thill enn andennKierche derudj Herreden udj nogle Aar skyldig vehret 13 Dal". 

Serup er helt elendig: „— — 	skall derpaa itt nydt Thorn opbygjes och 

Thaaget forbedres, som. Blyet och Stien ehr afblest." 

Linderup er en „gandske arm forfalden Kierche". 

Vinderslev skål „hielpis paa Thechet som ehr miestenn aff Bly". 

Karup er „meget forfalden", „och haffuer stoer Hielp behouff". 

I Tvilum er det galt med Klokken: „— — fattes denne Kierche en Kloche 

paa nogle Schipund stoer, thi denne, som ehr udj Kierchenn ehr møget liden 

och ehr sønder reffuet, thill med ehr dett en stor wijt begreben Sogenn, saa att 

Sognemendenn offuer altt i Sognet icke kand høre denn lidenn Kloche, om den 

end vaar ved Macht." 

At Lensmanden, Chr. Holch, paa de omhandlede Tidspunkter har ladet sig 

underrette om Kirkernes Tilstand og Formuesomstændigheder, godtgør altsaa 

ovenstaaende. Om han har gjort mere end givet et Alter til sin Sognekirke, vides 

ikke. Heller ikke om de andre Lensmænds Forhold til de gamle Kirker er der 

mig noget bekendt. 

— — Endnu vil være at tilføje nogle Ord om Slottets Forhold til Militær-
væsenet ud over det, der fremgaar af Lehnsbrevene. Jeg tænker her paa den 
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Forpligtelse, Slotskassen havde overfor Hærens Befalingsmænd. Disse Officerer 
og Underofficerer fik den væsentligste Del af deres Underhold fra Gaarde rundt 
om i Lenet. En Fortegnelse over Gaardene i 1633-34 ser saaledes ud: 

Peder Jensen, Leret, havde: en Corporal, Laurids i Bystrup: en Piber, Hans 
og Christen Rasmussen i Nisset: en Gefrejder, Niels Sørensen, Nebel: en Ge-frejder, Rasmus Jensen, Borup: en Corporal, Jens Pedersen, Mausing: en „Lytte-
nant", Frederik Andersen, Mø/have: en Kaptejn, Jens Nielsen, Mollerup: en Ser-
geant, Ernst Nielsen, Farre: en Trommeslager, Thyge ThØgersen, Graagaard: 

Tvilum Kirke. 

Regimentprofossen, Peder Simonson, Højbjerg: en Gefrejder, Peder Olsen, 
Braarup: en Kaptejn. 

Maaske har Befalingsmændene af og til selv boet paa Gaardene, men Reg-
len var vel den, at disse var udlagt til dem, d. v. s. at de nød Gaardens Land- 
gilde, uden Egt og Arbejde. Her er et Eksempel paa, hvad en Officersgaard 
kunde give Nyderen:.  

13 Dal. 1 Mark, 131/2 Tdr. 2 Skpr. Rug, 411/2 Tdr. 2 Skpr. Byg, 19 Tdr. 
Havre, 4 Skpr. Gryn, 161/2 Kande Honning, 15 Svin, 1 Fodernød, 2 Lam, 2 Gæs. 
10 Høns 2 Snese Æg, 6 Jærnkloder, 6 Mark Lysegarn, 2 Faar, 1 Trave Skaf t-
havre, 1 Læs HØ. 

Ud over Gaardens Landgilde gives saa til Officererne et Tillæg. 1 Fredstid 
fik Kaptejnen 100 Dal. og Løjtnanten 60. I Fejdetid henholdsvis yderligere 16 
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og 10 Dal. Fændriken fik det samme som Løjtnanten. Vi kender ikke Navn 
paa mere end en Officer blandt dem, Slottet lønnede. Han nævnes i 1634 og 
hedder Laurits Andersen Holst. Han udnævnes det Aar til Kaptejn over Kalø 
og Silkeborg Len. Det hedder i Bestallingen, at han og hans Løjtnant skal „med 
største Flid excercere och afrette udj Krigsbrug enten de ehre udj vor daglige 
Thienist och Worning (Varetægt ?) och Arbeide eller saa hjemme paa et anndett 
beleyligt Sted — — och sidenn effter wor naadigste Anordning med samme 
Sine underhaffuende Knegte lade sig bruge baade till Lands och Vands — —". 
Et kong. Brev anviser ham Gaarden Mølhave paa Livstid. Han har vist selv 
beboet Gaarden, thi det hedder, at Bønderne, som besidder den, skal afstaa den 
til ham, „strax gøre den rydelig". Men Lensmanden skal sørge for, at de faar 
noget andet, „naar det byder sig", af Kronens Gods. Det haster altsaa ikke 
saa haardt med dem. Laurids Holst dør imidlertid straks efter, at han har faaet 
Gaarden. Hans Enke Kiersten Christensdatter faar som en Slags Pension efter 
ham et Aafs Løn — altsaa 100 bal — og en Korntiende. Denne af staar hun 
imidlertid som Stedfæste for Mølhave og sidder saa med denne til 1639, da den 
fæstes af Jakob Bentzen. (Vist tidligere Herredsfoged i Fjends Herred og Fæ-
ster af Daugbjærggaard). 

At det undertiden kunde have sine Vanskeligheder at faa Bønderne ud af 
Gaardene, naar Militæret skulde have dem, fortæller en Notits i Regnskabet 
for 1635. Fændriken, som da nød Graagaard, ønskede selv at flytte ind. Men 
Thyge Thøgersen, som havde den, vilde ikke vige, før han fik et andet Fæste. 
Kongen paalægger Chr. Holch at skaffe ham dette. Og han faar det 

Af Landgilde, Kammerpenge og Arbejdspenge af Underofficersgaardene -
som Afgiften fordelte sig paa — bliver den første senere ogsaa ansat i Penge. 
Den samlede Sum beløber sig hvert Aar fra 1637-1652 til c. 200 Dal. En Un-
derofficersgaard giver i 1643-44 ansat i Penge saaledes: 1 Td. Rug= 11/2  Dal. 
16 Sk., 1 Td. Havre 5 Mark, 1 Td. Byg-  11/2  Dal. 16 Sk., 1 Skp. Gryn 21/2 Mark, 
1 Pund Smør 1 Dal., 1 Jærnklode 1/2 Ort, 1 Gaas 1 Mark, 1 Par Høns 1/2 Mark, 
1 Snes Æg 4 Skil., 1 Trave Skaftehavre 2 Mark, 1 Mark Haar 2 Skil. 
• At Slottet ogsaa havde andre Udgifter til Militærvæsenet at afholde, ses af 
en Post paa Regnskabet, som af og til dukker op. Det drejer sig om Skabe i 
Vinderslev og Serup Kirker, som benyttedes til Opbevaring af Knegtenes „Ge-
yer", naar de ikke brugtes til QvcIser, som vel altsaa maa være bleven foretagen 
ved disse Kirker. 1 1640 sælges de gamle Skabe i Serup, og Snedker Christen 
Pedersen i Elkjær faar 4 Dal. for to nye. Vor Ven Ambrosius Smed beslaar dem 
for 3 Dal. 
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gemanden (89), Brevmester og Postdriver (90), Vægter (91), Fadeburskvinde, 
Skorstensfejeren, Skræder, Skoninger, Kældersvend, Teglværk og Teglværks-
arbejdere (92), Hovbønder (95), Register over Plidtsfolk (96), Løsgængere (97), 
Broerne (98), De to store ved Silkeborg, Stampholmen (99), Resenbro og Kon-
gensbro (100), Funderholme Bro (105), Hvinningdals Bro, Lysbro, Smingevads 
Bro, Højberg Bro (106), Pramfart paa Guden (107), Møller (109), Fiskered-
skaber og Hyttefade (117), Fisker paa Slottet, Fiskemester, Aalefangsten ved 
Slotsmøllens Sluser, Aalegaarde i Tvilum, Sminge, Braarup Tangelund (118), 
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ser, Indbrænding (147), Ringen i Trynen, Svinenes Hjemstavn (148), Ydelser og 
Bøder til Slotskassen, Stedsmaalet (150), Fæsternes Antal, Qdegaarde (151), 
Sagefaldsbøderne (153), Almindeligt Tyveri, Bordag, Tørre Hug, Blaaslagen, 
Stav eller Sten, Nævehug, Jordskud, Haargreb, Kindslag, Stangslag (154), Saar- 
maal, 	Bordag Mænd mod Mænd, Mænd overfalder Kvinder (155), Kvin- 
der overfalder Kvinder, Vejfred, Gaardfred, Tingfred, Kirkefred (156), Skælds-
ord og Trudsler mod Præsten, Forsyndelser mod det 6. Bud (158), Forsømmelse 
af Egt (160), Overgreb paa anden Mands Jord (161), Ulovlig Krohold, Udspre-
delse af falske Rygter, „Huse en Hore", Forsømmelse af Fæstet (162), Fødsel i 
Dølgsmaal, Skattesnyderi, Forgaaelse ved Jordefærd, Slottets Fængsel (163), Mord 
og Drab, Troldmænd og Troldkvinder (164), Skørlevnere (166), Vildttyve (167), 
Landstingsdom (168), Erhvervelse af Landstingsdom (169), Skatter, som indgik 
til Slottet (170), Baadsmandsskat, Stigtens Indkomst, Kvægtiende, Provstekorn 
(171), Spindepenge, Brødpenge, Accise, 'Husbondshold, Overløb, Madskat, Ar- 
•bejdspenge, Vinterskat, Kirkehare, Tærkepenge, Kopenge, Engpenge, Trælle-

. penge, Kammerpenge, Jærnkloder (172), Landgilden (173), Slagteriet (174), 
Nedsaltning, Flæsket røges (175), Kavringbrød, Bødkeren, Indkøb af Korn, Væg-
ten, Sendinger fra Silkeborg (176); Ledsagelse af Sendinger (177), Udgifter 
ved Sendemænds Rejser, Staldrum i 'Byen (178), Maal paa Leveringer, Skibene 
lades, Sagerne pakkes, Navne paa Skippere, Udgifter til Fragt (179), Kongens 
Skibe fragter. Sendingerne undersøges paa Bestemmelsesstedet (180), Penge-
afsendelser og Regnskabsopgørelser (181), Rejser med Penge og Regnskab til 
København (182), Beholdninger, som sælges (185), Handelsforbindelser (186), 
Lensmandens Pligter mod Præster og Kirker (188), Slottets Forhold til Militær-
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