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Ved Udsendelsen af dette Bind — „Silkeborg Slot 11" — beder jeg atter „Den 

grevelige H jelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse", Rigsarkivets og Landsarkivernes 

Funktionærer, Silkeborg Byraad og „Dansk historisk Fællesforening" modtage 

min Tak for den Støtte, de hver paa sin Vis har ydet mig under min Syslen med 

og ved Udgivelsen af dette Arbejde. 

EDV. EGEBERG. 

HASSELBALCHS BOGTRYKKERI - KØBENHAVN 
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Biblioteks-Interiør 

I den foregaaende Afhandling har jeg bl. a. forsøgt i store Træk at give et Bil- 
lede af Silkeborg som Lenets Centrum og Udgangspunktet for det Liv og den 

Virksomhed et kongeligt Slot i det Tidsrum fremviste. Jeg vil i denne beskæftige 
mig med de enkelte Lensmænd, deres Forhold til Len og Slot og det Arbejde, 
de her udførte. Det vil da nærmest blive en i det enkelte gaaende Uddybelse 
af det allerede tegnede Billede. 

Der sad i Tidsrummet før Reformationen til 1660erne, da Silkeborg overgik 
til Privateje, femten Lensmænd paa Slottet. En enkelt i denne Række havde 
landskendt Navn, erhvervet ved dets Bærers Indsats i vort Folks Historie. Om 
næsten alle gælder det, at de tilhørte gamle kendte Adelsslægter. Og de fleste 
af dem stod gennem deres hjemlige Uddannelse, Studier ved fremmede Univer- 



') Erik Krabbe (1510-64), Bustrup, Rigsraad. 
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siteter, aarlange Rejser i Udlandet, Ophold ved dettes Hoffer o. s. v. sikkert paa 
et ret højt Dannelsestrin og anvendtes da ogsaa af Kongerne i Hoffets Embeder, 
til diplomatiske og andre Sendelser, som Befalingsmænd i Hæren og paa Flaa-
den o. a. m. 

Indgaaende Oplysning om deres Karakter, Egenskaber og Dygtighed er det 
vanskeligt at give. Dertil er Kilderne for faa og utilstrækkelige. Dog vil der 
— haaber jeg — af enkelte Ting i det, der skal berettes, kunne drages Slut-
ninger her, ligesom jeg da ogsaa for hver enkelts Vedkommende — hvor det er 
gørligt — med et Par Streger vil opridse det hovedsagelige af det Indtryk, Folk, 
der mere omfattende har beskæftiget sig med disse Mænd, har faaet af dem. 
Disse Streger vil selvfølgelig nærmest falde, hvor det drejer sig om Lensmæn-
denes Forhold opad og nedad, til Kronen og til Bønderne. Om dette sidste tror 
jeg, at jeg paa Forhaand vil kunne sige, at det i Reglen var godt. Vel var Skellet 
mellem Adel og Bonde i Tidens Løb blevet dybt og bredt, men i Almindelighed 
sikkert ikke dybere og bredere, end man dog fra adelig Side betragtede Bøn-
derne som Væsener, man skulde behandle menneskeligt og retfærdigt. Og det 
ses da ogsaa for de Silkeborg Lensmænds Vedkommende, at de i Reglen taler 
Bøndernes Sag, naar disse f. Eks. er i Nød: ved Nedsættelsen af Landgilden i 
vanskelige Tider, ved Misvækst, efter Krigene og hærgende Brande o. s. v. Har 
der en enkelt Gang været daarligt Forhold mellem Bønderne og det silkeborg-
ske Herskab, da har Grunden dertil sikkert oftest været at søge hos Ridefogder, 
Skrivere og Ladefogder, Mellemleddene mellem Herskabet og Bønderne. Her-
skabet var jo ofte fraværende — i Kongens Ærinde, i Krigene, ved deres øvrige 
Len og Ejendomsgaardene o. s. v. — saa Mellemleddene maatte jævnlig rykke 
op i Herskabets Sted. 

HANS STYGGE. 

Den første af de femten Lensmænd var Hans Stygge. Vi ved af det fore-
gaaende, at han var Aarhus Bispernes sidste Befalingsmand paa Silkeborg, og 
at han var Ove Bilde en tro Mand, der først udleverede Slottet til Kristian III., 
da han fik Biskoppens Befaling dertil. Det var saa langt fra, at denne Troskab 
mod Prælaten skadede ham hos Kongen. Denne overlod ham altsaa Silkeborg 
som Kronlen 1536. 

Der er tidligere fortalt, hvor stort Lenet blev under Hans Stygge. Det vil her 
være paa sin Plads at gøre Rede for, paa hvilke Tidspunkter de forskellige Ud-
videlser af Lenets Omraade foregik. 

„Danske Kancelliregistranter" oplyser, at han 1537 fik Følgebrev til Tjenere 
og Bønder under Tvilum Kloster, at de herefter skal svare deres Afgifter til 
Silkeborg. 1540 mageskiftede Kongen med Provst i Roskilde Erik Krabbel), saa- 
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ledes af c. 25 Gaarde — i 
Hovlbjerg og Galten Her-
reder — som hidtil havde 
ligget til Aarhus Dom-
kirke, nu lægges ind under 
samme Len. 1542 kommer 
saa Hids, Lysgaard og 
Vrads Herreder til. De to 
første faar Rentemester 
Jørgen Persenl) Befaling 
om at indløse til Silkeborg. 

Af smaa Indvindinger 
skal noteres en af 1544. 
Der mageskiftes da med 
Christiern Stygge til Ran-
drup, hvorved 2 Gaarde -
som Bertel Persen og Chri-
sten Lassen „iboede" — og 
et Bol i Hinge Sogn er-
hverves. Hver Gaard sva- 
rer i Fæste 20 Kloder Jern 
og 2 Mark Gæsteri. Bolet 
udreder det halve. 

Bøgildgaard nævnes un-
der Hans Stygge. Jeg an- 
fører det, fordi Navnet nu 
er landskendt. 1538 faar 
„Jens Heggelund, Borger i 
Viborgh, Livsbrev for sig, 
sin Hustru og et Barn paa 
Gaarden Bøggel (Bøgild-
gaard) i Lyusgordts Her- 

Hans Stygges Ligsten Holbæk Kirke red samt en Karup Præsti- 	 ved Ryomgaard. 
gaards Eng, som ligger op 
bil Bøggil Mark, mod at give 
for al anden Tynge". 

Mens Hans Stygge sidder paa Silkeborg, faar han tillige 1540 Holbækgaard 
ved Ryonigaard — fra 1542 .afgiftsfri — og 1544 køber han den af Kongen. 
1541 tillægges ham Rougsø Herred og 1544 Skanderborg. Jeg kan her tilføje, at 

') Jørgen Pedersen (død 1554). 

deraf til Silkeborg 1 Td. Smør og dermed være fri 
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da han i 1547 forlader Silkeborg og faar Dronningborg som Len, gives der ham 
en hel Del Jordegods ud over dette. 

Alt dette kan jo tyde paa, at han har haft Kongens Tillid og nydt hans Gunst. 
Ogsaa fra anden Side forlyder det, at han stod sig godt med Majestæten. Da 
Hans Stygge — forgæves — bejlede til Jochum Lykkes') Datter Susanne, skriver 
den første om ham, „at han var vel anskreven ved Hove". At han har været den 
kongelige Tillid værdig, er vist utvivlsomt. Thiset har i al Fald faaet ud af det, 
der vides om ham, at han „har aabenbart været en ligesaa duelig som paa-
lidelig Mand". Om Dueligheden vidner da ogsaa ovenfor nævnte Jochum Lykke, 
idet han siger, at han „var en god og duelig Karl til at bjærge sig". Han synes 
altsaa at have været vel anskrevet hos denne Mand ogsaa, saa det har aabenbart 
ikke været hans men Jomfru Susannes Skyld, at Giftermaalet ikke gik i Orden. 
Han blev senere gift med Christence Svendsdatter (Væbner)2). 

At han har været „god til at bjærge sig", kan formentlig ogsaa sige, at han 
har været en holden Mand. Derpaa kan i alt Fald det tyde, at Kongen faar hans 
Kavtion ved et Par Laan. Majestæten har nemlig i 1540 en Gæld til nogle Adels- 
mænd paa 33000 Mark lybsk og 1000 Jochimsdaler med paalØbende Rente, 
2020 Mark lybsk og 60 Jochimsdaler. Og for denne maa nogle andre Adels-
mænd, mod Pant i Kalø Slot, kavtionere. Mellem disse er Hans Stygge. 

Hans Stygges Fødselsaar kendes ikke. Man ved kun, at han var en Søn af 
Mourits Stygge til Herslevgaard og Karen Clausen Dyre. Slægten havde ikke 
hidtil spillet nogen fremtrædende Rolle, kun en enkelt er kommen lidt i For- 
grunden, saaledes de tidligere omtalte Aarhus Bisper. Det første Stygge-Navn, 
man ved af at sige, er Peder Stygge, som nævnes 1319. Der knytter sig ingen 
Historie til det, ligesaa lidt som til det, hvormed Slægten er uddød: en Kaptejn 
Mourits Stygge i Norge. 

Der findes intet malet Billede af denne Lensmand, men da han, efter oven-
staaende at dømme, sikkert ikke har siddet kongelige Paabud overhørig, kan der 
i al Fald gøres Rede for, hvorledes han paa et vist Tidspunkt af sin Silkeborg-
Tid har gaaet klædt: 

I 1542 udgaar nemlig et kongeligt Brev til en Række Lensmænd: Hans 
Stygge, Jakob Hardenberg, Erik Banner m. fl., og det foreskrives dem, hvor-
ledes de skal klæde sig for at have „Hoffarven": 

„— — — mørch askefarfue, som ikke forfalmer och være skoren udj viide 
kiorteler, och skall dette Munster mig nu sende teg (dig) være i thett højre er-
miidt (Ærmet), och mellem samme munster och ermitt paa bodhe (begge) sidder 
skal gaa 2 streg sortt och huijt thett soerte streeg nest askefarfuet och then huide 
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nest ermitt, item askefarfuet kapper och aaskefarfuet hatte, hoszerne och trØy-
erne maa tu (du) lade giØre huadt fore farffue tu kandth best bekomme — — —" 

Sorte og hvide Streger og iøvrigt mørk askefarvet — Dragten har ikke livet 
op i Landskabet. Forhaabentlig har Hans Stygge sørget for at faa livligere Far-
ver i Hoserne. 

— — De kirkelige Tilstande synes at have givet Lensmanden en Del Arbejde. 
Det var jo lige efter Reformationen, og den store Omvæltning gav de kirkelige 
Forhold et helt nyt Udseende. 

I et kongeligt Paabud fra disse Aar gives et godt Indblik i disse, som de og-
saa var i Silkeborg Len: „Mange Sognekirker og Præstegorrde paa Landtzbyerne 
staa szaa gott som forffalden, huilchidt icke komes af andet, end atth en Prest 
haffuer 2 eller 3 Kiercher och prestegaarde att forestaa, oc att same Sogne ere 
szaa smaae, att ther icke ligger uden 8 eller 10 bynder tiill same Sogenn, szaa 
Sognemendene icke formaae att holle theres Sogen Kierche wed Magt och Byg-
ning. oc dog ligeuell icke wille søge till neste upliggendes Sogen Kierche". 

Lensmanden skal da sammen med Superintendenten forsøge, om han kan faa 
baade Præster og Sognemænd til at forlade de smaa Kirker „oc søge till thett 
neste Sogen ther up tilligendes ere". Og de skal sørge for, at Sognemændene 
„bolle theres Kierche wed Magtt oc besørge theres Sogen Prestt mett sin til-
børlig Underholling". Og Præsterne skal holde deres Præstegaarde „ved Magt 
oc optegne Præstens Underhollinge, saa Kongen kan se, hvem der haffuer br-Øst 
oc thaa (da) ther epther kunde udj andre Maade lade forbedre theres aarligen 
uphold aff wor thiende eller paa anden Maade". 

Endelig skal Lensmanden sørge for, at Ordinansen overholdes. 
Vi faar gennem ovenstaaende Billedet af en hel Del forfaldne Kirker og 

Præstegaarde og ganske smaa Sogne, som ikke er i Stand til at underholde 
deres Præst, samt Underretning om, at Kongen ønsker alt dette i en bedre 
Gænge og tilsiger sin Hjælp, hvor Befolkningen ikke selv kan overkomme 
Præstelønnen. 

At der i Silkeborg under Hans Stygge og senere Lensmænd er sket betyde-
lige Omordninger, derom vidner et Par Ting: 

Understøttelse af Slottets Kasse til en Del af Egnens Præster er allerede 
omtalt, og det kan sikkert forudsættes, at disse er blevet tillagt Embederne i den 
første Lensmands Tid. 

Dernæst fortæller en hel Række Kirketomter omkring i Lenet — blandt hvilke 
Bjarup, hvorpaa Thor Lange har ladet rejse et højt smukt Jernkors, er den mest 
kendelige — deres om adskillige Kirkers Skæbne. 

At Kirkernes Nedrivelse har været fulgt af en Omordning med Hensyn til 
Sogneskel, Præstegaarde og Præstegaardsjorder, er selvfølgeligt. Vi vil ogsaa 
senere komme til at berøre disse Forhold. 

— — Af andet, der er at melde fra Hans Stygges Lenstid, og som giver et 
lille Indblik i de sociale Tilstande, er for det første en kongelig Befaling af 

1) Jochim (Joachim) Lykke (død 1541), Rigsraad. Var 1488 sin Morbroder Ejler 
Madsen Stygges Befalingsmand paa Silkeborg. (Ved en Forglemmelse ikke anført i den 
tidligere anførte Fortegnelse over Bispernes Høvedsmænd paa dette). 2 ) Af Slægten 
Væbner, Datter af Svend Pedersen til Ørum (ca. 1527-52) og Mette Glob Mogensdatter. 
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1545 til ham om at holde Styr paa de mange Tiggere — — „thessze Tryggeler 
oc fattiige Folck, som løbe omkring paa Landtzbyerne oc giØre Bynder stoer 
Offuerlast". Tiggeriet synes altsaa paa den Tid at have været nærmest en Lande-
plage. For det andet findes nok et kongeligt Paabud af samme Aar. Heri be-
tegnes Tiden som „suor oc dyr", og 'han skal paase, at Bønderne faar tilsaaet, 
at der ikke skal „bliffue mØgitt øde Gods". De, der ikke selv har Saasæd eller 
Penge at købe for, skal han laane Sædekorn. Naar bedre Tider kommer, vil han 
kunne faa det igen. Bønder, som har Korn tilovers, skal „underuises odh till-
bolles", at de sælger det til deres „Naabo Bønder" eller til Købstaden, saa denne 
ogsaa kan blive ved Magt, og Borgerne ikke bliver nødt til at forlade Byen. 
• — Som Lensmændene i det hele taget mæglede ogsaa Hans Stygge Bønderne 
imellem, saaledes Niels Skiellerup og Dehnus Jørgen, da det drejer sig om en 
Gaard, som den sidste er fraflyttet uden Tilladelse. 

— — En stadig tilbagevende Tildragelse hele Lenstiden igennem er Konge-
besøget. Ogsaa under Hans Stygge har Kongen været paa Silkeborg. I 1546. Af 
Majestætens — Christian III.s — egen Rejsebog ses det, at han er kommen syd 
fra over Kolding, har gjort Ophold paa Wedelborg, paa Bygholm hos Otto 
Gyldenstierne') og i Skanderborg, som Hans Stygge jo ogsaa havde i For-
lening. I •Rejsebogen hedder det „-- — ther holler Hans Stygge 1 Natt 2 eller 3 
eller længer •effter konninglige Mats. gnadige Wilie och Behoff, ther fran till 
Emecløster ther holler Abbeden2) 1 Natt eller 2 Natther. Fran Emcløster och till 
Silcheborgh saa længe ha. mast. wil och wil befalld'e. Fran Silcheborg odh till 
Wiiborgh" o. s. v. 

— En Række kongelige Breve fra Hans Stygges Silkeborg-Tid fortæl-kr Gang 
paa Gang, hvilken fortræffelig Malkeko, Kronen her — som saa mange andre 
Steder — havde erhvervet i det annekterede Kirkegods. I 1546 afgaar den ene 
store Sending efter den anden. Til Koldinghus: 41/2 Lester Rug — „loffuer 
dagenn post assensionis dominj". — I 1547 til samme Slot: 6 Lester Malt, 4 
Lester Rug, 1/2 Lest FaarekØd eller 200 tørre Faarekroppe, 15 Fedegalte, 30 
Qxne, 1 Lest fersk Smør, 1 Lest tørre Gedder og Brasen, 11/2 eller 21/2  Tdr. 
Wildbrad. Samme Aar gaar til Horsens at „skiches hiid" (vist til København) 
fra Skanderborg og Silkeborg Malt til 10 Lester Øl og samtidig gives Ordre 
paa at sende til Koldinghus „en lest kukiØd (Kokød) en lest faarkiØdt, 20 fede 
lewendes faar emot mytfast" (Midfaste) og alt det Flæsk, den Havre og „an-
den fitallie, band tillforn baffuer fanget kong, mats. breff om, och en lest fersk 
smør aff thet aller ferskeste — —". Og senere samme Aar gaar (vist til Køben-
havn): Vldbrad 30 Daaer, ferske Harer 30 eller 40, ferske Fisk 8 eller 10 
Snese, Faar 40 „the ther fede er", desuden en Masse Æg, en Del fem Uger 

1) 
Otto Gyldenstjerne (død 1551). Havde Bygholm i Pant fra 1535 til sin Død. 

?) Peder Sørensen. Abbed ved Reformationen. Sad der endnu som „gammel og svag" 
17 Aar efter. Lærd Mand. Stor Bogsamling, hvori mange lutherske Theologens Skrifter. 
Underkastede sig med god Vilje den evangeliske Kirkeorden. 

gamle Kalve „the ther vell fød ere" og 15 fede Galte. Til Skibene rekvireres 
70 Lester Øl, brygget paa 10 Lester Malt, 30 Lester Brød, 200 Sider Flæsk, 100 
Oksekroppe, 500 Faarekroppe, 2 Lester Gryn m. m. 

Ogsaa Penge •pumpes Lensmanden for, saa „at han strax och jligen (hur-
tigt) udfordrer thend halff part geystlig schat af capitell, viearier, sognepræster 
og kircher" i sit Len, „the nu till poske schulle udgiffue — —". 

I 1547 afgaar Sendinger, der skal dække Udgifter til Kongens Klæder. 
Hans Stygge faar kongeligt Brev i den Anledning — „at hand lader antvorde 
Jørgen Pedersen, Ribe alle the Huder, skijnd, kockenfett (Fedt) och ijster, ther 
findes paa slottet, ,kon. mats. haffuer befalet Jørgen P. att skall thet strax lade 
skiche till Hollandt ther at lade thet selge thill hielp at betale hans k. mats hoff-
cledning for — —". 

Hans Stygge fraflyttede Silkeborg i 1547. 1568 døde han paa Holbæk-
gaard, elleve Dage efter, at han havde bortgiftet sin Datter Anna til ærlig och 
velbyrdig Mand Laffue Brochenhus1). „Den 31. Octob. om Morgenen, ther Klo-
cken war mellem 5 mb 6 slet giorde erlig och welbyrdige Mand Hanns Stygge 
til Holbechgorrd sit Testamentt och skildes saa fra denne forgengelige Werden, 
huis Siel Gud were naadig, och bleff hans salig Ligh ther epther begraffuen 
udj Huolbech (Holbæk) Kirche then Onsdag epther Sancte Nicolai Dagh". 

FRANS BILDE. 

Han tilhørte den berømte danske fra Schlesien indvandrede Bilde-Slægt -
der var en norsk ogsaa — af hvis mest kendte Navne — hvoraf et enkelt alle-
rede er anført — kan nævnes: Biskop i Aarhus Ove Bilde, Torben Bilde til 
Egede, Claus Bilde til Valden, Torben Bilde, Archielectus i Lund, Anders Bilde 
til Rosendal, Danmarks Riges Marsk, og Anders Bilde til Søholm, den Silkeborg 
Lensmands Fader, en af de otte Fættere, som samtidig sad i Rigsraadet. Frans 
Bilde var født paa Søholm. Hans FØdselsaar er ubekendt. Skønt hele Slægten 
var katolsk, gik han i protestantisk Skole i Malmø — dog mod Faderens Vilje. 
Han var nemlig mellem de Herremandsbørn, som Grev Kristoffer tog med sig 
til Malmø i 1534 og holdt i Fangenskab der i ni Uger. Efter Fredslutningen 
sendtes han til Meklenborg. 1535 studerede han i Wittenberg. 

Klog, snu og bøjelig spillede han en betydelig Rolle i Tidens store Begiven-
heder. I 1546 nævnes han blandt Hofsinderne og fik senere en Række Forleninger: 
Dronningsborg, Vrejlev Kloster, Varberg, Ørum og Silkeborg, hvilket sidste 
Sted han sad til 1557. Hans Navn er kendt fra Syvaarskrigen. Han var saa-
ledes Underadmiral paa Peder Skrams Flaade og falder som saadan paa Admiral-
skibet i 1563 i Slaget under Øland. Han var gift med Edel Jacobsdatter Harden- 

- 1) Lafffie (el. Lage) Brockenhus (1532-1569). Studerer i Paris. Kongelig Sekretær. 

Kannik og Erkedegn i Roskilde. I Tjeneste paa Flaaden hos Herluf Trolle (15681 
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berg, Datter af Jacob Hardenberg (død 1542) til Hvedholm, Arreskov og Sand-
holdt. Rigsraad. 

Hans Forleningsbrev paa Silkeborg er af 1548. Ved hans Overtagelse af Lenet 
sker dette, at alt det Gods, som under Formanden — de 25 Gaarde — ved Mage-
skifte indgik under Silkeborg, nu overgaar til Randersgaard. 

— Under Frans Bilde hører vi, for Silkeborgs Vedkommende, for første Gang 
Tale om Borgeleje og Gæsteri. Et kongeligt Brev af 1548 befaler Lensmanden 
at have i „Borgeleje Johan Giøszwinl) mett 25 af h. Majts. Heste" og desuden 
„Hans Bildel) mett 4 store Heste oc en Klipper". Der forlyder intet om hvor-
længe. I 1549 falder der ogsaa større Gæsterier. Først skal Silkeborg modtage 
og huse Hofsinderne med 20 Heste i 8 Uger og 4 Nætter og dernæst et større 
Følge, som er paa Rejse fra Aalborg til Odense over Hald, Emkloster, Hor-
sens, Vejle, Melfar o. s. v. Naar ikke Borgelejet var altfor langt, maa det have 
været en behagelig Afveksling i Slottets Dagligliv. Men 20 Heste og tilhørende 
Ryttere i 8-9 Uger var jo ikke nogen gratis Fornøjelse, og den Forpligtelse, 
Lensmændene her havde, kunde jo nok til Tider trykke en Smule. 

— Under Hans Bilde hører vi ogsaa for første Gang Tale om Opbud af de 
Bønder, der er taget til Soldater. Det hedder saaledes i 1549 i kongeligt Brev 
angaaende dette, at „de Lensmænd, som haffue Herreder till theris Lenn" — 
hvad Frans Bilde havde — „tilslige Bønder och menige Almoge udj sine Len 
och Herreder, at thee ere till Rede met Voben og Werge, att udgiøre huer tiende 
Bonde opther som thee aff theris Herskaff er upteenglet (optegnet)". 

I Flugt hermed kan anføres et kongeligt Brev af 1550, hvori Lensmanden 
befales at sende Kongen „2 gode werafftige Karlle aff thijnne met gode heste, 
harnesker och glaffuende, saa thee wisseligen nu nyaars dag førstkommendes er 
tilstede udj vor ,kiøbsted Riibe". 

— Jeg har tidligere anført, at Lensmændene ofte maatte •paa Kongens Vegne 
afhænde de Beholdninger af Korn og andet, de havde liggende paa Slottet. Og-
saa Frans Bilde maatte agere Udsælger. I „Tegnelser over alle Lande" findes 
et kongeligt Brev om Salg af Kongens Rug. Det hedder her ,,— — — att hand 
retter sig epther at selge och giøre udj Pendinge alt saa møget Rog, som hand 
beholt udj Forraad til Kongens Partt foruden hans Genantt aff thet Aar 1548 
och selger thet dyreste hand kand och beholder (Pendinge tilstede, dog skal hand 
beholde saa møget Rog udj Forraad hoes •sig, som kong. Mats. ther tilkomer aff 
veste forgangen Aar utoffuer hans Genant". 

Vi har ligeledes tidligere fortalt om de store Sendinger af levende og dødt tit 
Kongens Brug forskellige Steder. Under Frans Bilde afgaar der selvfølgelig og-
saa Ladninger af den Slags, men jeg vil ikke trætte Læserne med Opramsninger 
af alle disses Indhold. Kun et Par Stykker vil jeg notere. Saaledes en af 1545, 

') ? 9 ) Hans B. Maaske Søn af Erik Bilde til Næsbyhoved? Eller maaske Søn af An-
ders Bilde til Søholm og Broder til Frans B.? 

Frans Bildes Ligsten I Horne Kirke ved Faaburg. 
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ERIK AXELSEN ROSENKRANS. 

Denne Lensmand er altsaa af den store Rosenkrans-Slægt, vel Danmarks 
betydeligste. 

Han er født 1516 og var Søn af Axel Nielsen Rosenkrans til Stensballegaard, 
Landting og Rydhave og Fru Berete Knob. En Del af sin Ungdom har han til-
bragt i Tyskland. Til at begynde med tjent ved den bekendte Kurfyrst Johan af 
Sachsens Hof, efter dennes Død i hans Søns Kurfyrst Johan Frederiks Kammer 
og derefter hos dennes Svoger Hertug Ernst af Brunsvig-Lyneborg. Senere tjente 
han atter hos Kurfyrst Johan Frederik, thi efter det uheldige Slag ved Milhlberg, 
hvor Kurfyrsten toges til Fange, har denne i Juli 1547 fra den kejserlige Lejr, 
hvor han opholdt sig som Fange, udstedt Vidnesbyrd om, at Erik Rosenkrans 
nu havde faaet Afsked af hans Tjeneste, da det paa Grund af Kurfyrstens 
Fangenskab ikke længere var Rosenkrans's Lejlighed at tjene denne, hvorfor han 
beder alle om at lade ham „frit passere" (A. Heise). Dette skete i 1547. Hans 
Forældre var imidlertid døde, og de tre Gaarde blev delt mellem de tre Sønner, 
saaledes at Erik fik Landting. 

Han blev saa gift med Margrete Ulfstand, Datter og eneste Barn af Børge 
Jensen Ulfstand (død 1558) til Glimrninge og ørup, og ved hende Ejer af disse 
to Gaarde. Efter Margrete Ulfstands Død giftede han sig, som gammel Mand, 
med Maren Juel, Datter af Iver Juel til Stubbergaard. Han døde 1591. 

Han synes ofte at have været Kongernes Gæst. I 1575 indbydes saaledes han 
og hans Hustru til et adeligt Bryllup paa Frederiksborg, og 1577, Hellig Tre-
foldigheds Søndag, er han til Stede ved Christian IV. Daab. Kong Frederik II. 
skriver i den Anledning til ham: „— -- bede wij thig och naadigst begiere 
Atthu wiltt komme hild till Byen om Løffuerdagen tilforn. Och siden om Søn-
dagen att hielpe Oss wor unge Søn till Christendom och thend hellige Daabs 
Sacrament". Sluttelig bedes han gøre sig glad „mitt oss och ander wore under-
saatter". 

Som en kongelig Gunstbevisning maa vel ogsaa det betragtes, at lian i 1555 
af Kongen i dennes Forfald sendes med to Rosenobler — vel sagtens Brudegave 
— i Lommen at repræsentere Majestæten ved en tysk Herremands Bryllup i 
København. 

Af andre kongelige Breve til Erik Rosenkrans kan nævnes en lille Række af 
1554 fra Koldinghus, da Christian III. anmoder ham om at sende sig „wortt 
egitt kØritz (Kyrads) oc ther hoes 15 DraugtØgh (Seletøj) mett glaffuender, 
Ringharnisch och ald Anndenn theris tillbehørring" — — „forschicke hiidt wor 
Kutzwogend (Rejsevogn eller lukket Vogn) medt heste och ald anndenn sinnd 
tilbehøring" — — og begive sig „offuer mitt wore Heste, som thu haffuer ther 
huos tigh till soer (Sorø) closter och ther bliffue beliggendis —". 

Han brugtes da ogsaa en Del til offentlige Hverv. Mest kendt er her hans 
Deltagelse i Syvaarskrigen, da han tjente under den jyske Fane hos Frans Banner 

Silkeborg Slot. II. 	 2 
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fordi den er foranlediget ved et Par Bryllupper, Kongen gør. Der anføres i det 
kongelige Brev, at der vil komme mange fremmede,. deriblandt nogle Fyrster. 
Frans Bilde maa i den Anledning ud med en hel Del Havre, 20 Svin og en Masse 
Æg. Endvidere en af 1548, fordi dens Indhold ikke er af almindelig Art. Lens-
manden sender Kongen „11 abilgro Heste". Vel sagtens til de kongelige Stalde. 
Endvidere afgaar der Pelsværk, Skind af de „allermindste Ulveunger, han kan 
opdrive i sit Len, helst før de kan se". Og naar de er fanget, skal de lade dem 
flaa, tørre Skindet, men ikke lade det tilberede. Det vil Kongen selv lade gøre. 
Da det her drejer sig om meget fine og bløde Skind, kan man vel forudsætte, 
at de silkeborgske Ulveunger er bestemt til de kongelige Damers Kaaber og 
Muffer. 

En tredje Sending kan det maaske ogsaa have sin Interesse at se opnoteret, 
da den har Føling med det, der tidligere er• meddelt om de silkeborgske Tegl-
værker. I 1548 faar Frans Bilde Ordre at lade „byende thenn meste taghsteen 
oc muersteen, hand kand affsteed komme, oc them lade neder førre til Guden 
paa Ans fergested, ther skall Hans Stygge them lade annamme, oc hues hand 
nu alreede haffuer ladet brend, at hand them oc lader fram førre til Guden". 
Samtidig sender Kongen Jacob Bygmester til Silkeborg, hvor han skal lade 
hugge noget Tømmer i Skovene. Frans Bilde skal vise ham, hvor han skal 
hugge det. 

— I „Tegnelaer over alle Lande" anføres et Par Gange, at Frans Bilde har 
været beskikket af Kongen til at gøre Ret og Skel i Marktrætter. I 1547 drejer 
det sig om en Stævning til en hel Række Adelsmænd „for nogen jordt fran 
`Ilhannom birck mett ett urett marckeskiell" og i 1548 syner han med en Del 
andre „huilcke de rette aasteder erre, som szandemendt oc riemendt giort haffuer 
mellem Kortrup og Kiellerup mark". Og fra 1533 og 1557 og 1562 foreligger 
Skadesløsbrev fra Frans Bilde til Lensmand i Aarhus, Peder Bilde, Svanholm, 
hans „Faderbrodersøn". 

— — De nedlagte Kirker, som tidligere er omtalt, spøger ogsaa under Frans 
Bilde. Det er her Jernit, det drejer sig om. Den nedrives som stærkt „bygfældig" 
i 1556, og hvad der kan bruges af dens-Mur, Tømmer o. a. m. skal flyttes til 
Hammel Kirke og anvendes der. 

— — Silkeborg har ogsaa haft Kongebesøg under Frans Bilde. Majestæten 
har uden Tvivl været i- det store Følge, som i 1549 paa Rejsen fra Aalborg til 
Odense gæstede ,Silkeborg. I 1550 har han i al • Fald været der. Det ses af en 
kort Notits i,„Tegnelser fra alle Lande". Men der forlyder ikke noget nærmere 
om Besøget. Maaske har det været paa Gennemrejse, maaske paa Jagt. 



18 

til Kokkedal. Han blev saaret ved Svarteraa 1565. I Daniel Rantzaus Indberetning 
til Kongen om Slaget nævnes han mellem dem, som „er skØdtt oc ere end nu 
leffuendes". Under Krigen maatte han flere Gange afløse Banner som Fører for 
Fanen, ligesom han i 1568 maatte forstrække Kongen med et Laan paa 1000 
Rdlr. 

Erik Rosenkrans havde Silkeborg i kun 3 Aar, 1557-60. Der er da heller 
ikke meget opbevaret fra hans Lenstid her. 

— Af kirkelige Begivenheder under ham kan anføres, at Gjødvad og Balle 
lægges under en Præst'), der faar Bolig i Gjødvad, som Præsten i disse Sogne 
har det den Dag i Dag. Ligeledes bliver i hans Lenstid Serup og Lemming og 
Sinding slaaet sammen til et Pastorat, som de ogsaa endnu er det, ligesom Præ-
sten i de to sidste i 1559, Hr. Michel Seurensen (tidligere Munk i Alling Kloster) 
faar Kronens Part af Tienden i Sinding Sogn. Det ser endvidere ud til, at Erik 
Rosenkrans har skaffet en Del Degne i Lenet Bolig. Det paalægges ham nemlig 
ved kongeligt Brev at gøre dette, da mange endnu ingen saadan har faaet anvist 

Endelig paabydes i et kongeligt Brev af 1558 „att Ungstrup Kircke her effther 
skal! tilluckes och sogennfolcket att besøge Thuorning Kircke for theris rette 
sogen Kircke, Ock skall sogenpresten till Karup sogenn her effther giøre tieniste 
till Karup Kircke oc thuorning Kircke". 

— Der er blevet bygget en Del paa Silkeborg under Erik R. Det kan dog 
ikke paavises, hvilke Længer det gælder. Men det har ikke været saa ganske 
lidt, der er rejst. I 1559 faar nemlig Abbed Jens i Øm Kloster Befaling til at lade 
brænde saa mange Mursten og Teglsten som muligt og lade dem staa, til de af-
hentes fra Silkeborg. Og samme Aar befales det Statholder i København, Mogens 
Gyldenstjerne, at sende 80 Bjælker til Aarhus til en Bygning, som skal rejses 
paa Silkeborg, og samtidig lade „sammenhugge" et Hus 1 Loft højt og 20 Bin-
dinger, som han ogsaa skal sende til Aarhus, saasnart det er sammenhugget. 

Der er det mærkelige ved dette Byggeri, at Silkeborg-Skovene denne Gang 
ikke leverer Bjælkerne, hvad de ellers altid synes at gøre. Maaske har der da 
været Brug for Fyrbjælker, og disse kunde Skovene ikke afgive, da den Træ-
sort jo ikke fandtes i Datidens Skov. Ligeledes synes det at være et ret ene-
staaende Tilfælde, at et helt Hus „sammenhugges" i København og sendes 
over Vandet, fragtes paa Hjul fra Aarhus til Silkeborg og opstilles der. Ar-
bejdet er altsaa ikke udført af Stedets eller Egnens Haandværkere. Det om-
tales under Erik Rosenkrans, at „Kongens Tømmermand" Hans Spengler faar 
anvist 20 Gylden og den sædvanlige Hofklædning fra Silkeborg Slots Kasse. 
Det er maaske ham, der da har ledet Byggeriet paa Silkeborg, siden han hæver 
sin Løn der. 

— — I 1559 synes det at have trukket op til en Strid mellem Kong Christian 

') M. Christen Jensen. Jubellærer. Præst fra 1540-1600, da han dør, altsaa i sit 
60. Aar, „juxta antiquorum effata" („efter de gamles Udsagn").  
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III og Rosenkrans. Hvorom den drejer sig, vides ikke. Men det har gaaet saa 
vidt, at denne i et Brev trues med at miste Lenet uden at faa noget andet i 
Stedet. Han bliver dog siddende til 1560, men det ser da heller ikke ud til, at 
han senere faar noget kongeligt Len. Maaske han — rig som han var — ikke 
har ønsket det. Det synes imidlertid — som ovenfor anført — at Forholdet 
mellem ham og Frederik II. har været godt. Muligt er det ogsaa, at Striden er 
blevet bragt ud af Verden ved Tronskiftet samme Aar. 

— Kongen ses at have været paa Silkeborg i 1560. Et kong. Brev af 6/, an-
melder hans Ankomst og paalægger Erik R., at han skal sørge for at skaffe 
Kongen med Følge „en god Underholdning", d. v. s. godt Logis og god Mad 
og Drikke. 

Det vil være paa sin Plads her, hvor der. første Gang er Tale om Frede-
rik II.s Besøg paa Silkeborg, at bemærke, at han sikkert ofte har gæstet dette, 
langt oftere end de Gange, der 1 det følgende vil blive anført. Han opholdt 
sig hyppigt paa Skanderborg og ofte lange Tider ad Gangen. Her fik Sønnen, 
Chr. IV., en Del af sin Opdragelse, her var Datteren Anna født o. s. v. Han 
elskede sikkert dette Slot og dets skønne Omgivelser højt. Han ligesom pas-
sede ind i Egnen her. „Renaissancetidens stærke 'Livslyst og Trang til udad-
vendt Liv havde i Fr. II. en fuldblods Repræsentant. Altid er han paa Færde, 
tumler sig paa Jagten, holder Fester, glæder sig over at gøre sine Slægtninges 
og Undersaatters Bryllupper med Pragt og Glans, en dygtig Dranker som saa 
mange af hans Samtidige — den eneste Fejl, hans gejstlige Biografer vide at 
lægge ham til Last. I Korthed sammentrængt: en djærv, sund og heftig Natur, 
uden glimrende Evner, men med Kendskab til sin egen Begrænsning og Sans 
for at vælge og underordne sig sine Raadgivere". Saaledes tegner Mollerup 
i raske Træk hans Billede, og det er sikkert godt lignende. En saadan Natur 
maatte, som sagt, finde Behag i et Sted som Skanderborg. Og fra dette Slot 
var ikke langt til det endnu skønnere beliggende« Silkeborg. Dette var jo kun 
lille i Sammenligning med det stolte Skanderborg, saa der kunde ikke holdes 
Hof her ret længe ad Gangen. Her var ikke Plads til store Fester af forskellig 
Art, men han har altsaa sikkert ofte besøgt Silkeborg og de mægtige Skove 
med deres Jagthuse, særlig for den skønne Egns og Jagtens Skyld. Og den 
livslystne Mand og hans Følge har uden Tvivl ofte fyldt Skovene med Jagt- 
tummel og Slottet med Bægerklang. Vi har da ogsaa i det foregaaende -
hvor Silkeborgs Inventarieliste omtales — set, at Dronning Sofie fra Skan- 
derborg har sørget for Slottets Forsyning med Service, Dækketøj, Sengetøj 
o. s. v. At ogsaa hun gerne har villet besøge det skønne Silkeborg, er udenfor 
Tvivl. Vi vil senere faa at se, at hun med Søn, Døtre og Følge ledsager sin 
Mand dertil. 

— Til Slut kan det i Fotbigaaende noteres, at der i Erik Rosenkrans' Silke-
borg-Tid foregaar et større Mageskifte — 1557 — mellem Lensmanden og 

2* 
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Kongen. Mogens Gyldenstjern, MalmØhus, og Lauge Ulfstandl) er Kongens 
Repræsentanter ved denne Lejlighed. Det er noget af Rosenkrans' hallandske 
Gods, det drejer sig om. 

Det bør maaske ogsaa nævnes, at der i 1560 udgaar en kongelig Stævning 
til Landsdommer .Peder Kruse og Landstingsskriver Peder Skriver at møde for 
Rigens Raad ved Herredagen i Odense førstkommende St. Hans i Anledning af 
en Dom, der ved Viborg Landsting er faldet i en Strid mellem Erik Rosenkrans 
og Otto Krumpen2). 

Ejsing Kirke ved Ringkøbing. 

Erik Axelsen Rosenkrans døde 75 Aar gammel 1591 og ligger begraven i 
Landtings Sognekirke Ejsing ved Ringkøbing 

Om den efterlevende Fru Maren siger „Danmarks Adels Aarbog", at hun 
„forødte unyttig sit Gods". Hun døde 1624 paa Handbjerg Hovgaard og ligger 
begravet i Sevel Kirke. 

i) Lave Trudsen Ulfstand (t 1563) til Torup i Skaane. Lensmand paa Varberg og 
Vordingborg. Mistede vist denne sidste Forlening, fordi han undslog si•g for at modtage 
Ridderslag af Kongen. En anset Mand, men med et lidenskabeligt og hidsigt Sind. 
') Otto Krumpen (t 1569). Rigsmarsk. Mest bekendt som HærfØrer for den Hær, hvor-
med Christian II i 1520 erobrede Sverrig. 
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HANS JOHANSEN LINDENOV (I). 

Denne Mand tilhørte en i de Tider meget stor og gammel slesvigsk Familie. 
der kan opvise baade gode og daarlige Medlemmer. Den uddøde i 1738 med 
Oberstlieutnant Godske Lindenov. Til de mest bekendte, men ogsaa mest uhel- 
dige hører den lidt yngre Hans Lindenov — de hed næsten alle Hans — der 
var en Eventyrer af første Skuffe. Han indførte sig i Danmarkshistorien ved 
ovre paa Bornholm at slaa en Mand ihjel med en Gærdestav, drev senere, med 
Magnus Heinesen som Forbillede, lystigt Sørøveri i Østersøen, som det synes 
nærmest som en for ham fornøjelig Sport, kom tilsidst stærkt paa Kant med 
Christian IV., blev sat fast paa Dragsholm i tre Aar og tilsidst forvist til Ost-
indien, hvor han døde. Noget særlig dygtigt har Familien ikke at opvise. 

Vor Hans Lindenov — hvis Fader ogsaa hed Hans — ejede Fovslet. Hans 
Fødselsaar kendes ikke. Thiset mener, at han vist var den Lindenov, der i 
1534 deltog i den fynske Adels Hyldingsmøde i Hjallese Kirke, og som ved 
Nyborgs Indtagelse af Grev Kristoffer faldt i Grevens Hænder. Han ægtede 
Rigborg Tinhuus til Julskov og blev derved fynsk Godsejer. Han var da ogsaa, 
som flere af Slægten, meget velstaaende og kunde ligesom hans Formand paa 
Silkeborg, forstrække Kongen med Laan under Syvaarskrigen. Som Pant for 
disse Laan fik han Hindsgavl, Alling Kloster og Hundsbæk. De to sidste beholdt 
han uindløste til sin •Død. Han sad paa Silkeborg fra 1560 til 1568, da han 
.døde i Køberihavn. Thiset siger om ham, at han var hyppig Gæst ved Hove 
ved festlige Lejligheder. I Syvaarskrigens Kamp deltog han ikke (han fik 1565 
med nogle faa andre Adelsmænd udtrykkelig Ordre til at blive hjemme) men 
hans Tjeneste benyttedes ved Udskrivning af Mandskab m. m. 

,Da han overtog Silkeborg optoges der, som sædvanlig ved Lensmands-
Skifte, en Inventarieliste. Listen haves ikke, men der siges, at den forfattedes 
af Jens Juell) til Aarhusgaard og Kalø og Hans Stygge, som jo nu sad paa 
Dronningborg, og at meget af Inventariet var gammelt og ubrugeligt — dog 
ikke ringere end at det skikkes til Hospitalerne i Aarhus og Horsens til 
Brug der. 

— Fra H. J. Lindenovs Lenstid findes (hos Emil Madsen: „De kongelige Jagter 
og Fiskerier i det 16. Aarhundrede") noget om Fiskeriet ved Slottet, som det 
har Interesse at bemærke, og som kan betragtes som et Supplement til det, der 
tidligere er meddelt om dette. Der siges her, at Lenets Bønder hidtil havde 
haft Ret til at fiske i en af Søerne — Navnet opgives ikke — med smaa 
Garn mod en Afgift af 150 Gedder. Men da de misbrugte Tilladelsen og lagde 
ud med store Garn, fratoges dem i 1563 Retten til at fiske. Der kan her i denne 
Sammenhæng passende noteres et andet Forhold, hvor Bønder — og tillige 

1) Jens Juel (t 1563) til Alsted. Fra 1554-63 Lensmand paa Aarhusgaard, 155; 
tillige paa Kalø. Under Syvaarskrigen Skibschef under Peder Skram. Døde 1563 ~bord 
paa „Fortuna". 
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Adelige — synes at have overskredet den kongelige Tilladelse. I 1562 udgaar 
der en kgl. Advarsel ang. Skovhugst og Olidensvin. Den er henvendt til dem, der 
har Skove, som grænser til Kongens, og gaar ud paa, at de maa ikke forhugge 
hine og ikke holde et større Antal Oldensvin end det, der kan svare til det, de 
kongelige Skove rummer. 

Fra samme Lensmands Tid haves ogsaa et kong. Brev af 1561 ang. Ræve-
jagten, og som har nogen Interesse. Det ser iflg. dette ud til, at man har haft 
Lov at jage Rævene, saa lystigt man vilde. Disse Langhaler hørte ikke til det 
ædle Vildt, som Herskaberne havde 'sig forbeholdt. Der sker nu den Indskrænk-
ning i denne Bondejagt, som vel nok kunde være nødvendig af Hensyn til Fjer-
kræ og Lam, at den ikke maa foregaa ved Stamper (Fælder) og Armbrøster 
(Buer). Fattigfolk har nemlig klaget over, at de lider Skade paa deres Kvæg, 
naar dette uforvarende kommer paa die Steder, hvor Stamperne er henlagt. 

— Endnu et Par af de faa Ting, der vides om Silkeborg i H. J. Lindenovs Tid, 
kan det have Betydning at nedskrive. Der er under ham ogsaa Tale om Slottets 
Arkiv, en Kiste, der indeholder Lovhævder, Sandemænds Breve o. s. v. For-
modentlig staaende i det Rum, ethvert Slot da havde i Brevkammeret. Den øn-
skes efterset angaaende en Trætte om Jord til Affuendsberg (Aunsberg), Hø-
rup og Hiummel (?), som Fru Karine Niels Skielsl) synes at have rejst. Men 
Nøglen til Møblet beroer mærkværdigvis endnu hos Hans Stygge paa Dron-
ningborg, og han anmodes nu om at komme tilstede, lukke Laaget op, finde 
det efterspurgte Dokument og overgive det til Lindenov, som vel sagtens skal 
dømme eller mægle i Sagen. - 

Kun en gejstlig Begivenhed kendes fra H. J. Lindenovs Lenstid: Laurits 
Bank, Præsten i HØjberg og Elsborg'Sogne — Viberg kalder ham i sin Præste-
historie ikke Bank, men Borchmann — bliver givet Kronens Part af Tienden i disse. 

Syvaarskrigen, som altsaa for største Delen falder i denne Lindenovs Lens-
tid, sætter ogsaa sine Spar paa Silkeborg. 1562 befaler et kong. Brev -
udstedt i Frederiksborg — Lindenov at sende til København 30 Læster Brød 
og 500 Sider Flæsk til Skibenes Underholdning. 1563 foreligger fra København 
Ordre, at han skal tilsige Bønderne i Lenet til Mønstring med Rustning ag 
Værge, og 1564 faar han — fra Frederiksborg — Befaling at købe 50 Slagte-
stude til Udspisning paa Københavns Slot og Orlogsskibene. For saa godt 
Køb som muligt. 1565 udgaar fra Sorø — efter Samraad med nogle Rigsraa-
der — Ordre til, at han skal udskrive „Knægte af varagtige Bondesønner, Pe-
bersvende, Tjenestedrenge og ledige Karle" — Adelens Ugedagstjenere er dog 
fritagne. De skal være „rustede med gode Værger og de bedste Klæder, et godt 
Rør (Bøsse) og en Degen". Og de skal sendes til København. 500 Mand fra 

1 ) Karine Niels Skiels. Enke efter Niels Skiel til Nygaard og Vinderslevgaard. Hun 
hed som Pige Karine Globsdatter Krabbe: Hun byttede 1579 Vinderslevgaard bort til 
Kronen. Ligger begravet — sammen med sin Mand — i Vinderslev Kirke. 
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Silkeborg Len under Palle Friis% (Fra Kolding Len sendes 600, fra Dronning-
borg 400 o. s. v. Samtidig udgaar Befaling til Købstæderne at sende Skippere, 
Styrmænd og Tømmermænd til Herluf Trolle i København). Endvidere for-
langes det af Lensmanden, at han straks skal uddele Byg til Bønderne, som 
skal male det, pakke det i stærke Tønder og sende det til Proviantmester Bjørn 
Andersen i København. Ligeledes skal der sørges for en Læst Eddike i gode 
Tønder, Malt, Gryn m. m. Ogsaa KavringbrØd skal afsendes til Proviantmeste-
ren, til Orlogsskibene. Han skal i den Anledning levere Bønderne den nødven- 
dige Rug, som de skal bage. Brødene skal være af Størrelse som en „lempelig 
Tallerken", tynde og vel gennembagte. Der afgaar fra Silkeborg 40 Læster 
KavringbrØd. 

I 1567 faar Thomas Fassie2) og Knud Friiss) Pasbord (Fripas) med Ordre 
til at efterse, hvad der paa Silkeborg (og andre Steder) resterer af Madskat. Det 
manglende skal øjeblikkelig sendes til Søkøbstæderne, hvor Borgmester og 
Raad skal skaffe det afsted med billige Skuder. 

Ogsaa i 1568 afgaar til Orlogsskibene Sendinger fra Silkeborg. Der indkøbes 
30 Slagtestude hos Provster, Præster og Bønder og Malt til øl. Det sendes til 
Aarhus, hvor Skipper Vilmer Pedersen ligger med sin Bøjert for at fragte det 
over Kattegat. 

Under Syvaarskrigen har Silkeborg Slot huset svenske Fanger. 1566 sendes 
nemlig Hr. Gabriel Ohristiernsen fra Aalborg til Silkeborg at forvares der. Hvem 
og hvad denne Mand var, vides ikke. 

HANS JOHANSEN LINDENOV (II). 

Denne Lensmand er Søn af den foregaaende og født 1542. Som ganske ung 
ledsagedes han paa sine Studierejser i Udlandet af den bekendte Mester Hans 
Mikkelsen, som senere var Christian IV.s Lærer. De gæstede bl. a. Strassburg. I 
Aarene 1560-61 var han Hofjunker, deltog senere, som saa mange danske Adels-
mænd, i Syvaarskrigen. Han tjente, som Erik Rosenkrans, under den jyske Fane. 
var med ved Svarteraa og blev her saaret. Fra 1568-74 var han Lensmand paa 
Silkeborg, fra 1574 til sin Død 1596 paa Hindsgavl. Af hans Vita skal her an-
føres enkelte Ting. 

Han deltog i Undersøgelsen af den berygtede Ejler Brockenhus' Sag, han, der 
mishandlede sine Undergivne, voldtog og dræbte sin egen Søster, anstillede sig 
idød, lad sig begrave, kravlede i sidste Øjeblik ud af Kisten o. s. v. H. J. Lindenov 
fulgte Kongen paa adskillige Udenlandsrejser, saaledes bl. a. i 1576, da han fik 

1 ) Palle Friis. Vist P. F. til Lundergaard og Vrangstrup (Houlbjerg Herred). Var 
Høvedsmand ved Udbudet 1565. t 1575. ') Formodentlig Thomas Fasti til Venner-
gaard og Katholm. Mest kendt for sin Tapperhed i Syvaarskrigen — især ved Halmstad 
og Svarteraa — som han gjorde med som Fændrik ved den jyske Fane. ') Kgl. Skri-
ver i Rentekammeret (ca. 1558-67); vist ikke af Adel. 
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kongeligt Brev om at medtage „gode Klæder, navnlig en Fløjels-Paltzrock, som 
nu sædvanlig er, en Kudtzvogn og en Dreng". I 1580 var han med .ved Hertug 
Hans' Begravelse og i 1590 ledsagede han Enkedronning Sofie paa Rejsen til 
Brunsvig. 

Han var da ogsaa med ved mange af Kongehusets Festligheder. I 1575 var 
han og Frue tilstede paa Skanderborg ved den unge Frøkens Daab. I 1577 træf- 
fes han blandt Prins Christians Faddere, og 1579 sidder han som Gæst ved flere 
adelige Bryllupper som Kongen gjorde paa Koldinghus. Ved et Par af dem var 
hans Frue med „at drage Salen". 

At han har haft mere end almindelig Føling med Kongehuset kan ses deraf, 
at hans Søn Otto blev paa Kongens Ordre i 1583 sendt over til den ovenfor om- 
talte Mester Hans Mikkelsen at opdrages hos ham sammen med Prins Christian. 
I 1587 skikkes Otto dog tilbage, da Kongen hu mener, at det ikke er heldigt for 
Prinsen at have for meget Selskab under Skolegangen; Otto skal da heller ikke 
have haft „ret synderlig Lyst til Bogen". 

Ved Frederk ILs Begravelse i 1588 bar Hans J. Lindenov den oldenborgske Fane. 
Han var meget rig. Hans Jordegods alene ansloges til 8000 Tdr. Hartkorn. 

Det var indsamlet væsentlig ved Køb og Tilbytning. Han kom i Aarenes Løb i 
Besiddelse af Ormstrup (nu Friisholt), fåstergaard, Hundslund Kloster, Gavnø, 
Borreby (i Skaane), Oregaard (paa Fyn), og en Tidlang havde han i Eje Slæg-
tens gamle Sæde Fovslet. Han forstrakte da ogsaa af og til Kongen med store 
Laan. 

Han døde 1596, vistnok paa Oregaard. 
St. Hansdag 1571 blev han paa Silkeborg viet til Margrete Ottesdatter Rosen-

kransl). Hun var da 19 Aar gammel og overlevede ham i næsten 40 Aar. 
Om de fleste af de Silkeborg-Lensmænds Fruer vides ikke ret meget. Om 

Margrete Rosenkrans foreligger der enkelte Ting, som er værd at optegne. Blandt 
andet dette, at hun var Plejebarn af den berømte Birgitte GØje, som sikkert har 
været hende en god Plejemoder, søgt at opelske det gode i hende og været uden 
Skyld i det, der skæmmede hende. 

Hendes Mand blev paa sit Dødsleje behandlet af en Odense-Bartskær, Mester 
Peter Chriszan. Men da Hans Lindenov „var død mellem hans Hænder", lod 
hun ham i sin Vrede og Sorg sætte fast. Ved et Brev fra Regeringsraadet befale-
des det hende imidlertid at løsgive Manden, mod at denne stillede Borgen. Der-
efter anlagde hun Sag mod ham. Sagens Udfald er ubekendt. 

Samme Aar, Manden døde, ser vi hende indviklet i en Trolddomssag. Birke-
fogden ved Ore Birketing blev brændt ved Tinget for nogle Voksbørn, som 
en Præst skulde have døbt for ham, og som han sagdes at anvende ved sine 
Djævelskunster. Fru Margrete besørgede Præsten inddraget i Sagen ogsaa, idet 

1) Datter af Otto Holgersen Rosenkrans til Næsbyholm, Boller og store Godser I 	 c+J 
Norge. Begravet i Hornslet Kirke. Ligstenen over Hans Johinsen Linjenu, i Dronninglund Kirke. 



Kræmmeren med. Det ser ud, som Pommerinche har rejst rundt til Lensmændene 
med Brevet i Haanden — altsaa ogsaa været paa Silkeborg Slot — og mindet 
om Kornet, som skulde leveres ved en eller anden Havn, hvor saa Pommerinche 
skulde lade det afhente. Hans Lindenov skal levere 270 Tdr. 

Ligeledes maa Lindenov afgøre for Kongen et Mellemværende med Hendrich 
Mummel). Det hele kan afgøres med 10 Læster Malt å 42 Tdr., Læsten ansat i 
Penge til 60 Daler. Derpaa afbetales 231 Daler 44 Skilling. 

Samme Aar paalægges det ham at sørge for, at Kronens Part af Tienden bort-
fæstes godt. Endvidere skal han, da det har været et daarligt Aar, laane Bøn-
derne Sædekorn. Det skal betales tilbage ved næste Høst. Dog skal de fattige 
slippe for dette. 

— Under denne Lindenov lader Kongen „foretage en mærkelig stor Bygning 
paa Skanderborg". Det maa have været Slotskirken, som Fr. II. byggede 1572. 
Og i den Anledning skal Silkeborg og Skanderborg „lægges sammen". Silkeborg 
Lensregnskaber fra den Tid haves ikke, saa der kan ikke gøres nøjere Rede for, 
hvori denne Sammenlægning bestaar. Men det maa vel betyde, at Kongens Ind-
tægter af Silkeborg under Byggeriet gaar til dette. 

En anden Slags Sammenlægning foregaar ogsaa under Lindenov: Alling Klo-
ster lægges da ind under Silkeborg. 

— I 1573 er en større Udbetaling foregaaet paa Silkeborg og sikkert i Over-
værelse af Lindenov. Eiler Lykket) havde tilskødet Erik Langes) en hel Del Gods 
i Lysgaard og Tyrsting Herreder. Dennes Enke, Anna Giordtsdatter, mødes 
Mortensdag paa Silkeborg med Eiler Lykke og udbetaler ham Pengene i Over-
værelse af treers Holgersen4) og Erik Kaas5). 

— Endelig kan ogsaa denne Lindenovs Silkeborg-Tid fremvise en lille „gejst-
lig" Begivenhed: Præsten i Thorning Melchior Pedersen faar i 1573 Kronens og 
Kirkens Part af Korntienden i Thorning Sogn. Sagtens under et kongelige Besøg 
paa Slottet. Af „Danske Magasin" ses det nemlig, at Kongen har været paa Silke-
borg samme Aar. 

— Fra Silkeborg forflyttedes Hans J. Lindenov altsaa til det skønne Hinds-
gavl. Ang. denne Forflyttelse findes et Brev af 1574 fra Peder Okse til H. J. L. 
som har ønsket at faa dette Len. Han har „slagiith dett for hans Maj. om 
samme Leen, dogh icke neffindt thiitt naffenn ther thill", men fornam, at Kon-
gen ikke var tilsinds at forflytte Manden, der sad inde med Hindsgavl. Han 
har da ikke forfulgt Sagen videre, men lover dog, at han nok skal tale med 
Kongen om det ved næste Herredag. Kongen maa da til den Tid være bleven 
omstemt, thi H. J. L. faar altsaa Lenet. 

1) Bekendt stor Klædekræmmer i Samtiden (Kanc. Brevb.). 2) Eiler Lykke tit 

Torp. Levede 1576(7). Begravet i Rær Kirke. 3) Erik Lange, Fader til den bekendte 

Alkymist. 4) Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg. 1572 til sin Død 1583 
Lensmand paa Skivehus. 5) Vist Erik Kaas til Støvringgaard og Lindbjerggaard. Var 
med i Syvaarskrigen. Lensmand paa Børglum ved sin Død 1578. 
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hun klagede til Stiftets Biskop over hans Daab. af Voks-Børnene og udvirkede 
derved, at Præsten blev afsat fra sit Embede. 

Hun var altsaa, som hele hendes Samtid løvrigt, nidkær i sin Overtro. Og 
hun var desuden en stridbar Dame. Som Ejerinde af Hundslund, hvor hun boede, 
havde hun en Række Retstrætter, bl. a. om Markskel. Ogsaa med Slægten laa 
hun i Strid, saaledes med sin Svigerske Hilleborg Lindenov, Hans Spegels Efter-
leverske paa Julskov. Hos hende gjorde hun ligefrem Indførsel for en Gæld. Der 
findes forøvrigt i Rigsarkivet mellem Hans J. Lindenovs „efterladte Papirer" et 
retsligt Dokument med en Liste over dette Lindenovske Tilgodehavende. Fru 
Margrete beskyldtes ogsaa for at have villet tilegne sig kongeligt Gods. Forment-
lig har Beskyldningen ikke haft noget paa sig, thi hun vedblev, helt op i sin høje 
Alderdom at staa i et venligt Forhold til Kongehuset. I sit 82de Aar i 1634 ind-
bødes hun saaledes til at være Gæst ved Prins Christians Bryllup. 

Naa — adskilligt godt kan der da vist ogsaa siges om hende. Hun var sik-
kert en af Tidens betydelige Adelsfruer, en Karakter, der vel skæmmedes af store 
Fejl, men ogsaa havde Dyder, det er værd at nævne. 

Omkring hendes Dødsleje stod sørgende flere adelige Jomfruer, sammen med 
hendes egne Børn, Børnebørn og Børnebørnsbørn og ved hendes Bisættelse i Bu-
dolfi Kirke i Aalborg — hvorfra hun senere førtes til Hundslund, nu Dronning-
lund Kirke, der har en smuk Gravsten over hende og hendes Mand — var mange 
adelige Mænd og Kvinder tilstede. Ved denne Lejlighed holdt den Aalborg Bisp, 
Christen Riber, Talen over hende. Han siger i denne smukke Ord om hendes 
Gudsfrygt, ligesom han berømmer hende for, at hun ikke misbrugte sin Rigdom 
til overdaadig Pragt og Forfængelighed, men i det Sted stiftede Legater for Sæby 
Hospital og fattige Diciple i Aalborg Skole. 

Selvfølgelig skal man ikke tage Hr. Christens Ord helt bogstaveligt — i Lig-
prækener overdrives vel altid en Del — men en hel Del godt har der, som sagt, 
ogsaa været ved Fru Margrete. 

— — Hans Johansen Lindenov sad som Lensmand paa Silkeborg i 4 Aar, 
fra 1569-73. Og det er ikke meget, der vides om hans Liv og Arbejde der. I 
Grunden kun nogle faa Ting. 

— Ogsaa hans Lenstid har en Fiskerisag. Der udgaar i 1570 et kongeligt 
Brev fra Silkeborg — hvor Kongen da maa have opholdt sig — til Bønderne i 
„Hitz och Vratz Herred" — selvfølgelig paa Forestilling af Lensmanden — at 
deres Fiskeri med Vod, Ruser, Hammer, Kuber, Kroge og Medejden (vel sagtens 
Medetøj) forbydes. Formodentlig har Forbudet under Formanden ikke frugtet. 
I Advarselen forekommer Navnet Ul Aa, Vest for Funderholme. 

— I 1572 er Lindenovs Navn fremme i Anledning af en kongelig Gæld. Hos 
en Kræmmer i Flensborg skylder Kongen for „allehaande Silcketøjg och andet 
Godtz en Summa Pendinge". Der siges ikke hvor stor. Men Majestæten giver da 
Borgemester Peder Pommerinche i Flensborg Breve til forskellige Lensmænd 
om at sende denne „nogen Lester Korn", som han skal gøre i Penge og betale 
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JENS KAA S. 

Slægten Kaas delte sig i to Grene Sparre-Kaas'erne og Mur-Kaas'erne, efter 
Sparren og Muren i Vaabnene. Jens Kaas hørte til de første. Han var født paa 
Staarupgaard ved Skive 1516. Forældrene var Niels Kaas og Anne Bjørn. Der 
var fire Brødre, hvis Navn alle paa forskellig Maade er bevarede. Kaasslægtens 
smukkeste Skud var en af de fire. Det var den berømte Niels Kaas — Rigens 
Kansler under Frederik II. og Christian IV.s Mindreaarighed — som var Rigets 
egentlige Styrer i en lang Aarrække og styrede det godt. Ligesom det kaster Glans 
over Fædrelandet, at det har ejet en saadan Mand, falder der da ogsaa noget af 
Glansen over Slægten og de Steder, hvor denne har færdedes, altsaa ogsaa over 
Jens Kaas og Silkeborg. Ved Niels Kaas' Død skrev Historieskriveren Niels Slange 
disse smukke rammende Ord om ham: „Han stræbte ikke efter Midler og Formue, 
men hans eneste Øjemærke var at tjene Gud, sit Fædreland og sin Næste og at 
efterlade sig et godt og berømmeligt Navn. Dette slog ham •heller ikke fejl; thi 
hans Navn er endnu den Dag i Dag indenlands udødeligt, og mange udenlandske 
Historier tale om ham med største Berømmelse som en Mand, der i de Dage blev 
holdt for en af de klogeste i Evropa". Det .er, som om en Efterklang af dette 
Eftermæle endnu staar over det gamle Silkeborg, hvor hans Broder færdedes. 
Og hvor vel ogsaa den berømte Kansler selv af og til har besøgt Broderen. 

De andre tre Brødre er mest kendte som Krigere, modige Eventyrere fra Syv-
aarskrigen og Krigene sydpaa. Den ene af dem, Jørgen Kaas blev henrettet i Lyne-
borg for et Drab, han under et Ophold i Byen — 1554 — havde begaaet. De to 
andre, Jens og Bjørn, undsagde i •den Anledning Byen, og Kongen maatte komme 
denne til Hjælp, saa den kunde faa Fred. 

Hjemkommen fra Tyskland blev Jens Kaas Lensmand paa Viskum, men sad 
der kun et Par Aar, og da Syvaarskrigen nærmede sig, sendte Kongen ham ud 
at hverve Landsknægte, og saa blev det i 1564 betroet ham at holde den fra Sven-
skerne erobrede Grænsefæstning Elfsborg. Denne var, iflg. Thiset, „brøstfældig 
og slet forsynet med Folk, Proviant og Munition, hvortil endda kom jævnlige 
Mytterier blandt Landsknægtene, som knurrede over den hyppige Udebliven af de-
res Løn". Men Jens Kaas' Jærnnæve vidste at tøjle dem, og han holdt Fæstnin-
gen. Hans Skovgaardl) skriver da ogsaa til Mogens Gyldenstjernet), at Jens Kaas 
var en „god Karl", som man burde hjælpe at holde Fæstningen. I 1569 fik hån 
Befaling over samtlige Landsknægte og gjorde med dem et Par Togter ind i 
Sverrig. 

Under Krigen — 1567 — blev Jens Kaas forlenet med Gudumlund, som han 
senere tilkøbte sig. „Desuden ejede han Vorgaard i Hellum Herred, som hans 
Moders Søskendebarn Fru Anne Bjørn havde testamenteret ham". (Thiset). I 
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1573 blev han altsaa for-
lenet med Silkeborg, hvor 
han sad til 1577. Saa fik 
han Aalborghus, som han 
beholdt til sin Død 1578. 

Denne udprægede Kri-
ger, som vel nok har bragt 
en Del Krigervæsen med 
sig hjem fra Valpladserne, 
var — mærkværdigt nok, 
kan man vel sige — gift 
med en lærd Dame, Mar-
grethe Lange, Søster til Al-
kymi•sten Erik Langel). Vi 
vil senere træffe en anden 
lærd Dame som Frue paa 
det skønne Silkeborg. 

— Man kunde vente, at 
Jens Kaas' haarde Kriger-
haand vilde være at spore 
f. Eks. i hans Forhold til 
Bønder og andre undergiv-
ne 'paa Silkeborg. Af det li-
det, det har været mig mu-
ligt at finde om hans Lens-
tid her, mærkes den i al 
Fald 'ikke. Maaske har hans 
Hustrus Haand her været 
mildnende og afbødende. 

— Ved Overtagelsen af 
Lenet blev Slottets Inven-
tarie-Lister, Jordebøgerne, 
Skovene m. m. efterset af 
Ove Skram'), Jørgen 
Skram') og Povl Harboe4). 
De udfærdigede—som Skik 
og Brug var — en skriftlig 
Udtalelse herom og forsy-
nede den med deres Segl 
og Signeter: 

 

 

Jens Kaas' Ligsten i Sørup Kirke ved Vejle. 

 

1 ) Hans Skovgaard (1526-80) til Gundestrup i Skaane. Rigsraad. 3) Mogens 
Gyldenstjærne (1485-1569). Rigsraad. 

   

1) Erik Lange (omkring 1600) til Engelsholm. 2 ) Maaske the Skram 111 
'Hammergaard, t 1581. 3) Jørgen Skram (1534-92). Lensmand paa Dronningborg. %) Poul 

Ilarboe, Ørndrup ('i) 
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Ved Jens Kaas' Tiltrædelse fik Silkeborg en ret betydelig Tilgang af Jorde-
gods, en hel Række i Nord og Nordvest. Iflg. kongeligt Følgebrev dette: I Kejl-
strup 1 Gaard, Ebstrup 2, Sejling 2, Lemming 1, Gravballe 2, Borup 4, Svostrup 
2, Dalsgaard 2, Nebel 3, GjØdvad 6. 

— Et Skovtyveri af en ret ejendommelig Art meldes der om under Jens Kaas. 
Slottets Bønder kører Tømmer og Fjæl fra Skovene til Aarhus. Men de medbrin- 
ger alle en Skovsav, hvormed de forkorter baade Kævler og Fjæl 3 Alen. Styk-
kerne kunde der jo altid blive Brug for hjemme i Gaardene. Dette ulovlige Sav- og 
Afskærer' bliver imidlertid opdaget, og Kongen, som da opholder sig paa Hald 
— 1573 — faar Melding derom, og. han paalægger Jens Kaas at tage sig af Syn-
derne og lade dem straffe som Tyve. 

Maaske har denne Afstraffelse medvirket til, at de næste Aar gør Mudder og 
nægter at gøre Skovægt. Jens Kaas har faaet kgl. Brev fra Frederiksborg om at 
sende dertil to Mølleaksler og en Del Slusebrædder og køre det til Aarhus. Lige-
ledes skal en Del afgaa til Koldinghus. Skovfogden i Virklund udviser det, men 
Bønder fra baade Silkeborg og Skanderborg Len nægter at age det til ,,Ladste-
det". Maaske har en Advarsel dog denne Gang været tilstrækkelig. 

— Under Jens Kaas giver Kongen nogle af sine Kreditorer Anvisning paa 
Silkeborg Slotskasse. Det er to Købmænd, som skal tilfredsstilles: Knud Jørgen-
sen i Odense og Oluf Mechenborg i Flensborg. De henvises til baade Kalø og 
Silkeborg. Betalingen skal ydesi Naturalier, hvis Pengeværdi angives saaledes: 
1 Tønde Rug = 1 Daler, 1 Tønde Byg eller Malt = 1/2  'Daler, 1 Td. Honning 3 
Dl., 1 fedt Svin 1 Dl., 1 fed Ko 3 Dl., 1 Faar 1/2  Dl., 1 Lam 1 Ort, I Gaas 2 Skil-
ling, 1 Høne 1 Sk. Det er jo ikke Nutidens Priser, men det maa her bemærkes, 
at Pengenes Værdi jo da var langt større end nu. 

— Under Jens Kaas — 1574 — udgaar kgl. Brev til alle Lensmænd, Brev, 
som angaar de kirkelige Forhold og lægger en ret betydelig Magt i Lensmænde-
nes Hænder og maa have bragt Præsterne i et Afhængighedsforhold, der sik-
kert ikke altid var behageligt. Præsterne, som søgte Embeder under Kronen, skulde 
have Kollats fra Lensmanden, inden de maatte tiltræde Embedet. Det vil altsaa 
sige, at denne egentlig fik Kaldsret. Superintendenten skulde vel først give dem Due-
lighedsbevis, men Embedet fik de altsaa ikke, før de havde Lensmandens Kollats. 

— Foruden de sædvanlige aarlige Leveringer til København og andet Steds, 
forekommer der i 1574 en, som siges at afgaa 1 Anledning af „Kongens Barsel". 
Ogsaa fra andre Slotte maa der i den Anledning punges ud. Fra Silkeborg af-
gaar til Festbordet 60 øksne, 50 fede Svin, 3 Tdr. Smør, 50 saltede Faarekroppe, 
50 fede Gæs, 200 Høns og en hel Del Æg. Barselet eller Barselgildet er sikkert 
det, der holdes i Anledning af Prinsesse Annas Daab, hun, som senere blev gift 
med Kong Jakob af Skotland. Hun blev nemlig født paa Skanderborg Slot i De- 
cember 1574. 

— Det ulovlige Fiskeri i Silkeborg-Søerne synes ogsaa at drives under Jens 
Kaas. Straks, efterat han har overtaget Lenet, udgaar atter Forbud mod at bruge 
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Ruser, Kuber o. s. v. i Vandene i Lenet. Og Overtrædelse heraf vil nu blive straffet 
som Tyveri. Hvad det jo da ogsaa er. 

— Af større Begivenheder paa Slottet kan jeg kun anføre Kongens Besøg. 
Det ses, at han har været der tre Gange i 1573 — en Gang i Marts og to Gange 
i Juli Maaned. Paa disse Tidspunkter er de kongelige Breve nemlig daterede paa 
Silkeborg. Ogsaa i Oktober 1574 har han besøgt Slottet. 

— Under Jens Kaas omtales da ogsaa Byggeri paa dette. Der nævnes i 1578 
under Omtalen af Mandrup Parsbergs Istandsættelser „det nye Hus, Jens Kaas 
lod opføre". Men hvilket Hus, her menes, vides ikke. 

MANDRUP PARSBERG. 

Parsberg-Slægten stammer fra Bajern, fra et Slot af samme Navn, som laa 
i Nærheden af Nürnberg og nu ligger i Ruiner. Den kom ind i Danmark med 
Christoffer af Bajern, der i sit Følge havde en Christoffer Parsberg. Slægten ud-
døde paa Mandssiden i 1730. 

Mandrup Parsberg var Søn af Verner Parsberg til Harrested og Hustru Anne 
Mandrupsdatter Holchl). Han skal være født Juleaften 1546. 

Han var en vel uddannet og ret evnerig og dygtig Mand. Han studerede i 
Aarene 1565-66 ved Universiteterne i Wittenberg og Rostock. Under Opholdet 
det sidste Sted var det, han havde de bekendte Sammenstød med Tyge Brahe. 
Ved et Bryllup d. 10. December trak han Kaarden mod denne, og kort efter blev 
de to unge Herrer uenige ved en Julestue. De gik da, efter Sigende, udenfor i 
Mørket og afgjorde deres Mellemværende, hvilket jo kostede Tyge et Stykke af 
hans Næse. Lad mig her tilføje, at Sammenstødet ikke affødte noget varigt Fjend-
skab mellem de to Mænd. De skal snart efter være bleven forligte og gode Ven-
ner for Resten af Livet. Det krænkede da ogsaa Mandrup Parsberg, da han i en 
trykt Ligtale over Tyge Brahe, forfattet af Professor i Wittenberg, Johan Jessen, 
læste, at T. B. var blevet saaret i et lumsk Overfald („ausis prorsus sicario"). 
Kong Christian IV. skrev i den Anledning et Brev til Kurfyrsten af Sachsen og 
bad om, at bemeldte Professor maatte blive draget til Ansvar for denne Ytring, 
da T. B. havde faaet Saaret i aaben Kamp („sie sich beide redlich fiir der faust 
geschlagen"). Dette lykkedes imidlertid ikke. 
• Mandrup ,Parsberg blev meget brugt i offentlige Hverv. Han var Rigsraad fra 
1580 til 1622, altsaa i hele 42 Aar. 1585 var han med i Sendelsen til Skotland 
ang. ørken- og Shetlandsøernes Indløsning og Ægteskabsforbindelsen mellem 
den danske Prinsesse og den unge skotske Konge. I Ambassaden i Anledning at 
den brandenburgske Prinsesses Ægteskab med Christian IV. (1597) var han og-
saa med, 1591 sad han i Regeringen, mens den unge Konge var paa Hyldnings-
rejse i Norge. Under sammes Mindreaarighed var han en af de seks Rigsraader. 

1) Til Stadsgaard (nu Constantinsborg). 
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som havde Landets Styrelse i deres Haand. Dette er blot et lille Uddrag af de 
mange store offentlige Hverv, han besørgede. Ogsaa i Sager af mindre Betyd-
ning anvendtes han hyppigt. Han var saaledes i 1614 med at dømme i Sagen 
mellem Ole Koch og Hans Resens) i 1614, og 1616 var han mellem Biskop Hans 
Knudsen Veiles2) Dommere. 

Hans Navn er knyttet til en Række Forleninger og store Ejendomme. Af de 
første havde han foruden Silkeborg, som han var forlenet med fra 1577-84, 
Hammershus,. Aarhusgaard, Jungshoved og Aalborghus, som var hans sidste, og 
hvor han sad fra 1597 til 1622, da han opgav dette Len, fordi han var „med 
Livssvaghed beladen". Han døde 1625. 

Han var Ejer af Sandbygaard (ved Ringsted), Hagesholm (ved Randers), 
en Del af Bjergbygaard og en Gaard i København. Hans Jordegods ansloges ved 
hans Død til 3000 Tdr. Hartkorn. Han var altsaa en rig Mand. Han skal dog 
have været nøjsom i sine Fordringer til Livet og ført en beskeden Husholdning. 

„Personligt Mod har Mandrup Parsberg aaben'bart ikke manglet," siget 
Bricka. „Endnu da han var c. 60 Aar gammel, var han ligesom i sine unge Dage 
rede til at lade Kaarden afgøre et Tvistemaal." Her sigtes til et Sammenstød, 
M. P. havde ved Snapstinget i Viborg med Lensmanden fra Vestervig Kloster. Det 
trak stærkt op til en Duel, men Sagen •blev dog bilagt af Esge Brok paa Dronning-
borg og Peder Gyldenstjerne til Vosborg. Selv overfor Kongen veg M. P. ikke til-
bage for at tage kraftigt til Genmæle, saaledes ved et Rigsraadsmøde i 1606. 

Alt i alt kan man sikkert sige, at han var en Pryd for sin Stand og en Lens-
mand, Silkeborg kunde være tjent med. 

1574 holdt han Bryllup med Ingeborg Hartvigsdatter Juel3). Han var da 30 Aar 
gl. Kongen gjorde deres Bryllup. Hun døde 1615, ogAaret efter ægtede den 70aarige 
Enkemand den 38aarige Anne Brahe. Datter af Peder Brahe til Krogsholm. Denne 
Gang gjorde Mandrup Parsberg selv Brylluppet, mens Kongen var med som Gæst. 

— Ang. Silkeborg Lens Omfang, Genanten m. m. under Mandrup Parsberg 
kan anføres, at han i 1581 faar tillagt Tvilum Birk uden Afgift i de to første 
Aar, og i 1583 ordnes hans Forhold til Alling Kloster og Ladegaard, som han 
hidtil har haft kvit og frit, saaledes, at han nu skal svare en rimelig Afgift. At 
der har været Tilgang af enkelte Gaarde af og til er vel sandsynligt. Jeg har 
dog ikke kunnet finde mere end et Mageskifte („Kronens Skøder"). Det er det 
tidligere omtalte, hvor Kongen bytter med sin Ridefoged Peder Jensen, i 1578. 
At der derimod er udgaaet en hel Del Jordegods er sikkert. I 1583 indberetter 
Lensmanden, at der, siden hans Lensbrev blev udstedt, „er kommet meget Gods 
derfra". Der gøres ikke Rede for, hvor dette Gods var beliggende. Rentemesteren 

1) En kryptokalvinistisk Strid mellem Præsten ved Nikolaj Kirke i København og 
Professor Hans Poulsen Resen. Den endte med den førstes Afsættelse og Landsforvisning. 
2 ) Biskop H. K. Veile fradømtes sit Embede for kalvinistiske Tilbøjeligheder af en Ret 
bestaaende af Bisper og Rigsraader. 3) Datter af Hartvig Juel Thommesen til Pals-
gaard og Karen Eriksdatter (Tornekrands).  
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Christoffer Walkendorff har formodentlig besværet sig over, at Lenet nu gav for 
lidt i Kongens Kasse. Han faar saa kgl. Ordre til at lade Sagen undersøge ug 
„omtaksere" Silkeborg Len. Hvilket Resultat han ved Taksationen er kommen 
til, og om dets Regnskab derefter er kommen til at se bedre ud, vides ikke. 

— Af Byggeri paa Silkeborg under Mandrup Parsberg nævnes for det første. at han i 1578 lader „skielle" og reparere en Stald, som ligger ved det Hus. Jens 
Kaas byggede, selve dette Hus, „Ladegaarden og Slotsmøllens Bygninger". 1 
1583 falder saa den tidligere omtalte Flytning af Jagthuset i Kragelund. Dette an-vendes altsaa i Silkeborg, hvor det dels opsættes som Stald og dels bruges ude 
paa den yderste Odde ved Siden af det store Stenhus for at give flere Værel-
ser og mere Kælderrum. Jeg skal dog her tilføje, at det, der fra de nye Huse, 
som opføres paa Slottet, blev tilovers, anvendtes i Ladegaarden. Endvidere faar 
Mandrup Parsberg Ordre til at „lade Plankeværket omkring Jagthuset i Krage-
lund tage ned til Sommer, saasnart Græsset vokser noget, lade det føre 4 Mil 
paa Vej til Nygaard" og levere det til Koldinghus Lens Bønder, der skulde føre 
det videre til samme Nygaard. Hendrik Belov paa Koldinghus har faaet Ordre 
til at modtage Plankeværket. 

— Det er tidligere under Omtalen af Skovene anført, at Mandrup Parsberg 
faar Befaling til at lade Bønderne faa til Købs Tømmer til at lave Hjul og andre 
Trævarer af „til Salg paa Markederne", ligeledes til Bindingsværk og Plove. 
Ogsaa til Dronningborg har vi set ham levere fra Skovene svært Tømmer. Sko-
vene omkring Silkeborg bliver der paa mange Maader lagt Beslag paa, og ofte 
maa Bønderne yde Ægtkørsel i den Anledning. Meget sjældnere er det altsaa at se 
Træ blive indført i Landet. Det sker dog atter i 1581. Kongen, som jo nærede stor 
Forkærlighed for Skanderborg og ofte opholdt sig der — saaledes vist det meste af 
Vinteren samme Aar — lader Bønderne fra alle Kronens, Stiftelsernes, Klostre-
nes, Kannikernes og Vikariernes Gaarde i Bygholm, Kalø, Aarhus, Skanderborg 
og Silkeborg Len tromme sammen i Aarhus — ja, selv Præstegaardene maa stille 
med Hest og Vogn — for at køre Tømmer til et større Byggeri paa Skanderborg, 
maaske den Ladegaard her, som han nogle Aar senere i et kongeligt Tiggerbrev 
anmoder en Del Herremænd og Enkefruer at besætte. Det hedder i Brevet 
„-- — vi vide, at Du har god Fæ-Art, da bede vi Dig og begiære, at Du vil 
overlade os og give os to Kiøer eller Quier — —". 

Det er jo ikke den eneste Gang, Kongen er i Betryk. Ogsaa det mærkes paa 
Silkeborg under Mandrup Parsberg. I 1579 i Anledning af Hyldningen mangler 
han Penge til Festbordene, og i den Anledning befaler han Walkendorff at sælge 
eller bortforpagte Indkomsten af en Række Len. D. v. s. det, disse giver ud over 
Lensmandens Genant. Blandt Lenene er ogsaa Silkeborg. Kongen ønsker helst 
Forpagtningen i Hænderne paa paalidelige Købmænd. Dog skal Bønderne, som 
netop da i høj Grad mangler Byg og Havre, have lige Ret med disse. Men selv-
følgelig kun, naar Budene ellers staar lige. Hvorledes Sagen bliver ordnet, ved 
jeg ikke. At Bønderne har trængt til Korn, er sikkert uden for Tvivl. Det har i al 

Silkeborg Slot. II. 	
3 
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Fald da været daadige Tider for de Silkeborg Bønder. Thi saa vidt jeg kan se, 
er det netop paa dette Tidspunkt, de fritages for Halvdelen af Madskatten, og 
de, som helst vil levere denne i saltet og røget Oksekød, faar Lov til det. Fem 
Bønder i Haarup har haft saa ringe Avl, at de slipper med den halve Landgilde. 

— I Retsforholdene gøres der under Parsberg en lille Ændring. Sande-
mændene i Silkeborg Len har, paa Grund af deres Arbejde i det offentliges 
Tjeneste, hidtil været helt fri for Ægt og Arbejde til Slottet. Lenets øvrige Bøn-
der klager imidlertid over, at de faar for megen Arbejdsydelse ved Sandemæn-
denes fulde Fritagelse for denne. Desuden besværer de sig over, at Sandemæn-
denes Særrettigheder ogsaa bidrager til, at de bebyrdes med for meget „Næv-
ningetov", d. v. s. Bisæde i Herredstinget. Det bestemmes da, at Sandemændene 
herefter skal fritages for denne Ydelse i den Tid, de „gør Tov". 

— Kongen har sikkert været paa Silkeborg adskillige Gange i Mandrup 
Parsbergs Lenstid. Af de Lensmænd, der sad paa Slottet i hans Regeringstid, 
var Parsberg absolut den betydeligste og den, som gennem sin Stilling som 
Rigsraad, sine mange betroede Hverv i Rigets Tjeneste o. s. v. var i stadig og 
nær Forbindelse med Konge og Hof og havde Krav paa Hensyntagen. Efter hvad 
man ved om Mandrup Parsberg, har han som Kongen selv været noget af en 
Renaissanceskikkelse og derved yderligere haft adskillige Berøringspunkter med 
Majestæten. 

Imidlertid findes der kun Optegnelser fra nogle faa Gange, Frederik II. har 
besøgt Slottet. Det første Besøg falder i 1578, i September Maaned. En Række 
kongelige Breve fra denne Maaned er nemlig dateret paa Silkeborg. Slottet bliver 
selvfølgelig i Forvejen varskoet om det kongelige Besøg, for at alt kan være 
rede, og Claus Glambæk, Lensmanden paa Skanderborg faar Ordre paa Salt til 
Silkeborg, saa Kongen ikke skal savne denne vigtige Tilsætning til Maden. At 
man paa Slottet før Kongens Ankomst har været optaget af at pynte op, ses af 
et Brev fra Mandrup Parsbergs Hustru. Det er stilet til Fru Birgitte Bølle') paa 
Aunsbjerg („Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle"). De to Damer 
synes at have været gode Veninder, som gerne vilde gøre hinanden Tjenester. 
Brevet begynder med de fra den Tids Brevskrivning kendte knudrede Kre- 
denser: 

,Mijn gantz venlig Helisen Eder nu och allthiid forsent med wor Herre. 
Kiere Fru Beritte, Søster och synderlig gode Wenh, jeg bethacher Eder saa 
gantz hØjligen och gierne for altt gode och gott, som I mig allthiid giortt och 
beuist haffuer, huilkedt ad forskylde ij alle mine Dage skulle I mig gantz god-
villigen till, ij alle Maade ieg wed Eder kand were till villige och gode, saa witt 
det ij min ringe Magt were kandt". 

1) Birgitte B. var Halvsøster til Thyge Brahes Fader. Gift med Kristoffer Gøje til 
Gunderslevholm og Aunsbjerg. Hun kaldtes paa Grund af det „overmodige Hus", hun 
og Manden førte, „de Brahers gale Moster". Der siges dog ogsaa en hel Del godt om 
hende. Var meget rig. (Thiset.)  
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Birgitte Bølle har bedet Fru Ingeborg om at laane „Smøcke och Hallsbaandt 
til at rede Margrethe Giøel) til Brud medt". Og Fru I. svarer herpaa: „Kiere 
Fru Birgitte, saa haffuer ieg iche Halsbandt, iche hellder Smøcker uden tho, 
dett kannd I suarligen lett were beholpen medt, men der som ieg haffde entten 
Hallsband eller Smøcker, och ware det end 10, daa skulle I saa gierne faa then-
nem som nogen Wen, ieg haffuer, och were Eder for gode, men dett lille 

ieg 
haffuer, dett skall I faa till fullde wesze om Fredagen (d. 18. Juli) ad Afftenn ij 
den Landsby, som I ligger medt Bruden udj om Natten, och wille ieg gierne 
haflue sent Eder dette, nu er dett iche her, dog skal I west faa dett". 

Og saa er det, Fru Ingeborg beder om en Gentjeneste af Fru Birgitte, nu da 
Kongen ventes, og det lyder saaledes: 

„Kiere Fru Biritte er ieg och saa storligen bØnnfallen till Eder om I wille 
giØre saa well fot - allt dett gode, ieg troer Eder till, och lanne (laane) mig Eders 
Boskab bade flamsk Thapetter och Silchetøjg till att drage her med paa Silche-
borig emodt kongl. matt (Majestæt) dett skall flest Guds Hjælp icke worde 
mere ad skade, end I haffde dett selluf, och beder ieg Eder møgett gierne, kiere 
Fru Beritte, dett I icke wille lanne dett fraa mig (sende det) nu nogen komer 
till Eder, som skall drage i Fynn till Hinrich Gyldenstjerns Brølup — med Karen 
Bille d. 28. Aug. — for wij icke wed, naar kong. matt. komer hiidt, och daa 
bleff dett for seent for mig att faa dett effter Brølupett —". 

Brevet ender med Hilsen: „Lader Mandrup och ieg sige bode Christoffer 
och Eder mange gode Netter". Det er dateret Silkeborg d. 17. Juni 1578 og under- 
skrevet „Ingeborig Herttuigs datter". 

Der er altsaa blevet pyntet op baade med flamske Tapeter og Silketøj paa 
de silkeborgske Vægge, og at „Udspisningen" med mange kraftige Retter, Kryd-
derier, godt Øl og gode fine Vine ogsaa har været i Orden, derom er der jo 
ingen Tvivl. Hvem Kongen har haft i sit Følge, vides ikke. Kun et Navn er 
nævnt, men det er da ogsaa et berømt: Historieskriveren Arild Hvidtfeldt. Fra 
anden Side ved vi, at denne i 1578 sammen med Rigskansleren Niels Kaas op-
holdt sig paa Skanderborg, saa Kongen har herfra taget ham med sig til Silke-
borg. At Arild Hvidtfeldt har været paa Slottet ved denne Lejlighed, ses af et 
Brev til Kristoffer Gøje, afsendt fra Silkeborg, hvori han beder Aunsbjerg-
manden hans „synderlig gode Wen" medgive Budet, som bringer Brevet, 
„de Pendinge, jeg skulle hafft nu till Sanctj Bartholmaj Dag forleden". 
Det er da heller ikke udelukket, at Niels Kaas ved samme Lejlighed har gæstet 
Slottet. 

Frederik ILs Kalenderoptegnelser meddeler, at Kongen har været paa Silke- 
borg og i Egnen omkring Slottet i Aarene 1583-84. Paa sit højst mangelfulde 
Dansk giver Kongen Rejseruterne. For 1583 saaledes: 

i) Kristoffer 
Gøjes Broderdatter, som den 20. Juli 1578 blev gift med Erik Lykke til 

Skovsgaard. 

"i 

3' 



Mandrup Parsbergs Ligsten 1 Aarhus Domkirke. 
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At Kongen under sine 
Ophold paa Silkeborg ikke 
blot har tænkt paa at for-
nøje sig med Jagt, festlige 
Lag, fra hvilke han gik i 
Seng med en fuldgod Rus, 
men at han ogsaa har til-
bragt en Tid ved Arbejds-
bordet, derom vidner en 
Række Optegnelser fra 
„Kancelliets Brevbøger". 
Hans Tanker har været ude 
over Landet. 1 1583 f. Eks. 
skriver han fra Silkeborg til 
Corfitz Wiffertl) om Istand-
sættelsen ' af VOlden paa 
Malmø Slot, og han giver 
i den Anledning Befaling, 
at. alle Bønderne 1 Malmø-
hus Len skal hver føre 3 
Læs Kampesten til Volden 
og køre Tørv og Jord. Han 
sender endvidere Ordre til 
Johan Thaube2) ang. Sten-
kisterne omkring Kron-
borg, Kobberet paa Slot-
tets Tag, som skal hentes 
i Lybæk, Degnenes Opsyn 
med Messeklæderne, Sund- 
tolden — •da Kongen mang- 
ler Penge — som skal er- 
lægges ham i de gode 
gangbare Rigsdalere o. s. v. 

Men det er da vel især Egnens Sager, Kongen har beskæftiget sig med. Han 
har sikkert med sine egne Øjne undeisøgt Sagerne, han skulde afgøre, paa 
selve Aastedet, givet Ansøgere Audiens o. s. v. Det er efter „Kancelliets Brev-
bøger" og „Kronens Skøder" at dømme under eller efter Kongens Ophold paa 

1) Corfitz Wiffert til Næs (Lindenborg) (død 1592), Proviantmester under Syvaars. 
krigen. Dygtig og betroet Mand i Kongens Tjeneste. I 1583 Lensmand paa Malmalms. 
2) Johan Tauhe (Due) (død 1609). Til en Tid Fr. II's Yndling. 1583 var han bl. a. 
Lensmand paa Kronborg. Af liflandsk Adel. 
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1. Januar. Y dach war jeg met mint Soffije (Dronningen) och burn (Børn) her 
paa Schandelbor. 

	

2. 

- 	

Y dach dro ieg tijl Kalbuegar (Kalbygaard). 

	

3. 	

- 	

Y dach dro ieg tijl Sijikebor, der ka(m) mint Soffije od sont (Søn) 
Chrisstijan och. 

	

4. 	

- 	

Y dach dro ieg met mint Soffije och sont tijl Wijnnersløff. 

Kongen er altsaa ankommen sydfra til Skanderborg med Dronning og Børn. 
Næste Dag er han alene redet ad Silkeborg til, men ikke naaet mere end Halv-. 
vejen, til Kalbygaard, hvor han har overnattet hos Jens Andersen, som Manden 
der da hed. Dagen efter rider han videre de to sidste Mil gennem Mollerup, 
Linaa og Haarup, hvor Bønderne sikkert er kommen paa Benene udenfor Porte 
og paa Gaderne for at se det kongelige Tog. Paa Silkeborg mødes han saa med 
Dronningen, Prins Christian (d. IV.), som jo rimeligvis er kommen dertil søn-
den om Sørækken over Ry og Salten. Hele den kongelige Familie ligger Natten 
over i det store Stenhus og drager saa over Færgen og gennem Byerne nordpaa 
til Vinderslevgaard. 

I November samme Aar skriver Majestæten: 

25. November. Y dach dro ieg tijl Rue (Ry) iach (Jagt). 
27. 

- 	

Y dach dro ieg tijl Salten. 
28. 

- 	

Y d. d. i. t. Løchagger. 

	

30. 	

- 	

Y d. d. i. t. Sijikebor. Samme dach kam mijnt Soffije och hijet 
(hid). 

1. December. Y dach war ieg mit mint Soffije her paa Sijikebor och minne 
burn paa Schanderbor. 

	

4. 	

- 	

Y dach dro ieg tijl Werløe (Vindersl•ev?) och mint Soffije bleff 
paa Sijikebor. 

	

5. 	Y dach kom mint Soffije och hijet. 

Kongen har altsaa rimeligvis jaget i Ry 2 Dage, i Salten 1 Dag• og Løg-
ager 2 Dage. Der fandtes jo Jagt1huse baade i Ry og Løgager, maaske ogsaa i 
Salten. Derefter er han endt paa Silkeborg, hvor Dronningen har stødt til ham. 
Børnene er denne Gang ikke med, men er blevne paa Skanderborg. Kongeparret 
opholder sig da tre Dage sammen paa Silkeborg. Den 4. Dec. tager Kongen 
alene til Vinderslevgaard, men Dagen efter kommer Dronningen til ham her, 
hvor de saa maaske har opholdt sig en Tid. 

I 1584 fortæller Kongens Dagbog igen om Ophold i Silkeborg-Egnen. Han 
kom da fra Viborg til Resendal — d. 15. Januar — hvor han har overnattet -
maaske i et Jagthus her, maaske hos den tidligere nævnte Jep Lauritsen, som 
var Herredsfoged i Hids Herred og havde Resenbro i Fæste. Dagen efter drog 
han — vel sagtens gennem Linaa, Tørring, Tulstrup o. s. v. — til Ry, hvor Dron-
ningen stødte til ham. 
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Slottet, at han slaar en lille Byttehandel med Præsten i Hammel, giver dennes 
Embedsbroder i Kragelund Olden til de 10 Svin i Silkeborg Skove, Delefogderne 
Jens Ibsen, Loudal og Thomas Poulsen i Bording Fritagelse for Landgilde 
o. s. v. Efter eller under et saadant Besøg er det, han giver en Række Dyr-
vogtere Bestalling. Og det er ganske tydeligt, at det er efter Kongebesøget 
Kalbygaard, at Manden der som Delefoged bliver fri for at svare Landgilde, lige-
som det uden Tvivl staar i Forbindelse med Kongens Natteleje i Resendal, at 
Jep Lauritsen og senere hans Søn faar Resenbro i Fæste og en Tid fritages for 
at svare Afgiften af denne. 

— — Sluttelig kan det om Mandrup Parsberg siges, at han — som for-
resten saa mange af hans samtidige Standsfæller — havde kirkelige Interesser. 
Han tilbød i 1604 at smykke Koret i Frue Kirke i København med Billeder af 
Luther og Melanchton. Ogsaa Houlberg Kirke, hvori er ophængt en Trætavle, 
der foruden en hel Del Vaaben bærer Inskriptionen: „Erlig og Velbyrdig Mand 
Manderup Paisberg til Hagesholm, Erlig og Velbyrdig Frue Anne Brahe til 
Sonnerup", har han betænkt. Paa den østre Side af Taarnet her læses følgende: 

„Denne Kirke hafver Erlig og Velbyrdig Mand Manderup Parsberg paa Hax-
holm, Høfvits-Mand paa Scandeilborg Slot, ladet forlænge og hinde med nye 
Tafler paa Alteret, Prædickestoel og andre Steder forbedre. Disligeste haver 
hand og ladet Kircke-Taarnet forbedre og den stoere Klocke, derude henger, 
haver 'hand til Kircken forskaffet, og gaf hand den mindste Klocke til Kircken og 
lod den ophænge i Taarnet Gud til Ære og Menigheden i Houlberg Sogn til Gafvn 
og Beste, og er Kircken i saa Maader blefven færdig Aar efter Guds Byrd 1599". 

Silkeborg Slots Sognekirke synes han derimod ikke at have betænkt. I al 
ald findes der nu intet her, der taler om hans Omsorg. Derimod er det vel 

sandsynligt at det er paa hans Indstilling, 
at den Linaa Præst, Rasmus Nielsens), i 
1581 lettes for al 'Kongelig Tynge paa den 
ham tilhørende jordegne Gaard i Linaa. 

Mandrup Parsberg ligger begraven i 
Aarhus Domkirke. Kort før sin Død er-
hvervede han sig Lejersted her mod en 
Betaling af 40 Rosenobler. Paa hans 
Gravsten i søndre Tværskib staar: 

„Her hviler ærlig og Velbr. Mand Mandrup Pasberg til Hagesholm, Danne- 
marekis Riges Raad .  og Kongl. Majest. Befalingsmand paa Aalborg-Huus og 
fordum Kong Christian den IV.s Hofmester, som var. fød Anno 1541 og døde 
Anno 1626 udi hans Alders 85 Aar. Og hans kjære Hustru ærlig og Velbr. Fr. 
Ingeborg Juul Hartvigs-Datter til Collerup, som er fød — — — og døde udi 
hendes Alders — — —". De aabne Pladser til Aarstallene er aldrig nogensinde 
blevet udfyldte. 

1) Rasmus Nielsen. Provst. (1562-1611.)  

39 

HENNING REVENTLOV. 

Slægten Reventlov stammer fra Mecklenborg. Af den Linje, Henning R. til-
hørte, var han den første i Danmark. Hans Forældre var Lorenz Reventlov og 
Anna Belov. Denne sidste var Faster til Marie Belov, en senere Lensmand Chri-
sten Holchs Hustru, hvem vi under Omtalen af denne Mand vil komme til at 
beskæftige os med, og Henning R. var altsaa Sødskendebarn til samme Frue. 

Han er født i Mecklenborg 1551. Herre til Ziesendorf og Reetz og tysk gift. 
Første Gang 1590 med Anna Vallentinsdatter v. Vieregge — hun døde allerede 
1592, i Barselseng — anden Gang med Sofie Conradsdatter Sperling, som over-
levede ham i 12 Aar. Sandsynligvis er der i de fire Aar — 1584-88 — han var 
Lensmand paa Silkeborg ikke bleven talt ret meget dansk i Herskabets Væ- 
relser. 

H. R. var Hofjunker og Kammerjunker hos Frederik II., fik senere betyde-
lige Forleninger. Foruden Silkeborg, .Dueholm, Mariager og Skive. Han benytte-
des en Del til udenlandske Sendelser. Saaledes ledsagede han i 1590 Prinsesse 
Anna til Skotland, og han var med den unge Konge paa hans Hyldningsrejse i 
Norge samt paa Rejsen til Tyskland i 1603. 

Ved Overtagelsen af Silkeborg — „otte Dage efter Paaske" — var Claus 
Glambækl) og Niels Skraml) til Stede for at føre Tilsyn med, hvor meget In-
ventarium han modtager med Slottet, optegne, hvad der er brugeligt deraf, for 
at Kongen kunde træffe Bestemmelse om dettes Brug, desuden besigtige Slot-
tets og Ladegaardens Bygninger og Skovene og give Synet beskrevet fra sig. 
Ingen af disse Redegørelser er desværre bevaret. Af Dokumenter vedrørende 
Overleveringen haves iøvrigt kun et Par Smaating i en Anmodning fra Mandrup 
Parsberg om en skriftlig kgl. Ordre til Overdragelse, som besvares med, at 
denne allerede er sket — det kan altsaa se ud, som om Mand. P. ikke selv har 
været til Stede ved denne Lejlighed — og Kongens Kalenderoptegnelser for 
17. Feb. siger, kort og godt: „Y dach bleff Rewentlov min Lensmand paa Sijlke- 
bor". Som Arv fra Formanden faar Henning Reventlov bl. a. den Bestilling at 
indkræve den af Mand. P. udskrevne Pengeskat efter de ham overgivne Mand-
talslister og indsende Beløbet til Rentekammeret. 

— Om Byggeri paa selve Slottet er ikke meget opbevaret fra de fire Aar, 
Reventlov sad der. At der er bleven bygget, fremgaar af et kongeligt Brev, 
skrevet fra Jagthuset eller Slottet i Ry i August 1587. Det er stilet til Chr. Walken-
dorff, og Kongen skriver heri, at han har tilskrevet Reventlov om at sende „att-
skillige Fitallie thill Udspisning paa vort Slott Kiøpenhaffn paa Holmen samme-
stedtz, och vore Orloug Schibis Behouff", men han er kommen i Tanker om, at 

1) Claus Glambæk (1537-91) Lensmand paa Skanderborg (fra 1573-891. Af en 
lidet kendt Adelsslægt. 2) Niels Skram (1555-1601) til Urup, Søn af Søhelten Peder 
Skram. 

Rasmus Nielsen. Egen kendt. 
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Henning Ileventlow. 
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der i tilstundende Sommer — altsaa i 1588 — skal foretages „nogen alinscheen-
lig (anseelig) Bygning paa wortt Slott Silcheborg och thertil will behØffues en 
stoer Forraadt bode paa Fethallie paa Kalch, Staal och Jernn och anditt som 
ellers icke kand ther udj Leenit bekommes — —", han har derfor givet Henning 
Reventlov Ordre til at tilbageholde dette Aars Indkomst til det Brug, og Walken-
dorff skal saa sørge for at faa Fetalierne andet Steds fra. Dette kan jo tyde 
paa, at der endogsaa er blevet bygget meget. Men vi ved ikke hvad. 

Ude i Lenet er der ogsaa i Reventlovs Tid blevet bygget. Det er Jagthusene, 
det gælder. 

I 1586 i -Nov. Maaned befales det Reventlov straks at lade bygge et Hus i 
Tvilum Ladegaard „ligesom de andre Jagthuse, saa Kongen selv kan bo deri, 
naar det behager ham at komme did paa Jagt". Og det kan i Forbigaaende 
noteres, at Claus Glambæk paa Skanderborg i Maj 1587 fra Koldinghus faar 
Befaling til at opføre et Jagthus i Vissing — vel sagtens Sønder V., som jo laa 
op til store Skove. Jeg anfører dette, skønt Huset har ligget 1 et andet Len, fordi 
det maaske kan give et lille Fingerpeg om, hvorledes disse Jagthuse saa ud, og 
hvorledes Bønderne sattes i Arbejde ved en saadan Lejlighed. Det skal være saa 
stort, at „Kongen og Dronningen kunne have bekvemme Værelser, naar de kom 
did". 'Desuden tænker Kongen ogsaa paa sit Jagtfølge. Glambæk skal sørge for, 
at Bønderne i Byen lader i deres Gaarde lave et Skorstenskammer — altsaa et 
Kammer med lidt Varme — til Jagtfællerne, Jægere og Pandsvende o. s. v. -
samt Staldrum til 5-6 Heste, saa der kan blive baade „gode Logementer og 
Staldrum hos dem, naar Kongen kom did". Glambæk skal i den Anledning for-
syne dem med Sten til Skorstenen og nødvendigt Bygningstømmer. Som Tak for 
Ulejligheden, de Vissing Mænd faar med Byggeri og Modtagelse af Kongen med 
Følge, skal de i to Aar være fri for Halvdelen af deres Landgilde. Hvis de vægre 
sig ved at gøre det ønskede, skal han tage Sten og Tømmer fra dem igen og 
lade dem betale fuld Landgilde. 

Der kan i denne Sammenhæng. hvor det drejer sig om Jagterne, være An-
ledning til at minde om, at Kongen ofte har ondt ved at have sin Vildtbestand 
Fred. Vi har allerede tidligere set, at han 1581 under Mand. Parsberg hos Adelen 
beder godt for sine Vildsvin, som han har forskrevet og udsat i sine Skove, at 
de, naar de strejfer ud 'paa dens Enemærker, lader være at skyde paa dem de 
første 2-3 Aar. Ogsaa i 1585 under Reventlow er det galt med Svinene og 
Adelens Jagtlyst. Han minder om sit Ønske af 1581 og beder alle sine adelige 
Naboer frede Grynterne endnu i 3 Aar, til de har formeret sig noget mere. Og 
1584 gives frit Slag for alle Rævejægere mellem Bønderne, de maa udgrave og 
paa anden Maade ødelægge disse Langhaler, saa lystigt de vil, da de ødelægger 
Raadyr og Lam og gør Bønderne stor Skade paa deres Smaakræ. Vi kan sik-
kert fastslaa, det er med særligt Henblik paa Raavildtet, at Kongen giver denne 
runde Tilladelse. Bøndernes Smaakræ er uden Tvivl kommet i anden Række. 

— Paa andre Omraader er der dog taget mere uegennyttigt Hensyn til Bøn- 
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derne. Samme Aar, som Rævene gives til Pris, ansøger Kronens Bønder i Lenet 
om at faa Bygningstømmer og Vognhjul i Kronens Skove. Det kan se ud, som 
om det er blevet dem forment. De motiverer deres Andragende med, at det kniber 
dem at blive ved Gaardene, da der er saa meget skarp og daarlig Kornjord 
Lenet, og de fremholder, at de har fra Arilds Tid faaet Gavntræ fra SkoVene. 
Reventlov forespørger hos Kongen, hvad han skal svare Bønderne. Og Kongen 
befaler ham da at lade dem af Vindfælder og „tornede" Træer faa det nød-
vendige, men de maa kun hugge efter Udvisning og enhver til sin Lejlighed og 
Nødtørft. Det er da ogsaa under Reventlov, at Bønderne — i 1584 — klager 
over, at de, som tidligere omtalt, ikke faar den sædvanlige Underholdning -
cl. v. s. Mad og Drikke — naar de gør Hovarbejde paa Slottet. Kongen befaler 
da — som det altsaa synes — i Modstrid med Reventlovs Praksis, at han skal 
give dem „et Maaltid Mad om Dagen, som saadanne Folk plejer at faa". Det her 
anførte kan jo tyde paa, at Bønderne ikke altid har set med venlige Øjne paa 
Lensmanden. 

— En Bestemmelse ang. Retsplejen, som ogsaa vedrører Bøndernes Forhold, 
finder Sted samme Aar. Reventlov har indberettet, at der i flere Herreder ikke 
er jordegne Bønder nok til at tage Sandemænd iblandt. Disse er altsaa hidtil 
udgaaede af Selvejernes Flok. Kongen beordrer da, at de maa godt udtages blandt 
Kronens Bønder „ligesom Skik er i andre Len". 

— Kongen har under Reventlov været mindst to Gange i Silkeborg-Egnen. 
Første Gang i 1584. Det er atter her Kongens Kalenderoptegnelser, der giver den 
væsentlige Besked. 

Den 12. Maj rejser han fra Skanderborg til Viborg. Vel sagtens denne Gang 
over Resenbro og Resendal, og han har da sikkert ligget over det sidste Sted. 
Det er formodentlig fra denne Rejse, „Kancell. Brevbøger" fortæller, at Kongen 
bliver paa Vejen „anløbet" af en Kvinde, en, der har noget at bede ham om. 
Det ses, at Henning Reventlov har ledsaget Kongen, og denne, som formodent-
lig ikke har haft Lyst og Lejlighed til at høre paa hende midt paa Vejen, giver 
saa Lensmanden Ordre til at stikke hende 4 Skpr. Rug ud. Altsaa rimeligvis for 
dermed at købe hende fra sig. Det ser dog ud til, at Kongen ikke derved har 
naaet sin Hensigt, thi det er ganske sikkert den samme Kvinde, hvis Sag om-
tales i et kong. Brev af 1586 til Reventlov, skrevet fra Koldinghus. Brevet op-
lyser, at der er ført en langvarig Trætte mellem da afdøde Jep Lauritsen, Resen-
dal — den tidligere omtalte Herredsfoged og Forpagter af Resenbro — og en 
Kvinde sammesteds ved Navn Else Søfrensdatter — Striden drejer sig om Be-
siddelse og Brug af en Resendal-Gaard — og det ses, at Else paa egne og Børns 
Vegne har fortsat Striden med Jep Lauritsens Enke Kirstine. Brevet beretter 
videre, at Kirstines Husbonde før sin Død efter langsommelig Rettergang har er-
hvervet Dom for, at Else og hendes Børn skulde vige Gaarden og tage Skæppe-
skyld for deres Part. Da Else sad denne Dom overhørig, gik der Lovmaal over 
hende, hendes Husbonde og Børn — det ser ud, som om Manden nærmest har  
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været Jordemodermand, og Else baaret Bukserne, da det er hende, der stadig 
er i Forgrunden — hvilket dog ved Forlig blev eftergivet dem paa den Betin-
gelse, at de skulde rømme Gaarden. Men efter Jep Lauritsens Død klager hans 
Enke fremdeles over, at Else, hendes Husbonde og Børn tværtimod disse Domme 
og Forhandlinger „ville tilholde sig deres Part i Gaarden og ingenlunde vige" 
— her har vi altsaa en Gaard, der har haft to Fæstere, og hvor det drejer sig 
om at faa udkØbt den ene — og nu begærer Jeps Enke, at maatte blive hjulpet 
til at faa enten ovennævnte Part i Resendals Gaard eller den Omkostning og 
Tæring, som hendes Husbonde har anvendt derpaa. Da Kongen imidlertid ofte 
er bleven overløbet af begge Parter I denne langvarige Trætte og omsider er 
blevet træt af at høre mere derom, skal Lensmanden endnu en Gang lade begge 
Parters•  Samfrænder og uvildige Dannemænd samles for at bilægge Trætten i 

'Mindelighed, saa Kongen kan blive fri for deres Overløb. Han skal foreholde begge 
Parter „at lade sig sige og underrette til Enighed og Billighed, saafremt Kongen 
ikke skal foraarsages til at have derudj Indseende saa vidt, at de ikke skulle 
have derom at trætte". 

Det ser ud, som OTTI dette Brev med Slutnings-Trusel har frugtet, og Lens-
manden faaet de to Parter talt til Rette. 

1587 — altsaa Aaret før sin Død — er Frederik II. atter paa Silkeborg. 
Den 12. Januar kommer han dertil, overnatter der og drager saa næste Dag 
over Færgen til „Wijeborg Schnabthinch", som han med sin overdaadige Brug 
af Bogstaver kalder det gamle Snapsting. Han opholder sig saa ved dette til 
den 18. s. M. Den 16. skriver han i Kalenderen, „tachserrit ieg alle Adel her ij 
Wijborg for Hesste och summe (somme?) tijl Schijb (Skib) og den 17. hadde 
ieg dennom (Adelen ikke Hestene) til Gest". Den 18. tager han altsaa tilbage til 
Silkeborg. 

Atter i Februar s. A. er Kongen i Egnen, paa Udflugt fra Skanderborg. 1., 2. 
og 3. Februar er han i•Salten og Løgager, altsaa paa Jagt, og den 4. „kam Sof-
fije och hijet tijl LØchagger", hvor hun blev hos Kongen et Par Dage. Den 6. 
Feb. er han og Dronningen paa Vinderslevgaard, og den 7. vender baade han 
og Sofie tilbage 'til Silkeborg, hvor de bliver til den 9., da de rejser til ,• Schan-
delbor". 

Den 3. Juli s. A. — altsaa midt i den dejlige Sommer — kommer han igen, 
denne Gang fra „Jellinch" og „Schandelborg". Han har da opholdt sig længe i 
Egnen. Den 15. er han i Løgager, den 17. paa Hald, hvor han den 18. ,• begunte 
Horiach" (Harejagten). Det ser ud, som om han har jaget Morten her til den 
25. s. M. Den 27. August sporer vi ham i Wiim (Vium), den 27. i „Karrupbt" 
(Karup) og den 31. i „Kragelundt". Mens Kongen jager over Hederne og ned-
lægger det langørede Smaavildt, befinder „mint Soffije och minne tue (to) Dot-
ter i Wijnnersscholl" (Vinderslev). Den 1. Aug. træffer vi ham i Løgager, hvor 
Dronningen og den ældste Prinsesse støder til ham. Hans Dagbog fortæller saa, 
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at den 2. Aug. „kam gra (Greve?) Erst (Ernst?) fan Manijfeld1) och bijet" og 
Dagen efter „mijnt Broder Hans„2). 

Egnen har altsaa i disse Dage haft fint Besøg. Der maa i denne Tid være 
bleven jaget vældigt i alle de silkeborgske Skove, og der er selvfølgelig overalt 
lagt stærkt Beslag paa Bøndernes Gæstfrihed, da Jagthusene sikkert ikke har 
kunnet rumme stort flere end Kongen og Dronningen og deres allernærmeste. 

Den 5. Aug. „dro wij tijl Sijlkebor alsammen", skriver Kongen. Det store 
Stenhus og den ganske Borgegaard har været fuldt optaget af Gæster, og i 
Staldgaarden har der stampet Jagtheste i alle Baase. Der har da her rimeligvis 
staaet store Slag, som i de skønne Høstnætter har hørtes ud over Søer og gen-
nem Skove. Der flød jo altid megen Vin, hvor Frederik II. befandt sig. Inden ret 
længe flød han da ogsaa selv bort paa Vinen eller blev dog baaret til en tidlig 
Grav af denne. 

Den 7. forsvinder Hertugen fra Laget og Jagten. Da „dro mijnt Broder burt 
ijgent", skriver Kongen. Den 14. tager denne til Tvilum og Dronningen til Kol-
dinghus, men „mijnne tue døtter bleff paa Sijlkebor". Kongen er imidlertid den 
17. atter paa Slottet. Dronningen er ogsaa kommet tilbage og „dro ieg till 
Thwijllum ijgen" •sammen med Sofie og Døtrene, for endnu en Gang at være paa 
Silkeborg den 19. August. 

Resten af Maaneden tilbringer Kongefamilien paa Jagthuset i Ry, thi d. 30. 
hedder det sluttelig, at hele Familien drager sydpaa over Søndervissing og 
Nim til Kolding. „Och var mijnt Soffije — — nullet such (syg)", noterer 
Kongen. Hun har maaske trængt til, efter den bevægede Jagttid, at komme 
i Ro paa ,Koldinghus. 

Det skal dog atter her bemærkes, at Kongen ved Siden af Jagen og Fe-
sten ikke forglemmer alvorlige Sager. Han har ikke blot siddet paa Hesteryg 
og ved Drikkebord. Af „Kancell. Brevbøger" ses, at han har faaet en hel Del 
Brevskrivning tilside under sit Ophold i Silkeborg og Silkeborgegnen. Fra dette 
Gæsteri stammer en Række mindre Afgørelser for Lenets Vedkommende. 

I 1587 faar Præsten i Linaa, Hr. Rasmus, atter kgl. Stadfæstelse paa de 
Rettigheder ved sin jordegne Gaard (Høggaarden), han fik i 1581 under Man-
drup Parsberg, og Bonden Las Nielsen sammesteds, som er bleven vanfør 1' 
Kongens Arbejde, Frihed for Ægt og Arbejde af sin Bopæl. Præsten Hr. Tho-
mas Lauritsen i Them bliver fri for at svare 2 DIr. Provstegæsteri til Slottet. 
Slagter Jens Pedersen, Haarup, som bruger Kniven ved Slagtningerne paa 
Silkeborg Slot, tilstaas — som Løn for godt Arbejde formodentlig — at bo af-
giftsfri i sit Gadehus i Haarup. Mikkel Pedersen i Linaa fritages for at svare 
1 Mark dansk af det Hus, han bor i, saalænge han er Skov- og Budfoged, og 

1) Formodentlig en af den berømte tyske Greveslægt Mansfeld. 2) Hans d. yngre 
(1545-1622) Hertug af Sønderborg. Den store Opkøber af Strøgods i Slesvig. Gift 
2 Gange. Havde 23 Børn. Ved Forliget i Odense 1579 gik hans Arveret til Søn-
derjylland tabt. 
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Hans Ibsen, Funder, eftergives naadigt 21/2 Skp. Rug og 3 Skp. Malt, som 
han skylder paa Landgilde. Manden sidder i Armod og har vel klaget til Kon-
gen selv. Og Rasmus Lauritsen, Resendal, eftergives ligesaa naadigt 5 Rdlr. 
paa en Bøde, som han var ifalden „for nogle Ord, som var ham og hans Bro-
der imellem". Kronens Bønder i• Skorup faar slettet den halve Smørskyld — 
1/2 Fdjg. — fordi deres Høbjergning er saa ringe, kun 7 Læs — og Afgiften 
forandres derefter i Jordebogen, og alle Krontjenere i Lenet, som bevislig har 
lidt nogen Skade under Jagten af Dugvogne eller paa anden Maade bliver 
forskaanede for en Del af deres Afgift. Som tidligere omtalt under Dyrvog-
terne, faar et Par af disse Bestalling under dette Besøg, og Henning Revent-
lov faar Befaling til at indlægge under Silkeborg følgende Gods, som Kongen 
har mageskiftet sig til med Esge Brokl) til Estrup: 2 Gaarde i Mausing, 1 i 
Grettrup, 1 i Nordtvig, 1 i Nørre Snede, 1 Gaard og et Hus i Hundshoved. Det 
er da heller ikke usandsynligt, at Kongen paa Silkeborg har besluttet sig til at 
ansætte Jakob Ibsen som Svinesnider i en Række jyske Len, hvoriblandt Silke-
borg. Manden skal 2 Gange om Aaret, ved Paaske og Mikkelsdag, møde og-
saa paa dette Slot og skære Heste, Hunde og Svin. Han skal herfor have 20 gl. 
Dalere og sædvanlig Hofklædning, en Del Korn fra Koldinghus og Bolig i Ha-
derslev. Desuden skal han have Foder til sine to Heste paa Slottene, hvor 
han skærer. 

Selv ude i Løgager Jagthus afgør Kongen forskellige Sager. Herfra efter-
gives Søfren Jensen, Sinding, 10 Skpr. Rug af hans Landgilde, Jep Nielsen i 
Karup og Præstete Hr. Melchior2) sammesteds faar Lov til hver at sætte 10 
Svin paa Silkeborg Skove, ja Præsten i gode Oldenaar endog 20. Vel for at 
hjælpe lidt paa en lille Løn. 

Det er dog denne Gang — som ved tidligere Besøg paa Slottet — ikke 
blot Lenets Sager, Kongen beskæftiger sig med, han har ogsaa taget Bestem-
melse om Ting af større Betydning, saaledes om Anvendelse af Øresunds-
tolden, Bøder fra Nederlandene for hovmodig Opførsel af dets Krigsfolk o. s. v. 

— Der synes en enkelt Gang at have trukket op til lidt Vrøvl paa det 
aarlige Lensregnskab, som Reventlov indleverede til Rentekammeret. Saaledes 
i 1586 og 1588. Det første Aar har det drejet sig om et lidt større Folkehold 
paa Slottet, end Lensbrevet giver ham Lov til at have. Kongen underskriver 
dog Regnskabet og befaler Chr. Walkendorff at give Reventlov Kvittans for 
det. I 1588 har man i Renteriet gjort Bemærkninger til andre Ting paa Regn-
skabet. Reventlov har paaført dette frit Beslag til sine Heste, Staal og Jern 

1) Eske Broch (1560-1625) til Estrup og Vemmetofte. Meget rig, saa han behøvede 
ikke at gaa Adelens sædvanlige Embedsvej. Var dog Lensmand paa Dronningborg. Han 
brugtes ved mange Sendelser. Rigsraad. Den sidste af Broch-Slægten. Nu mest bekendt 
ved sine Dagbøger, der giver et godt Billede af en Adelsmands Liv i de Tider. Ogsaa 
af Drikkelagene, som han i Dagbogen forsynede med 1, 2, 3 og flere Kors for at angive 
Rusens Størrelse. 2) Melchior Pedersen. Præst i Torning-Karup i det 16. Aarhundrette. 
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til Mundstykke (Bidsel) og Jernbeslag til sin egen Vogn. Desuden forehol-
des ham, at han maa ikke bruge mere end 1 Skp. Havre til de Gæs, der sættes 
paa Sti. Kongen giver ham dog Lov til at faa paa Slottets Regning frit Beslag 
og Mundstykker ikke blot til sine egne Vogne og Heste, men ogsaa til Post-
vognshestene. Og Gæssene kan han give alt, det, de behøver. 

Efter dette og adskilligt andet at dømme synes det, at det bliver ved Op-
trækket, og at Reventlov uafkortet har nydt Kongens Gunst. 

Efter at have fratraadt sit sidste danske Len i 1606, drog han tilbage til 
Meklenborg, hvor han var Landraad. Her døde han 1624. 

FRANTZ RANTZAU. 

Frantz Rantzau er født 1555 paa Segeberg, Søn af den meget bekendte 
Henrik Rantzau, Statholder i Slesvig og Holsten, og en brunsvigsk Adelsmands 
Datter: Christine v. Halb. Faderen var umaadelig rig — ejede bl. a. 18 Godser 
og forstrakte f. Eks. Philip II. af Spanien med store Laan. Han havde, især 
ved Carl V.s Hof, faaet.  indpodet Begejstring for Renaissancen og Humanismen, 
byggede herlige Slotte, fyldte dem med Kunstværker, samlede et for den Tid 
uhyre Bibliothek — 6300 Bind — var selv et Stykke af en Lærd, skrev Bøger 
og stod i Forbindelse med næsten alle Samtidens betydeligste Mænd paa alle 
Omraader o. s. v. Trods forskellige iøjnefaldende Fejl var der „noget sjældent 
storslaaet over ham, højt rager han derved over sin Samtid, og Hertugdøm-
mernes Kultur skylder ham overordentlig meget" (J. A. Fredericia). 

Frantz Rantzau var altsaa udgaaet fra et i flere Henseender ualmindelig 
rigt Hjem, som jo sikkert ikke har undladt at sætte sit Præg paa ham og de 
øvrige Børn, som udgik fra det. Blandt disse kan nævnes to af Tidens kendte 
Navne: Brejde R., Rigsraad og Statholder i København og Gert R., Statholder 
i Slesvig og Holsten. Om et Par Brødre til talte Samtiden ogsaa en Del: 
Frederik R., som blev dræbt paa en Jagt i Frankrig, og Caj, som blev over-
falden og frarøvet i Holland et Rejseskrin med Breve fra Frederik II. til Her-
tugen af Parma. Slægten er jo iøvrigt en af Danmarks mest kendte og kan 
fremvise mange Medlemmer, som med Berømmelse har indskrevet deres Navn 
i den danske Historie, vel oftest som Krigere (Johan R., Daniel R., Josias 
R. o. fl.). Vor Rantzau studerede i Løwen og gjorde samtidig Tjeneste hos 
Vilhelm af Oraniens Søn Prins Philip Vilhelm, men faldt under opstaaede 
Uroligheder i spansk Fangenskab i Antorff, af hvilket Faderen dog ved sin 
store Indflydelse skaffede ham ud. „Hertugen af Alba satte ham paa fri Fod 
og sendte ham tilbage til Løwen, med Ordre, at han der skulde nyde frie Un-
derholdning paa Hoffets Regning, indtil hans Fader, Statholderen, lod ham 
afhente". (Rothe). Derefter opholdt han sig tre Aarstid i Frankrig „baade for 
Lærdoms Skyld og det FrantzØske Sprog udi hvilket han forfremmede sig vel  
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— — — saavelsom med andet at fatte, som en ung Junker vel anstod og for-
nøden var", som Biskop Hans Poulsen Resen siger i sin Ligtale over ham i 
Nikolaj Kirke i KØbenhavn. Da han kom hjem i 1577 blev han Hofsinde hos 
Frederik II. i syv Aar „med kgl. Maj. Naade og Gunst i alle Maader". Han \ 
i de Aar bl. a. i 1578 dansk Udsending i Rusland. Da han i 1584 forlod Hof-
tjenesten, fik han efterhaanden en Række Forleninger: Korsør (1584-87), Ka-
lundborg (1587-88), Silkeborg, som han havde fra 1588 til 1611, altsaa i 23 
Aar. Fra Silkeborg forflyttedes han til Tranekær. Mens han havde dette Len, 
deltog han, skønt op i Aahne, i Kalmarkrigen og faldt her 1612 i Træfningen 
paa Skellinge Hede. Han var gift med Anna Rosenkrans, Datter af Erik Rosen-
krans') til Kjærstrup og Helvig Hardenberg. En Del af sin Ungdom tilbragte 
hun hos Fru Anna Hardenberg, gift med Olaf Mouridsen, Bregentved, og Jom-
fru Dorte Ulfeldt. Brylluppet stod i Svendborg 1584. 

Han fik med hende meget Gods baade i Danmark og Norge og ejede selv 
flere Godser i Holsten og Meklenborg. Han var altsaa, som Faderen, meget rig. 

— De silkeborgske Lensbreve er tidligere omtalt, og vi ved, at de alle 
havde omtrent det samme Indhold. Jeg vil dog her ved Frantz Rantzaus notere, 
at i hans Tid blev indført den praktiske og for Lensmanden betydende Bestem-
melse, „at da Oldensvinene fra hans Len ikke kunne sendes levende til Kø-
benhavn, skal han lade dem slagte og salte, for hvilket Arbejde han selv maa 
beholde Hovederne, Ryggene og Fødderne". Det er det, man nu om Dage kal-
der Slagteriaffald, og der har da — naar man betænker de mange Hundreder 
af Svin, der udgik fra Slottet — været nok i dette Affald til Slottets Middage 
Aaret rundt. 

Ved Frantz R.s Overtagelse af Slottet — med de underliggende Gaarde 
Vinderslevgaard og Tvilumgaard — beskikkedes Claus Glambæk til Rask -
Lensmanden paa Skanderborg — og Johan Rude) at overvære Akten og afgive 
deres Skøn over Inventarium, Slottet, Ladegaarden og Skovene. 

Hvorledes de to Mænd har befundet de tre sidste at være, findes der ikke 
noget skriftligt Vidnesbyrd om. Inventarielisten derimod er i Behold og er 
aftrykt foran under Beskrivelsen af Slottet. Og det vil være paa sin Plads her 
at udfylde denne med en Liste over de Bøger og Brevskaber, som Brevkamme-
ret rummede, og som altsaa blev Rantzau overleveret med det øvrige. 

Listen, som der vil være Anledning til at sammenligne med en senere fore-
kommende, ser saaledes ud: 

„Enn richtig Jordbog, som WinderslØuffgdr. och Allingclosters Guodtz ‘∎  ar 

udj inndragett. 

') Erik Ottesen Rosenkrantz (1519-75) til Valsøgaard, Arreskov og Kjterstrup. 
Rigsraad. 2) Johan Rud (død 1609) til Møgelkj[er, Søn af den berømte Otto Rud. Pas 
dette Tidspunkt Lensmand i Bøvling Len. Gift med den sygeligt overtroiske Anne 

Hardenberg, som bl. a. foraarsagede et Par Troldkvinder henrettet. 



Manden længst nede i Forgrunden til venstre menes at være Fran/ liantiaU. 
Maleri fra Magleby Kirke i Stevns. 

Dog fratages Karup Birk, som bliver ved Silkeborg, ligesom ogsaa Skovene i 
Herredet med deres Oldengæld og anden Indkomst følger dette. Dog skal han 
have 400 Svin paa Skovene eller Oldengæld for samme Antal, samt Halvparten 
af Indtægt ved Vindfælder m. m., men han skal saa ogsaa udrede Herredets 

48 

„Ennd antuorditt hanom enn Register paa nogenn Breffue, som findes udj 
Breff Kameritt som Poull Harbo haffuer underschreffuet. 

Desligeste haffuer Henniche Reuennlow nu udj lige Maade her paa Silche- 
borg anuorditt Franndz Ranzov thisse eptherschreffuen Breffue som er. 

Itt Pergamenns Breff paa Kiellerup March under Dato 1562. 

Itt Pergamenz Breff att Sandemen•d haffuer suoritt Skiell Emellom Seerup 
March och Fellernarch under Dato 1554. 

lit Pappirs Sandemands Breff om Solgaardz March under Dato 1570. 
Itt Pappiers Sandemands Breff om Balle March i 1569. 
Itt Pappiers Elers Breff om Hampen March under Dato 1570. 
Itt Pappiers Sandemands Breff om Funder March under Dato 1569. 
Itt 	do. om Bogholt do. 1570. 

itt Pergens (Pergament) SkiØdebreff paa et Buoll udj Nebbell under Dato 1564. 
Sex Pappiers Breffue om Same Buoll i Nebbell oc findis udj enn Eskj 

Nuos (Æske ved Siden af) forn. SchiØde. 

Itt Pergamentz Sandemands Breff emellum HØgild March och Karup March 
under Dato 1586. 

Sammeledes haffuer Hening Reuenttlow och nu offuerantwordit Franz Ran-
zow Eigendoms Breffue Liudendes om thett Guodz som ligger fill Silcheborg 
epther ett Registers Liudelse som findis underschreffuet aff Bjørn Andersønn1). 

Claus Glambech, Mouritz Stygges) undtagen the Breffue som Hans Johan-
sens) och Fru Karen Niels Skiels haffuer annammitt och findis thiers Reuersal 
paa iblantt same Breffue. 

Item ehr Breffue som liuder paa Allingclosters Guodtz epther ett Registers 
Luidelse, som findis forseiglett aff Jacob Wind4) och Wilhelm Dreselbiergh5)". 

Enkelte af disse Breve vilde det sikkert, til Oplysning om visse Punkter 
I Slottets Fortid, have været af stor Betydning at have haft i Hænde. Ikke 
mindst dem, der angaar Alling Klosters Gods. 

„Ittem nogen Breffue som liuder om Guodz udj Jernitt i Giern'herritt epther 
itt Registers Liudelse, som findis underschreffuitt aff Jens Kaas, Mandrup 
Parsbierg, Claus Glambech och Mouritz Stygge. 

Desligeste nogenn Breffue som er forskreffuet imidlertid Mandrup Pars-
bierg haffuer weritt kong. May. Befalingsmand paa Silcheborg effter itt Regi- 
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sters Luidelse, som nu aff os Laurits Schraml), Claus Glambeoh och Niels Skram') 
er bleuffen underschreffuet". 

— Med Hensyn til Lenets Tilliggende og Indtægt foregaar et Par mindre 
Forandringer, som ikke er omtalt foran, hvor Lenets Omfang i store Træk er angivet. 

I 1589 forlenes Jørgen Friis8) med Vinderslevgaard og Lysgaard Herred. 

1 ) Bjørn Andersen til Stenalt, BjØrnsholm, Voer m. m. Lensmand paa Aarhus-
gaard og Aalborghus (f. 1532 t 1583). 2) Mourids Stygge (død 1604) til Holbækgaard. 
Søn af Hans Stygge. Landsdommer i Nørrejylland, Lensmand paa St. Hans Kloster i 
Viborg. Senere paa Gudum Kloster, Lund paa Mors og Jegindø. 3)  Hans Johansen 
Lindenov, Silkeborg. 4) Vist Jakob Vind til Grundet (f. 1544 t 1607). Lensmand i 
'Trondhjem. Kannik i Ribe. Kannik og Erkedegn i Roskilde. 5) Wilhelm Dreselberg 
(død 1620) til Vindinge, Hjulerød og Vognserup. Landsdommer i Sjælland. Et Drab 
paa en af hans egne Tjenere fik ham til at rømme af Landet. 

1) Laurids Skram (1530-87) til Bastrup, Korsøgaard og Faarup. Lensmand paa Kol-
dinghus, Strø og Øster Horne Herred. 2) Niels Skram (1555-1601) Son af Søhelten Peder 
Skram, Lensmand paa Bygholm, Hald, Dronningborg. Ejede Gaardene Hevringholm, 
rup, Urup, Skedal, Hessel og Arløse. 3) Jørgen Friis (t 1616) til Krastrup. Rigsmad. Fik 
efter Chr. IV's Tronbestigelse flere større Forleninger. Foruden Vinderslevgaard og Lys-
gaard Herred, Skivehus (1595-96), Hald (1596-1602), Akershus (1601-08), Sejlstrup 116118 
—12). 1595 Landsdommer i Jylland. 1601 Statholder i Norge. Fader til den bekendte Kans-
ler Christian Friis. 

Silkeborg Slot. II. 4 
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Dyrvogteres Løn. Endelig faar han med Gaarden „al den gejstlige Jurisdiktion 
med alle Kronens Tiender og anden Rettighed, saafremt det ikke ved særlige 
Fundatser er forskrevet derfra." Der indtræder imidlertid straks en Del Vanske-
ligheder ved Jørgen Friis' Overtagelse af Gaard og Herred, som Regerings-
raadet ikke har været vidende om, da det bortforlenede det ovenomtalte. Af 
Missive fra Raadet til Jørgen Friis af s. A. — en lille Maaned efter — frem-
gaar det, at Vinderslevgaard da har været bortfæstet til Bønderne i Vinderslev 
for 200 Rdlr., og at dette Fæste fremdeles staar ved Magt. Endvidere ønsker 
Raadet ikke, at JØrg. Friis skal overdrages den gejstlige Jurisdiktion, den, 
han synes at sætte stor Pris paa at faa i Hænde, „saa han bedre kan holde 
Enighed mellem Præster og Bønder", som han foregiver. Raadet er utilbøjelig 
til at afgive Kongens Kaldsret til Præsteembederne m. m. Den skal fremdeles 
bero hos Lensmanden paa Silkeborg. 

For at faa noget at støtte sig til ønsker Jørgen Friis en Del Dokumenter 
vedrørende Lysgaard Herred, som findes opbevarede paa Silkeborg Slot, ud-
leverede. Men heller ikke det kan indrømmes ham, da Raadet ikke vil have 
disse Papirer splittede. 

Hvorledes Sagen ender, ses ikke, men allerede i 1595, da Jørgen Friis for-
lenes med Skivehus, gaar Vinderslevgaard og Lysgaard Herred tilbage til 
Silkeborg. 

En anden Forandring, men som er varig, foregaar i 1595. Provstiet ved 
Aarhus Domkirke faar Kronens Part af Tienden i Sijrup (Serup), Klaarup 
(Kloborg?), Aal og Hammer Sogne i Silkeborg Len. Endvidere bestemmer et 
Brev af 1596, at Sagefald, Ægt, Gæsteri m. m., som Silkeborg Slot har mod-
taget af Aarhus Kapitels Tjenere, nu tilfalder dette. Endelig gaar i 1594 Skjær-
kjærs Eng, som har været bortfæstet til Balle Bønder, tilbage til Slottet. 

Disse Omlavninger medfører i Reglen ogsaa hver Gang en lille Omskriv-
ning af Frantz Rantzaus Lensbrev. 

— Hvad Silkeborg Skovene under Frantz Rantzau angaar, da har de tid-
ligere været omtalt. Saaledes bl. a. Af- og Ansættelser af Dyrvogtere. Nogle 
enkelte Ting skal jeg dog her tilføje: en Del Skovninger og Udførsler. 

Af smaa Skovninger kan nævnes det, der udvises i 1602 til Præsten i Svo-
strup Hr. Anders Pedersens), og i 1608 til Kollegaen, Hr. Poul Andersen2), Al-

mind. Det er Tømmer til at bygge deres Præstegaarde op med. Heller ikke har 
det taget stærkt paa Skovene, at der i 1602 bevilges Tømmer at reparere paa 
Holms Mølle med eller i 1609 til Opbyggelse af Katvad Mølle. Og det har sik-
kert ikke kunnet kendes ret meget i Bestanden, at Peder Gyldenstjerne3) i 1593 

   

  

faar Lov at tage tørt Træ til 2 Vogne, Karen Gyldenstjernet) 1591 25 Bjælker, 
selv om det, som her, skal være af de længste, der kan findes, og Palle Fasti3), 
Mindstrup 1590 for 50 Rdlr. Bygningstømmer. Det har givet større aabne Plet-
ter mellem Ege og Bøge, da der i 1593 afgaar Tømmer og Planker til Fær-
gerne over Vil- og Sallingsund, og da der i 1595 leveres det samme til Planke-
værk om hele Skanderborg Dyrehave. Et større Mandefald i de silkeborgske 
Skove foraarsagede ogsaa den „store Storm", som den kaldes, i 1603. Da fik 
Magnus Juul til Pallisbjerg Masser af omblæste Træer at bygge Huse af paa 
Asmild Kloster, og der huggedes 300 firkantede Pæle, 14 Al. lange og 1/2 Alen i 
Firkant, til Brokisterne paa Kronborg. Disse Pæle kørtes til „Ladstederne" ug 
fragtedes derfra over Vandet. Det har vel været ligesaa mange Søndervogne 
som Pæle, der her er sat i Gang ad Aarhus og Horsens til. Maaske er det denne 
Kørsel, der tales om i 1604, da alle Bønderne i Hammerum Herred og i Lunde-
næs, Skanderborg, Bygholm og Silkeborg Len tilsiges at køre hver 3 Læs Tøm-
mer og Egeplanker til Horsens, og da det befales Frantz Rantzau at føre nøj-
agtig Bog over de tilsagte Bønder og straffe dem, som udebliver, for Overhørig-
hed. Endelig kan nævnes en meget stor Udhugning i 1608, da der afgaar en 
Masse tilhugget Tømmer til Haa (Hou?) i Aakjær Len samt en i 1609, da det 
drejer sig om Tømmer til en Stald paa Lundenæs Slot. Ved denne sidste Leve-
ring bemærkes det, at det skal tages i de Skove, som er „nærmest ved Heden 
liggendes". Altsaa ogsaa nærmest Lundenæs. Det maa vel saa have været Skovene 
til Gjesø, Løgager og Funder. 

Om Jagten og Vildtet hører vi en Del i Frantz R.s lange Lenstid. Om Vild-
svinene tales der et Par Gange. Saaledes i 1590, da der udgaar Ordre til 
Frantz R. om at skaffe Adam Normand3), hvad han behøver til denne Jagt, samt 
nødtørftig Underholdning og Føden til ham selv, hans egne Folk, Heste og Hunde, 
saalænge Jagten varer, og han bliver liggende i Lenet. Og i 1600, da Fr. R. be-
fales at lade lave Svinegaarde til Vildsvinene, som de tidligere har talt om, „saa 
disse, naar der er stor Vinter, kunne samles og faa deres Spise der". De skal være 
med tykke og stærke Gærder med Porte for, og iøvrigt i alle Maader, som disse 
Brevvisere (de, der overbringer Brevet) og Kongens Jægere, anviser det. Der 
skal samles Olden (Nødder, Agern og Bog) saa der kan være Forraad at føde 
Vildsvinene med, naar der kommer Frost og Sne. 

Af og til faar ogsaa Lensmanden Ordre til at lade skyde nogle Dyr og sende 
til den og den. Saaledes skal Sten Maltesen4) i 1592 have sendt 5 Raadyr til sin 

1) Karen Gyldenstjerne (1544-1613). Gift ung med den 51aa rige Rigsraad og Rigsmarsk 
Holger Rosenkrans til Boller. Tidlig Enke. Dygtig, daadskraftig, men trættekær. 'Fru Ka-
ren Holgers« Navn vel kendt i den Tid. 2) Palle Splid Fasti til Mindstrup og Smedstrup. 
Nævnes ved Hyldingen 1680. 3) Slægten Normann stammer fra Rygen, kalder sig ogsaa 
Normam eller Nohrmann. Adam Normanns Vaaben findes I den saakaldte Dronning Sofies 
Stambog af 1585, 45 Sten Maltesen Sehested (1553-1611) til Holmgaard. Rigsmarsk og 
Rigsraad. I udenlandsk Krigstjeneste i 14 Aar. Dygtig Hærfører. Døde foran Kalmar 1611 Havde 
en Række Forleninger: Kronborg, Baahus, Helnekirke, Varberg, Vestervig, Froste Herred 

4. 

1) Viberg har her Navnet Laurids Nielsen. 2) Poul Andersen Winther. Præst 1599, t c. 1641. 

3) Peder Gyldenstjerne (t 1594) til Tim. Deltog med Hæder i Syvaarskrigen. Var med ved 
Svarteraa og paa Dan. Rantzaus berømte Vinterfelttog 1567-68. Senere Rigsmarsk (1592). 
Meget brugt i offentlige Hverv. I Vestjylland gaar mange Sagn om ham. (›Pyt, sa'e Per til 

Kongen'). 
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Faders Begravelse, og samme Aar faar Kansleren Niels Kaas 4 Stk. Vildt fra 
Silkeborgskovene, som skal sendes til et Bryllup paa StØvringgaard. 3 levende 
Raadyr forærer Kongen Laurits Brochenhusl) 1600. Og samme Aar og i 1610 
skyder den Silkeborg Skytte henholdsvis 2 Dyr til Ove Lungesi) og 2 til Kield 
Krabbesti) Bryllup. 

Under denne Lensmand har, der verseret fbr Retten ualmindelig store Skov-
sager, idet alle Lemming og Grønbæk Mænd har mod hans Minde købt Træ af 
den tidligere omtalte Linnert eller Leinert Dyrvogter. Det vil vel sige, at Dyr-
vogteren for egen Regning har udvist og solgt. De maa for denne Ulovlighed 
bøde henholdsvis 8 og 18 Daler. 

Endelig gives i 1603 Christen Nielsen Ring Lov at skyde saa mange Maare 
og Oddere i Silkeborg Lens Skove, Aaer og Bække, han kan overkomme. Disse 
firbenede Røvere er vel paa forskellige Omraader bleven for nærgaaende, da 
Kongen maatte gribe til at give en Bonde — som Ring vel har været — denne 
Tilladelse. Det havde maaske været ligesaa formaalstjenligt, om man indenfor 
et vist Tidsrum havde givet Bønderne Lov at plaffe løs blandt Dyr og Vildsvin, 
thi cgsaa under Fr. R. lyder der Klager over de Ødelæggelser, disse foraarsagede 
paa Markerne (1589). 

— Enkelte Notitser i „Caneelliets Brevbøger" strejfer de retslige Tilstande 
i Lenet under Fr. R. Det ses, at der af og til har været Misfornøjelse blandt Bøn-
derne med Tingstedets Beliggenhed. I 1589 faar Mandrup Parsberg, som altsaa 
nu er Lensmand paa Skanderborg, Brev om at undersøge, om Gjern Herreds 
Ting ligger belejligt. At dette Hverv overdrages til ham og ikke til Fr. R. maa 
ikke forundre, da Dele af Skanderborg Len i retslig Henseende laa under Gjern 
Herreds Ting. Og i 1592 foreligger der en Klage fra Bønderne i Snede, Ejstrup, 
Ikast, Bording og Vrads Sogne over, at Tingstedet er bleven flyttet til et ube-
kvemt Sted. Fr. R. faar da Befaling at lade 24 uvildige Mænd, 6 fra hver Fjær-
ding, undersøge Sagen. Forhaahentlig er der i begge Tilfælde blevet foretaget 
en heldig Forandring af Forholdet. 

At det af og til kunde gaa noget uroligt til paa Herredstingene, er allerede 
bleven berørt. Under Fr. R. forekommer der ogsaa et Tilfælde. 1593 faar Man-
drup Parsberg Befaling til at tiltale Fr. R.s Foged, vel en Delefoged ud•e i Lenet, 
Hendrik Lyneborg, fordi han paa Gjern Herreds Ting, efter at Tinget blev sat, 
har „skudt til" en Bonde paa Tinget og derved gjort „Tingfred". Det vil vel paa 

1
) Låurids Br. (1552-1604). Søn af den berømte Fr. Br. Herre til Bramstrup og Ege-

skov. Gift med Karen Stiram, Datter af Peder Skram. Det er ham, der er bleven sørgelig 
berømt ved sin haarde Opførsel overfor sin Datter Rigborg, der havde faaet et uægte Barn. 
Han lod hende sammen med en Pige indmure paa Egeskov, hvor hun sad fra 1599 til 

1604, da Faderen døde. 3) Ove L. (1548-1601) til Odden. Lensmand paa Aalborghus. Brug-

tes i forskelllige Sendelser. 3) Kjeld Krabbe Nielssøn til Brusgaard (1583-1612), Lensmand 
paa Hald. Gift 20. Jan. 1611 med Christence Juel Hermansdatter, Enke efter Kjeld Juel 

til Astrup. 
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almindeligt Dansk sige, at han har slaaet løs paa ham. Ogsaa et Overfald byder 
Fr. R.s Lenstid. Fr. R. faar Ordre til at undersøge et saadant. Jomfru Hedvig 
Kaas Mogensdatter til Lønggaard klager over, at nogle Bønder pludselig har 
overfaldet hende og hendes Folk 1- Marken, da hun vilde lade indhegne og med 
Rækker og Pæle omsætte en Skov og et Enemærke, der arvelig var tilfalden 
hende og hendes Søskende efter deres Forældre. 

— Fr. R. anvendes selvfølgelig, ligesom Lensmændene overhovedet, til at 

undersøge, mægle eller tiltale i forskellige Sager, hvor Kronens Indgriben be-
gæres. I 1589 optræder han i en Arvesag i Løgager, hvor Jens Christensen Lange-
lund forholder Peder Andersen, Borger i Kolding, en Arv efter hans Sviger-
moder Kirstine Jakobsen i Løgager. Jens har hverken villet bøje sig for en Herreds-
tings- eller en Landstings-Dom. Ogsaa i en anden Sag, hvori Peder Andersen er 
Part, maa Fr. R. gribe ind. Peder A. er Pranger, han har drevet Staldøksne 
gennem Kolding uden at 'betale den befalede Told, og han er derved kommen 
til at skylde Tolderen en „passelig" Sum. Han har ikke Penge, og saa tilbyder 
han i Stedet to jordegne Gaarde i Them og Søballe. Disse Gaarde skal Fr. R. 
saa besigtige og bedømme paa Kancelliets Vegne. 11590 klager Fru Kirsten Juel, 
Kjærsholm, Henrik Sandbergs Enke, over, at der paaføres hende Trætte ang. 
Jemgaard (Impgaard?), som 'hun har faaet ved Mageskifte med Fr. II. Hun ønsker 
at faa 'Papirerne at se. Hun formoder, de ligger paa Silkeborg. Fr. R. faar Ordre 
til •at skikke hende dem, mod at hun leverer dem uskadte tilbage. I 1594 skal 
han ordne en Sag mellem Margrete Jensdatter i Randers og hendes Søsterbørn. 
Det drejer sig om en Gaard i Farre, hvoraf hun ejer 2/3  og de andre 1/3. Hun 
vil købe dem ud, men de vil ikke. Fr. R. skal nu se at faa Sagen 1 Orden, saa 
Kongen „kan blive fri for videre Overløb". 1595 er det galt i en anden Sag paa 
samme Egn, i Voldby. Laurits Sejgersen vil ikke vise sin Moder Barbara Munkis-
datter den skyldige. Lydighed — paa hvilket Omraade gøres der ikke Rede for. 
Nu skal Fr. R. paase, at Laurits gør sin Skyldighed, hvis ikke, „skal han lade 
ham tilbørlig straffe til Eksempel for andre". Endelig i 1599 maa Lensmanden 
ved Hjælp af nogle gamle Breve, som skal findes paa Silkeborg, skifte Ret i en 
Marktrætte mellem Hiøberg (Højbjerg) og Tange. 

— At Forholdet til Bønderne ikke altid har været godt i Fr. R.s Lenstid, ses 
af et Par Klager fra disse. I 1589 har Lensmanden aabenbart ikke villet lade 
Bønderne faa det sædvanlige fra Skovene til Ildebrændsel, Bygnings- og Vogn-
tømmer; thi der udgaar da en Befaling fra Kongen om, at der skal udvises til 
dem som tidligere — dog hvor der sker mindst Skovskade. 1594 besværer Kro-
nens Bønder i Tvilum Birk sig over, at der fra Slottet paalægges dem mere 
„Arbejde og Trældom", end de fra Arrilds Tid har været pligtig at yde. Kongen 
forlanger af Fr. R., at han skal sørge for „at gøre Ret og Skjel". Det kan maaske 
dog i disse to Tilfælde mere være Ridefoged og Skriver end Lensmanden, der 
bærer Skylden. Det er ikke nemt at afgøre. I 1608 nævnes udtrykkelig Skriveren 

paa Slottet i Bøndernes Klager. Det er Kronens Fæstere i Snede, Ejstrup og 
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Vrads Sogne — det Hjørne af Lenet, hvor der, som vi tidligere har set, sidder 
den mest stejle Befolkning — der besværer sig dels over, at denne Herre i 1607 
har taget 6 Mark dansk for hvert Brændsvin, hvor de kun plejede at give 2 eller 3, 
og dels over, at hans Kornmaal er for stort, naar han tager Landgilde, idet han 
topmaaler. Fr. R. faar Tilhold om at se Manden paa Fingrene. Folkene derude 
i Vrads Herred kunde sikkert ogsaa have Grund til at se nøje paa Skillingen. 
Del meddeles nemlig fra dette Tidsrum, at de sloges med en frygtelig Sandflugt, 
som var nær ved helt at forarme dem. Det er især i selve Vrads, det er galt. 
Bønderne i de omliggende Sogne fik da ogsaa Ordre fra Silkeborg om at køre 
Lyng og Strøelse til for at dæmpe. Det har sikkert ikke bødet ret meget paa 
Ødelæggelsen, thi som bekendt er det kun Beplantning, der kan hjælpe. Den 
store „Pestilens" i 1604, „som har grasseret haardt" over hele Landet, har selv-
følgelig ogsaa bidraget til at gøre Bøndernes Kaar tunge. For øvrigt ses det 
ogsaa af Jordebøgerne for de Aar at have været strenge Tider for de Silkeborg 
Tjenere. 1608 er der eftergivet en Masse Landgilde for øde Gaarde og Huse og 
i 1610-11 nævnes bl. a., at alle de Voel Bymænd har ingen Byg avlet. 

De foran nævnte Uenigheder med Fæsterne synes dog ikke at have haft Ind-
flydelse paa Frantz Rantzaus gode Forhold til Kongen og Hoffet. Heller ikke 
dette, at han i 1598 har et Regnskabsmellemværende med Rentekammeret. Han 
faar nemlig da et skrapt Tilhold om snarest at afvikle sin Skyld. Han staar til 
Rest med 1/5  af Kronens Part af Indtægten, særlig en hel Del Rug, Malt, Havre 
og Flæsk. Slottet driver, som tidligere omtalt, stadig Købmandsforretning, og 
Kongen har afhændet den ovenomtalte Femtepart til nogle Købmænd, og disse 
har forgæves været paa Silkeborg efter Varerne. Nu skal Fr. R. betale det skyl-
dige i Penge inden Mikkelsdag. 

Nogle ret gnavne Antegnelser paa hans Regnskab synes heller ikke at have 
skabt Fr. R. Ugunst fra oven. I 1595-96 klages der fra København over, at 
Flæsket, der sendes, har „weridt saare thyndt og smaat". Der er taget altfor 
mange gamle og store Svin til Oldengæld, hvilket har givet det store Tal 43 
Sider pr. Skippund. Og i 1598-99 drejer Besværingerne sig om Mangler ved 
Mandtalsregistrene over Brokornsyderne, for høj Pris paa Dyrvogternes Hof- 
klædning, Hø og Rugfoder, en Uoverensstemmelse mellem Tallet paa de Flæske-
sider, der er afsendt fra Silkeborg, og dem, der er modtaget i København o. s. v., 
og fremfor alt ankes der over, at en Del Sognetiender er gaaet Kongens Næse 
forbi. Men, hvorom alting er, Mellemværenderne, Lensmanden har, baade nedad 
og opad, synes altsaa ikke at have indvirket paa det gode Forhold til Maje- 
stæten og hans Hus. Mens Fr. Rantzau sidder paa Silkeborg, betror Kongen 
(ham mange betydelige Hverv, som alle tyder paa, at han havde dennes Tillid og 
,Venskab. Ofte blev han brugt• i repræsentative Øjemed, og hertil har Rantzau 
sikkert gennem sin Afstamning og sin Opdragelse særlig egnet sig. 

Han var i 1589, sammen med flere danske Adelsmænd i Kongens Søsters, 
Prinsesse Elisabeths Følge, da hun blev gift med Hertug Hendrik Julius af 
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Brunsvig og Lyneborg. Brylluppet stod i Wolfen'bilttel 3. Søndag efter Paaske. 
De faar alle Ordre til at „staffere sig paa bedste Maade". Bl. a. i Fløjs-Ride-
kjortler. De skal møde i Kolding, hvorfra Toget udgaar, Paaskeaften. Kongen 
lover „Nachtgeld paa deres Heste, saalænge de er udenfor Riget". Frants Rant-
zau møder med 4 Heste. 

1590 bortgiftes Prinsesse Anna til Skotland. Det kan her indskydes, at Silke-
borg i Anledning af Brylluppet maa afsende 20 Øksne, 20 Kalve, 20 Beder, 150 
Lam, 300 Sider Flæsk, 118 Par Høns, 50 Ol Æg, 6 Tdr. Smør, 24 Fedesvin, 24 
Grise og 50 Gæs. 

I det pragtfulde Følge, som ledsager hende over Vandet, er ogsaa den Silke-
borg Lensmand. 

1591 følger han den unge Konge paa hans Hyldningsrejse til Norge, og at 
han har været med ved Kroningen i 1596, er vel afgjort. I al Fald maa Silkeborg 
Len yde sit til Festlighederne. Der indgaar i Anledning af disse fra alle Lenene 
til København uhyre Ladninger af Flæsk, Kød, Øl o. s. v. Der var jo mange 
Mennesker trommet sammen til Festen, og man spiste og drak, som sagt, enormt 
i disse Tider. Renaissancen blomstrede ikke mindst ved Tafler og Drikkelag. 
Vogne og Skibe i Massevis rekvireredes til at fragte Gæsterne, der sørgedes for 
Logis og Traktement til dem i Byerne, de kom igennem, Færger til at befordre dem 
over Vandene. Der hvervedes Knægte til at pynte op med, Kokke med Svende til 
Køkkenerne, Dragere til at smykke Værelserne, Skænkere, Opvartere o. s. v., o. s. v. 
Der krævedes ogsaa Masser af Havre til Hestene. Af denne fik Silkeborg Ordre 
til at skaffe sin Del. Inden 3 Uger skulde det fragtes over Vandet til Køben-
havn. Kan Havren ikke betales af Lenets Indkomst, skal Rentemesteren punge ud.  

Et andet Bevis paa, at Kongen ønskede at staa sig godt med Rantzau, er 
dette, at dennes Datter Anna i 1601 optages i Dronningens Jomfrukammer sam-
men med Jomfruerne Helvig Marsvin, Sofie Lindenov, Dorethe Hvitfeldt og 
Margrete Galt. 

At Rantzau i pengelig Henseende har bistaaet Kongen ses ved Afviklingen 
af en Gældspost fra Kieler Omslag, Helligtrekongers Dag 1604. Fr. R. er her 
Forlover sammen med tre andre Adelsmænd. 

— — Christian I.V. har besøgt Silkeborg ofte i Fr. Rantzaus Lenstid. Han 
var jo i det hele meget paa Farten og vilde se alt, Landet rundt, med egne Øjne. 
I Slutningen af 1596 og Begyndelsen af 1597 har han saaledes været paa Slottet 
Talt 6 Gange. 

Lensregnskabet meddeler, at Silkeborg forbereder sig stærkt paa at modtage 
ham paa det bedste. Der pudses op alle Vegne, men naturligvis mest paa selve 
Stenhuset. Anders Glarmester faar 71/2  Mark for „12 Vinduer at Biøre af nye, som 
var udblest paa Stienhuset slet i Synder", altsaa ud mod Remstrup Aa. Poul 
Murmand med 2 Medhjælpere og en „Kalchslaaer" tager fat paa at „offuerkalcke 
Kong. Mayzs Sall och Kammer, saa och alle Herre Mends Cammer och alle 
Vegner paa Vegge, Schorstien, Sengers Schorstien och Posteig Offuen, paa 
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BrØgers Schorstien och Pande Gruen", at det kan være „ferdig imod kong. May.' 
Tilkomst". Der skal mange Lys til i de mange „Sale" og Kamre i den mørke 
Tid af Aaret, og derfor faar „nogen gamle Quinder i Balle" udleveret 3 Lpd. 
7 Pd. Blor (Blaar) at spinde til Lysegarn. De faar herfor 71/2 Mark 51/2 Skil- 
ling. Niels Skibsbygger hidkaldes fra Aarhus — som tidligere meddelt — for at 
„færdige Slottens Pramme och Baade, som vaare slet ufærdige". Det koster 
Slottet 14 Mark 10 Sk. Og da Slotssmeden Jens Hvas har beslaaet Fartøjerne, 
ligger disse færdige, om Majestæten med Følge vil gæste Lenets nordlige Egne 
eller maaske Vinderslevgaard eller Hald. Der købes ind i lange Baner hos Køb-
mænd i Aarhus og Viborg til „Slottens Behov", Fiskerne faar udeveret Haar til 
deres Redskaber, at der ikke skal mangle Gedder og Aborrer, Laks og Brasen 
paa Kongens Bord o. s. v. 

Den 17. Decbr. kommer Kongen saa fra Skanderborg. Maaske har han da 
blot ligget over den Nat paa Slottet, thi den 21. kommer han fra Hald. Af Regn-
skabet over Havren, der er forbrugt fil de kongelige Heste, kan man se, hvilke 
Dage, han har været paa Slottet. Der er. opført Forbrug af Havre til Rideheste 
og Kuskheste den 22., 23., 27. Decbr. og 2., 3., 7., 13. og 14. Januar. Under disse 
Besøg er der medgaaet 15 Rdlr. 2 Mark i Penge, vel sagtens Drikkepenge. Hvor 
stort Kongens Følge har været, kan ikke ses, da Ridehestenes Antal ikke er op-
givet, kun Kørehestenes: den 22. Decbr. 3 og den 2. Januar 4. I Januar siges 
Kongen at være 4de Gang paa Slottet, 7. Jan. 5te og 13. 6te. Det kan jo se ud, 
som om Kong Christian i 1596 har spist sin Julenadver og drukket sit Juleøl paa 
Silkeborg. Den 13. Januar kom ihan fra Dronningborg, hvor han vel har besøgt 
sin Moder. Da han forlader Silkeborg den 14. Jan. „bleff en af kgl. Mayts Heste 
effterstaaende, som var lam". I 6 Dage og blev smurt med „Salue" (Salve) for 
2 Rdlr. •Det er jo formodentlig en af Jagthestene, der her omtales. For Kongen 
har naturligvis jaget. 

Til hans „Behoff forspistes" i disse Dage: Saltet Torsk 1/2  Td., do Kuller 
1 Td. ,Bergfisk 1/2  Td., „grønne Urter och Løg" for 4 Rdlr., Helleflynder for 2 
og Rocher for 8. Dette er dog blot den Del af Maden, som føres paa Slottets 
Regnskab. Frants Rantzau har desuden spenderet en Del. Det siger sig selv, at 
Taflet her har krævet meget mere end ovenstaaende. Der staar da ogsaa i Lens-
regnskabet „— — och halluer Frants Rantzau ingen anden Forteering vilde 
lade schriffue Kong. May. till 6 Gange hans Mayzt vaar paa Slottet uden dette 
ringe, som bleff kiØbt for Penge". „Dette ringe" — Fr. R. har altsaa bekostet 
det væsentlige. Blandt andet Drikkevarerne. Og det har sikkert ikke været faa, 
især hvis Kong Christian har holdt Jul paa Slottet. Naa — Lensmanden havde 
jo god Vilje og god Raad. 

I 1599 har Kongen atter været paa Silkeborg. Fra 7.-13. Decbr. "Summa-
rium er uedkomenn thill Kong. Mayts. hans Medt Haffuendes Folck, Heste och 
Hunde": 16 Tdr. Rug, 10 Tdr. Byg, 48 Tdr. Havre, 1 Td. Boghvede, formalet 
udj Gryenn 7 Tdr. 5 Skp.". 
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Denne Gang har Følget været stort, det siger det mægtige Forbrug af Korn 
i disse Dage, ikke mindst de mange Tønder Havre. At det denne Gang har gaaet 
ud over Skovenes Vildt, ses deraf, at der angives, hvor meget Hestene har faaet 
af Havre paa Jagten, hvor meget der er sendt til Løgager, samt hvad der Tid 
efter anden er gaaet i Jagthundene af Brød — og Smør. Blandt Smaaudgifterne 
findes, hvad Kuskene har brugt til deres Heste samt Bekostningerne ved Sko og 
Søm til Kongens egne, Herremændenes og Jægernes Heste. Naturligvis har 
Regnskabet ogsaa noget om, hvad der er gaaet med til Slottets Oppudsning m. m. 
Der er — se Afhandling I — ogsaa lavet en hel ny Baad af Skibsbyggere fra 
Aarhus, og Skorstensfejerne har været igennem Skorstenene. At der er faldet 
noget paa Jagten, fremgaar af, at Niels Bødker fra Balle og Niels do, fra Kjærs-
gaard har lavet mange Tønder til Vildbraden, og 3 Slagtere har brugt 7 Dage 
til at nedsalte denne. 

Jeg vil her anføre, hvad Lensregnskabet meddeler fra dette kongelige Besøg. 
Det hedder her: 
„Effterschreffen Fetaeliga er forspist Her paa Silkeborg Slodt Thill Kong. 

May. oc Hans med Haffuende Folk, som er leueritt udj Hans Maj. Køcken fra 
7-13 Dec. 

Miel 4 Skpr., Flesk 5 Sider, Noch Flesk till 3 Sider, Kiød fersch 2 Kroppe, 
Kiød saltedt 1 Td. 1 Fjdg., Gielduere (Vældere) ferch (fersk?) 11 Kroppe, Kalffue 1, 
Gies 4, Gies saldtet 8, Høns 30, Berrefisch 11/2  Lpd., Lønbborre Saldt 3 Skor., 
Ebbel (Æbler) for 2 Mark, GullerØdder och Huide 3 Mark, Eddike 2 Fjdg., 
Smør 3 Fjdg., Suin røgge 12, Løg for 2 Mark, Ister 3 flommer. Egh 4 Voell, 
,Kabuskaaell for 2 Mark, Pappir 11/2  Bog. 

„Til Kong. Mayts Wildbradt at saltte fra 7-13 Dec.: Baysalt 6 Tdr. 1 Skp., 
Lønborg Salt 1 Tdr. 3 Skp., Thomb (tomme) Thønner 17 Tdr., Halv Thønner 
5 Tdr., Fierringer 1". 

Til de 3 Slagteres og 6 Bødkeres Underhold er medgaaet: „Flesch 11/2 Sider, 
Suin Hoffder 6, Suin røgge 12 Faar Kropp slachtet 8, Smør 1 Otting". 

Dersom disse ni Mænd ikke har taget Bordets Levninger med sig hjem, maa 
man beundre deres Appetit. De 6 Bødkere har oppebaaret ud over den rigelige 
Mad 4 Skilling pr. Dag. 

Kongens Folk fik leveret 4 Tdr. Øl og 3 Tdr. Brød. Hundene (vistnok Kon-
gens medbragte) 8 Tdr. Brød og 10 Mark Smør. Kongens Jægerdrenge har i 
syv Dage forspist: Flesk 2 Sider, Groffenbradt 1 Fjdg., Gies 1, Suinrygge 3, 
Saltett Faar Kroppe 11/2, Smør 1 Viborgpund(?) og 12 Skaalpund Brød I Tdr..  
Ø11 6 Tdr." 

Slottets Hunde har fortæret: Brødt 1/2 Td., Smør 24 Mark. Kongens Kudske 
har faaet: „samme Tid thill ThØffuett (Tøjet) att smøre Speckellspech (Spæde-
kalvespæk?) och bugspech (?) 2 Støcker. Kongens Heste alene har ædt 11 1 2  Tdr., 

1/2 Skp. Havre. 
Endvidere vides det, at Kong Christian har gæstet Silkeborg 1608. Hele dette 
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Aars Efteraar har han været i Jylland. I hans „Skriv-Calender" har han noteret, 
at han den 11. August tog fra Skanderborg til Ry og tilbage igen, og at „samme 
Dag begyndte Hjortejagten". Og han har da sikkert drevet denne under Efter-
aarets Ophold i Skanderborg, Horsens, Hald, Aakjær og Silkeborg. Fra 6. Oktbr. 
gaar han fra Skanderborg sydpaa over Jelling, Kolding, Haderslev til Kiel, og 
først 25. Oktbr. er han igen i Skanderborg, hvor han bliver Aaret ud. 

Ai Lensregnskabet ses, at Majestæten har været paa Silkeborg og i Slottets 
Omegn fra 22.-30. August. Maaske har han boet en Del af Dagene paa Jagt-
huset i Løgager. Ridefogden derude, Jakob Berthelsen har nemlig faaet udbe-
talt 10 Daler for at bespise Kongens Køkkenskriver og Slagter under Nedsalt-
ningen. Ved denne Lejlighed er ogsaa medgaaet til Belysning 51/2  Lispund Tælle 
og 16 Mark Lysgarn. 

Paa Listen over den kongelige Udspisning findes det sædvanlige: Smør, 
Oksekød, — ferskt, røget og saltet —Gæs, Høns, hvide og gule Rødder, „grønne 
Varer", Svin i Rygge og Hovedet, Flæsk med „Speekallsspech", ferske „Gield-
uedere". Kongen og hans „medhaffuende folck" har hældt 10 Tdr. Øl paa sig, 
Hestene ædt 3 Tdr. Havre og Hundene 16 Tdr. Brød.(!) 

Niels Bødker i Kjærsgaard har lavet Tønder til 7 Leste 2 Tdr .Vildbrad og 
faaet 2 Skilling pr. Tønde, og Slagter Jens Pedersen, Haarup, som gaar for en 
Aarsløn af 1 Td. Rug og 1 Td. Malt, har slaaet Vildbraden ned. 

Maaske har Kong Christian ved Siden af Jagten foretaget Udvisning af Skibs-
tømmer og andet Tømmer. Der er i al Fald det Aar af fem Mand fra Funder til 
en Pris af 1 Skilling pr. Skovalen skaaret 18 Ege i 105 Planker, som ialt er 
294 Alen lange. Og af 2 Mænd fra Grølsted og Asmildgaarde er savet 40 Bjæl-
ker, 14 Alen lange, 10 Leder og 3 Endeleder, ogsaa 14 Alen, til Asmild Kloster. 

I 1610 er Kongen atter paa Silkeborg. Lensregnskabet gør ingen Rede for, 
hvad der ved denne Lejlighed er „forspist og medgangen", hvor meget Øl, der 
er blevet brygget, hvor meget Salt, Vildbraden har krævet. Efter Dagens An-
strengelser har man selvfølgelig taget sig en glad Aften paa „det store Sten-
hus". Og ved Bægeret har de doblet. Vi ved ikke, 'hvem Kongen har haft med 
sig paa dette Besøg, men vi ved, hvad han de skønne Høstaftener har baade 
tabt og vundet ved Spillet. Kongen har omhyggelig opnoteret det i sin Kalender. 
Ved Brædtspillet den 22., 23., 24., 27. og 30. har han siddet i Held og vundet 
henholdsvis 3, 52, 31/2, 74 og 22 Rdlr. 'Den 28. har han tabt 31. 

Sandsynligvis er det under dette Ophold paa Slottet, at Kongen har for-
anlediget et større Opkøb af Heste. Ernst Hopken „boendes paa Silkeborg" har 
besørget det. Der omtales ved denne Lejlighed Rideheste, Rustvognsheste og 
Kongens „Skydehest". Morten Pedersen, som er Vildtskytte, fodrer hele denne 
Flok med 38 Tdr. Havre, ligesom han giver Kongens Hunde 11/2  Td. Brød. Slots-
kassen er ogsaa skrevet for 18 Mark Bly til samme Morten. Vel sagtens til 
Kugler og Hagl. 

At Kong Christian, ligesom Faderen, paa sine Besøg omkring paa Slottene  

Ikke blot har jaget, drukket og doblet, men ogsaa varetaget sine kongelige Plig-
ter mod Land og Rige, ved vi. Han har da sikkert paa Silkeborg passet sin store 
Korrespondance, givet Folk Foretræde, med egne Øjne undersøgt Slottets og 
Lenets Forhold, talt med Menigmand omkring i Egnen o. s. v. 

Som Prins er Chr. IV. ikke ret ofte kommen paa Silkeborg. Et Brev af 1593 
til Frants R. siger det. Cancelliet under Formynderregeringen befaler ham det 
Aar at afskaffe to Postvogne, som holdes paa Silkeborg, „da Prinsen kun sjæl-
dent kommer did". De synes altsaa at være bleven brugte, kun naar samme unge 
Mand, som da var 16 Aar gl., en sjælden Gang skulde fragtes til og fra 
Slottet. 

I Tilknytning til Kongens Besøg paa Silkeborg kan det tilføjes, at det ser 
ud, som Egnen har haft en ret god Hestebestand, og at Kongen, som jo havde 
sine Øjne med sig, har lagt Mærke til dette. I al Fald faar Rantzau i 1611, lige 
før han forlader Silkeborg en Missive, som forlanger, at han skal skaffe hos 
Bønderne 20 gode stærke og duragtigel) Heste til Kongens Rustvogne. Men saa 
billigt som muligt — den sædvanlige kongelige Tilføjelse. 

— Om Byggeriet paa Silkeborg er •der i Frants Rantzaus Tid ikke meget at 
bemærke, i al Fald vides der ikke meget om det ud over det, der allerede tid-
ligere har meddelt under Beskrivelsen af Slottet og andet Steds. Her kan da blot 
tilføjes, at der i 1590 sker en „større Reparation af det paa Volden staaende 

-Stenhus". Det bliver gjort i Stand, „saa det i Fremtiden kan forordnes til Væ-
relser, som det bliver tilsagt". Hvori Reparationen bestaar, siges ikke. Dernæst 
tages en „Etage af det Træhus, hvori Kongens Fader og Moder boede". Dette 
Hus er der absolut ikke Plads til noget Steds paa Slotspladserne, med mindre 
det skulde være det, som siges at have ligget ude ved Siden af Stenhuset, og 
hvorom det foran er blevet meddelt, at det blev gjort større med det i Løgager 
nedbrudte Jagthus. Hvis det ikke er dette, maa der menes et Jagthus et eller an-
det Sted. 

— Det er ret naturligt, at der i Frants Rantzaus lange Lenstid forekommer 
en Del Sager vedrørende Kirkens Tjenere og Kirkerne. 

Præsten Melchior Andersen2) i Karup faar sit under Reventlov tilstaaede 
Svinehold stadfæstet — dog under Protest fra Rantzaus Side — 1590. Præsten 
i Svostrup3), Anders Pedersen, bliver i 1602 bevilget Tømmer i SkoVene til at 
bygge sin Præstegaard op med, og Grønbæk Kirketiende, som blev bortfæstet i 
Reventlovs Tid, lægges atter ind under Slottet. Hvad Slottets egen Præst, Hr. 
Rasmus Nielsen, angaar, da siger Lensregnskabet, at han i 1598-99 har kong. 
May. Anpart af „Kouthienden" (Kvægtienden) ad gratiam og faar kongeligt 
Brev paa Linaa Sogns Korntiende. Enkelte Kirker har Lensmanden ogsaa maat-
tet tage sig af. I 1589 faar hån kong. Ordre til at tække Spiret paa Karup Kirke- 

1) Vel sagtens en Omskrivning af durig = udholdende. 2) Viberg kalder ham Melchior 

Pedersen. 3) Hos Viberg hedder han Laurids Nielsen (f. Bording) 15s4 — 
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taarn, og Aaret efter skal han tage Korsfløjen her ned og anvende den til at 
reparere andre Kirker med. 1590 henledes hans Opmærksomhed paa Sognets 
Kirke i Linaa. Det er sandsynligt, at denne da bar faaet den Tilbygning i Skibets 
vestre Ende, som endnu tydelig kendes den Dag i Dag, og at Stenene hertil er 
tagne fra Bjarup Kirke, som da stod og faldt ned og ikke synes at have været 
brugt siden Reformationen. 1591 siges Voldby Kirke at være baade „bygfalden" 
og fattig. De andre Kirker i Lenet paabydes at hjælpe den. 1592 bliver Kirken 
i Vrads istandsat. Den har saa ringe Indkomst, at den ikke selv kan overkomme 
at gøre det, de andre Kirker i Herredet befales ogsaa her at hjælpe den af deres 
Midler, desuden anvises den hugne Kampesten fra den øde Kirke i Tømmerby 
og et øde Kirkested „Brelle" i Tørring Sogn. 1594 hjælpes der paa Voldby Kirke 
igen. Denne Gang med 2000 Tagsten, vel sagtens fra Slottets Teglværk, og 
samme Aar beordres Lenets øvrige Kirker hver at yde en Skærv til Søby Kirke, 
som atter Aaret efter faar Hjælp: 1 Læst Rug og 4000 Mursten fra Silkeborg 
Slot. I 1609 lader Lensmanden paa højere Ordre hugge Tømmer i Skovene at 
hjælpe paa Højberg Kirke med. Kronen har jus patronatus til den. Ligeledes 
maa han lade hugge i samme Skove Bjælker til Kirken paa Dronningborg. Men 
det er desværre ikke altid, at Frantz Rantzau rækker Haand til Ophjælpning af 
Kirkerne. 1 1602 maa han i al Fald paa kongelig Befaling lade .nedtage nogle 
Kirkeklokker i Silkeborg Len. Man har fra dette Aar en Skrivelse, der lyder 
saaledes: 

„Anno 1603 den 18. Juli haffuer erlig och welbiurdig Mannd Frantz Rantzau 
til Rodingdorff, Høffuidtsmand paa Silcheborg ladet offuergiffue och indlegge 
her 

udj Kong. Maytz Rentekammer en Annders Hannssøn, Sehriffuer paa Brem-
merholmen her for KiØbenhaffens Slodt hans Beuis dateret KiØbenhaffen den 23. 
Martij Anno 1602 Inndhollendis af forn Frantz Rantzau haffuer ladet leuere tilt 
fora Annders Hannssøn dissi effterschreffuen Klocker som effter Kong. Mayts 
naadigst Schriffuelse och Befalnning ere udtagenn af de Kircher der udj Sillche-
borg Leenn som erre aff Limminge (Lemmidg) Kirche 1 Klooke wogh 1 Skpd. 
7 Lpd., aff Hammel Kirche 1 Klocke wogh 4 Lpd., aff Lhennow (Linaa) Kirche 
1 Klocke wogh 10 Lpd.". 

Skrivelsen er bl. a. undertegnet af Rentemester Enevold Krusel). Klokkerne 
er rimeligvis — som det er sket saa ofte baade før og siden —"støbt om til 
Kanoner. Christian IV. var jo allerede da i Gang med sine Forberedelser til 
Kalmarkrigen. 

— Inden vi forlader Frantz Rantzau og det, der i hans 
og om Silkeborg, maa jeg faa Lov til at omtale endnu en 
eller mindre kaster Lys over Livet dir. 

I 1598-99 nævnes den Række Byer, hvorfra Kirkernes 
Kærven paa Silkeborg Ladegaard og aftærskes dCr. Det er 

1) Enevold Kruse (1554-1621) Rentemester fra 1582-1608. Rigsraad, Statholder I Norge. 

61 

ling, Lemming, Gjødvad, Svostrup, Kragelund, Skanderup, Voldby, Skorup, Gjern. 
Tvilum. D. v. s. en stor Part af Lenets Sogne. Ydelsen løb dette Aar i aftærsket 
Tilstand op til 1 Lest 11/, forte Rug, 17 Ørte 4 Tdr. Byg, 17 Qrte Havre og 5 
Tdr. 4 Skp. Boghvede. 

Kirkernes Korntiender er iøvrigt paa mange forskellige Hænder. Det vil her 
føre for vidt at gøre Rede for, af hvilke Ejendomme denne Tiende i de forskellige 
Sogne udgik. Listen over dette er ogsaa fra 1598-99. Vi maa her nøjes med at 
nævne Indehaverne. Kongen selv ejede foruden de ovenfor nævnte: Ejstrup, 
Vrads, Tørring, Snede, Funder, Vejerslev, Aidt. Randers Hospital havde: Hørup. 
Vium, Lysgaard, Vrandum, Sjørslev, Vinderslev, Hinge, Levring. Arild Hvidt-
feldt sidder inde med Kloborg og Serup. Frantz Rantzau med Grønbæk, Præsten 
og Prækestolen paa selve Stedet har enkelte, Resten er væsentlig paa Bonde-
hænder, dog har Valdemar Parsberg1) Hammel. 

Hvorledes Folkelønnen paa Slottet saa ud, kan en Opgørelse fra samme Aar 
afmaske give et lille Begreb om. Den stammer ganske vist fra Vinderslevgaard, 
men det kan vel forudsættes, at Forholdene der har været saa nogenlunde parallele 
med de Silkeborgske. Ladefogden Simon Sørensen, faar 12 Daler, Jachan (Jo-
hanne?) Fadeburskvinde 6, „Hans beddreng och Marckvogter" 3, Hans og Anders 
Tærsker 5, „Øxen Røctheren" 1. Det kan i denne Sammenhæng ogsaa noteres, hvad 
Slottet i de Aar tog i Udsalg af forskellige Ting. I 1608 kostede et Lam 16 Skil-
ling, 1 Kid 6 Skil., en Gaas ogsaa 6, en Klode Jern 12, et Faareskind 4, en Skov-
vogn 11/4 Daler. I 1610 koster Lammet, Kloden og Faareskindet det samme, me-
dens Kiddet og Gaasen er gaaet op i henholdsvis 11 og 8 Sk. En Oksehud be-
taltes da med 1 Daler, en Vogn kan faas for 2 Mark, et Par Vognhjul for 1 
Mark og an Tønde Landgilde-Øl staar i 1 Daler. Hvad der tidligere er anført 
om Slottet som Købmandsforretning, kan suppleres med en lang Liste af 1598-
99. Der sælges, foruden det ovenfor anførte Korn, Høns, Fisk — baade fra Hav 
og Sø — Honning, aflagte Heste og Smør. Og Aftagerne er Folk i alle Lag: 
Adelige, Præster, Bønder o. s. v. 

— Glasværket i Ry Skov, som ellers laa i Skanderborg Len og figurerer paa 
dettes Regnskab, faar i 1596 en lille Føling med Silkeborg. Kongen har ved Mandrup 
Parsberg, som da er Lensmand paa Skanderborg, ladet bestille 20,000 Drikkeglas, 
som skal bruges ved Kroningen dette Aar. Fr. Rantzau faar Ordre til at forstrække 
Slotsskriveren paa Skanderborg, Saxe Andersen, med de 2151/2 Daler, som det ko-
ster. Det bemærkes paa Lensregnskabet, at i de 2151/, Daler er medregnet ,,fire 
Daller och 3 Skilling Ribs, som jeg haffuer giffued for samme Glas at Indbinde 
udj Halm, Saa och halff fjortende Dal., som ieg haffuer giffuet thill Vogen Leye 
samme Glas adt udføre til Aarhus Minde". Glasbrænderen, som kvitterer for 

1) Valdemar Parsberg (f 1607) til Jernet — nu Frijsenborg — Broder til ~drop Pars. 
berg. 1594 Lensmand paa Riberhus. 1597-1604 Lensmand paa Skanderborg lia%de det 

ubehagelige Hverv under Formynderregeringen at afkræve Anders Vedel hans historiske 

Samlinger. 
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To Faneslienger i Magleby Kirke i Stevns. Vist fra Kalmarkrigen. 

Pengene, hedder Laborius Threbing og er indkaldt med samt sine Svende sydfra 
og givet Stadeplads til Glashytterne i Ry Skov — det nuværende Glarbo, hvor der 
endnu hist og her i Jorden findes en hel Del Affald fra Brændingen — og fri 
Brændsel fra Skovene. 

Det kan ogsaa have nogen Interesse at se, i hvilke Priser Kornet stod omkring 
1600. Dette Aar faar Kronens Bønder i Alling og Tørring Lov at give Penge i  
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Stedet for Landgildens Korn, for 1 Td. Rug eller Byg 1 Daler og for 1 Td. Havre 
1/2  Daler. 

Til allersidst maa jeg faa Lov at hidsætte disse to Smaating, at ogsaa Fr. 
Rantzau lader paa kongelig Ordre anstille en Klapjagt paa Dagdrivere og Løs-
gængere i Lenet og sender Udbyttet af denne til Koldinghus, hvor Kongen bygger, 
samt at det paalægges ham af Slottets Kasse at lønne en Svinesnider. 

-- Fr. Rantzau faldt altsaa paa Skel'linge Hede under Kalmarkrigen, sammen 
med Sten Rosensparrer), Kristen Barnekov2), Jens Mule3), Peder Stygge') og 
nogle tyske Adelsmænd, som Fører af „den jyske Fane". Han var da 57 Aar 
gammel. 

Røsen siger i Digtalen: „Som de nu var kommen lykkelig ind af Westergyd-
land, hvor Skara var afbrændt med mere, og ville nu drage fra Bahus til Warbierg, 
er vor allernaadigste Herre og Konge med sine Ryttere kommen i en Skermytzel 
med de Svenske, som laa der for ham. Den Æ. og V. Mand, som holdte sig imod 
Fienderne det beste muligt var med Fanen, blev paa det sidste omringet og dræbt 
og ihielslagen i Halland d. 21. Februari (1612) dog saa, at en af hans egne 
greb Fanen med det samme og førde den derfra, som endnu holdes over hans 
Sl. Liig med Ære". Han og Hustru ligger begge begravede i Magleby Kirke 
i Stevns. 

I sit Ægteskab med Fru Anna havde han 9 Børn. De fleste er født i hans 
Silkeborg-Tid. Det hedder nemlig hos Heise i „Familien Rosenkrans I det 16. Aar-
hundrede", at paa Tranekær — Fr. Rantzau sidste Lehn — og Silkeborg „havde 
han og hans Hustru deres sædvanlige Opholdssteder". Sønnen Frederik — Num-
mer fire — har å al Fald set Lyset paa det sidste Slot (1589). Fru Anna overlevede 
sin Husbond i seks Aar. Om den silkeborgske Frues sidste Dage og Død vides en 
lille Smule. Hun rejste d. 31. Juli 1618 fra sin Gaard Søholm til Køge, blev der 
syg og tog tilbage til Gaarden. „Blev derpaa i Fru Ellen Juels3) og andre got 
Folkes Nærværelse meddelt det hellige Sacramente". Hun døde dog først 18. Ok-
tober „under Guds idelige Paakaldelse" og „hensov i Ærlig og Velbyrdig Christen 
Erichsemse) og Frues Ellen Krabbes samt Sogn-Præsten Anders Hanssøns7 ) og 

andres Overværelse". Denne sidste holdt ogsaa Ligprædiken over hende. Han si-
ger om hende, at hun henlevede sin Enkestand under megen Sygdom, Svaghed 
og Bedrøvelse, „saa hun havde været som en Due i Sten-Revnerne, der kurrer og 
har mistet sin Mage og dog har baaret sit Kors taalmodig". Han roser hende for 
hendes Lemfældighed mod sine Bønder og for hendes Godgørenhed. Til Skole-
børn i Køge og Faaborg gav hun 1000 Daler 1 Legater. „I sin Omgængelse med 

1) Sten Rosensparre (1523-65) til Skarholt. Rigsraad, Lensmand paa Vordingborg og 

Kallundborg. 9 Kristen Barnekov (1556-1612) til Birkholm. Vidt berejst. 9 Jens Muk 
Maaske af Slægten Mule, Odense (bl. a. Dr. med. Jens Hansen Muk (1564-1633). 'I Peder 

Stygge Mouridssen til Holbækgd. (1589-1612). 8) Til Tidemandsholm. 8) Chr. Eriksen, uægte 

Søn af Erik Walkendorff til Eskildstrup, adlet 1616. Gift med Sofie Krabbe Nielsdatter 

(ikke Ellen). 7) Hos Viberg hedder Præsten I Magleby 1618 Johan Lundius 
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Ædel og Uædel haver hun altid vist sig saaledes, som det en ærlig, favr, for-
standig og oprigtig Ædelfrue anstaar uden Hovmod og Falskhed". 

Dette sidste har vel saa ogsaa kommet de Silkeborg Bønder tilgode. 
Kongen blev efter Mandens Død ved at være hende bevaagen. Han har saa-

ledes i sin Sknivkalender antegnet, at Fru Anna Rosenkrans d. 14. April 1618 
„legte (spillede) Kort" med ham og Kirsten Munk. 

CHRISTEN HOLCH. 

Christen — han kaldes baade Christian og Christen — Holch, til Højgaard og 
Bustrup er den næste Lensmand paa Silkeborg. Han er født 1558 paa Gaarden 
Rønhave paa Als. A. D. Jørgensen citerer angaaende hans Fødsel efter en sam-
tidig Beretning, at han saa Lyset „pinsedag den 8 dag udi nye maanet, eftermid-
dag imellem et och toe, under den planete Jupiter udi Skorpionens Tegn", og 
han tilføjer, at han ved Daaben blev opkaldt efter „mester Christian Langel), 
som døde i Rom", ligesom han noterer, hvilke hans Faddere var. Hans Slægt var 
gammel i Sønderjylland, og hans Forældre var Henrik Holdt og Magdalene Re-
ventlov. Som ung studerede han i Frankfurt, hvor den berømte Johannes Storm 
da var Universitetslærer. Her er Christen Holch begyndt at føre Dagbog — opbe-
varet paa Holchenhavn, som jo er i Slægtens Eje — og fortsætter dermed ret langt 
op i Aarene. Disse Optegnelser, som, hvis Pladsen tillod det, det kunde være for-
nøjeligt at anføre en lang Række af, viser os Lensmanden som en Mand, der satte 
Pris paa at være i udsøgt Selskab. Et Par Ting af Bogen kan jeg dog ikke nægte 
mig den Fornøjelse at citere. Dronning Sofie skriver i 1589: „Gott vor lest die 
seinen nicht". Dronning Anna af Skotland er gudfrygtig som Moderen. Hun be-
mærker: „Es komt alles von Gott GlOck und ungliick, armutt und reichtum, das 
leben und der dott. — Es stehet alles in gottes handt". Hendes Mand, Kong Ja-
kob og Kong Christian IV. udtrykker sig paa Latin. Den første siger: „Est nobilis 
ira leonis partere subiectis et debellare superbus"), den sidste kort og godt: 
„Regna firmat pietas"). 

Efter sin Hjemkomst fra Udlandet blev han — som mange unge Adelsmænd -
ansat i Kancelliet, var 1589-95 øverste Sekretær og forlenedes 1590 med Dom-
provstiet i Roskilde og senere med Kanonikat sammesteds. „Som Domprovst var 
han Universitetets Konservator. Om hans Virksomhed som saadan siges, at han 

1) Maaske Christen Nielsen Lange, til Bramminge (t 1604). Kancellisekretær, Kannik 
og Kantor ved Ribe Domkapitel, Værge for Ribe Domkirke. Synes at have ledsaget A. S. 
Vedel paa en antikvarisk Rejse. 2) Den ædle Løves Vrede er at skaane dem, der under-
kaster sig, og kun at krige (egtl. nedkrige) de Trodsige (el. Hovmodige) Fra sparceres er 
det et Hexameter, nemlig Virgils Æneide VI, 853 og brugt storartet pralende om Romer-

folkets hele ydre Politik. 8) Chr. IV.s Valgsprog: Fromhed (Gudsfrygt) styrker Rigerne. 

her viste „en vis litterær Interesse bl. a. ved at støtte Lyskanders Udgave af de 
danske Kongers Slægtebog" (Thiset). 

Efter Niels Kaas' Død (1594) fik •han for en Tid S. Laurentii Præbende i Ros-
kil•de, hvortil Konservatorværdigheden ogsaa var knyttet. (Rørdam: Københavns 
Universitets Historie). „Der er Vidnesbyrd om, at han i Formynderregeringens 
sidste Dage har staaet i et vist Modsætningslorhold til det herskende Parti blandt 
Rigsraaderne, og det hænger sandsynligvis sammen hermed, at han i Juni 1596 
optoges i Rigsraadet samtidig med, at Christian IV. selv overtog Regeringen. 1598 
blev han Lensmand paa Tryggevælde, hvilket Len han 1601 ombyttede med Hald 
for atter 1611 at faa Silkeborg i Stedet". (Fridericia). Her sad han som Lens-
mand til sin Død 1641, altsaa i 30 Aar, længere end nogen anden Silkeborg Lens-
mand. 

Inden han kom til Silkeborg, havde han været brugt i ikke faa vigtige Sendel-
ser. Som Rigsraad var han i 1597 udsendt til Øland og 1599 sendtes han til 
Norge at holde Retterting. Paa denne Rejse var det, han traf sammen med Kong 
Christian — der kom fra sin berømte Nordlandsrejse — i Oslo, hvor Slotsherren 
Laurids Kruse gjorde et mægtigt Gilde for Herrerne. Det er efter denne Kalas, 
Sivert Grubber) skriver i sin morsomme Dagbog: „Hvilede vi en Smule ud efter 
vore Drikkelag, da vi havde gaaet i en stadig Rus, saa Naturen til sidst nægtede 
sin Tjeneste, og det ikke var muligt at drikke mere; vi maatte saaledes gøre en 
Dyd af Nødvendigheden". 

Rimeligvis har Chr. Holch ved denne Lejlighed ogsaa faaet sin Part af de 
vaade Varer. 

I 1600 gik han til Sverige for at klage over svenske Orlogsskibes Overgreb 
paa de danske Strømme. Kongen var dog ikke ret fornøjet med den Maade, hvor- 
paa han udrettede dette Ærinde, idet Hertug Carl af Sødermanland fik ham af- 
holdt fra, mod den ham givne Ordre, at rejse til Rigsdagen i Linkøping. I 1602 
var Chr. Holch sammen med Axel Gyldenstjernet) og Axel Brahe8) som Ambassa- 
dør i Rusland. Det gjaldt et. Forbund mellem dette Land og Danmark imod Sve- 
rige. Paa Forhandlingens Alter ofredes Kongens Broder Hans. Denne blev hjem-
kaldt fra den spanske Lejr for Ostende for at blive formælet med Czaren Boris 
Feodorowitsch Godunovs Datter, den smukke Xenia. Den hele Sendelse var pragt-
fuldt anlagt. En Flaaqe paa seks store Orlogsskibe og tre lette Sejlere gik til 
Narva under Admiral Herluf Daa'), og derfra gik Rejsen til Moskva. Czaren 

1) Sivert Grubbe (1566-1636) til Hofdal, Torup og Høgholt. Vidt berejst, vel oplyst. 
Øverste Sekretær i Kancelliet, som saadan ofte Chr. IV.s Ledsager, saaledes pas den be-
rømte Rejse norden om Norge, som hans bekendte Dagbog ogsaa meddeler om. Lensmand 
-paa Malmøhus. Blev meget brugt i indenrigske og udenrigske Sendelser. 	Axel Gylden- 
stjerne (c.1542-1603). Rigsraad, Statholder 1 Norge. En af de betydeligste Mænd under 
Frederik II. Blev meget brugt i offentlige Hverv. 8) Axel Brahe (1550-16161 til Elved. 
Rigsraad. Lang Tid i fremmed Krigstjeneste. Meget brugt i offentlige Hverv. '1 Herluf Trolle 
Daa (1565-1630), Lensmand paa Nonnekloster og Island. Admiral I Kalmarkrigen. [klarlig 
og upaalldelig Person.« (Tiliset). 

Silkeborg Slot. 
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sendte ud mod de danske Folk „kostelige Heste og Reyse-Tøy". Der blev til-
baaren i Herberget i Moskva 100 Retter Mad i Fade af purt Guld, og hvert Fad 
„hafde et Dekke-Fad over sig iligemaade af Guld". De drak af Guldflasker og 
Guldskaale og -bægre, og alt dette foræredes til Hertug Hans. Men seks Uger 
efter døde Hertugen af en hidsig Feber og blev begravet i den tyske Kirke i Slo-
boda tæt udenfor Moskva. 'Dermed faldt Tanken om Forbundet mellem Landene, 
de prægtige Gaver, som var udvekslede, udveksledes atter, og Gesandterne rejste 
hjem. Paa denne glimrende men i sin Udgang saa tragiske Rejse var altsaa 
Chr. Holch en af Hovedmændene. Man kan vel deraf og af adskilligt andet slutte, 
at han da var en af det danske Statslivs Forgrundsfigurer og en meget repræ-
sentativ Skikkelse. Fra November 1604 til Marts 1605 var han paa en Sendelse 
til Kongen af Polen for at klage over Kaperier. Men ogsaa, mens han sad paa 
Silkeborg, blev han betroet og sad inde med betydelige Hverv. Jeg nævner her 
enkelte Ting. I 1611, under Kalmarkrigen, var han Medlem af den hjemmeladte 
Regering, og siden 1612 Krigskommissær „at have Opsigt med alleting, saavel 
Inden- som Uden-Rigs, og særdeles med at have Opsiun og Omsorg med ald 
det, som behøves til Krigshæren. Chr. Holch blef tillige befalet at opvarte Rigens 
Cancelleres Jacob Ulfeldsl) Tieneste" (Slange). Meget betroede og ansvarsfulde 
Hverv vil man se. 

„KanceIliets Brevbøger", fortæller videre, at Kongen i 1614 stævner Rigsraadet, 
hvilket da, foruden Chr. Holch, sad 9 andre Adelsmænd, til Kolding, hvor han 

har noget meget magtpaaliggende 'at tale med dem om. Senere samme Aar 
er den Silkeborg Lensmand til Herredag i KØbenhavn, og 1616 Ønsker Kongen, 
Chr. Holch skal møde paa Skanderborg. Først naar han kommer til Stede, vil han 
faa at vide, hvad det drejer sig om. Samme Aar, 1618, og 1622 bliver han sendt 
til Herreda.  ge i Norge. Ang. den første hedder det i „Cancell. Brevbøger", at Kon-
gen kan ikke selv komme til Stede. Chr. Holch ansøger om Tilladelse til at sejle 
„inden Scheer" (indenskærs) derop. Han faar Lov at rejse til Lands. 1617 skriver 
Kongen endvidere (i „Chr. IV.s egenhændige Breve") til Christian Friis, at der er 
ankommen en Gesandt fra Churfyrsten af Brandenburg: „Och skaldtu (skal du), 
Statholderen og Oluf Rosensparre2), huilohen er paa Wallø saaoch Christen Holch. 
som sijgiss endnu att uerre ij Køben(havn), offuermorgen werre tilsteede paa 
Cronborrig saa att Gesandten anden Dag derephter kan haffue Audiens". Denne 
Tilsigelse falder umiddelbart efter et Møde, Rigsraadet har haft i København. 
1619 møder Raadet og Holch med det i Antvorskov, da „der er stor Sygdom i Til-
tagende" i Hovedstaden. 

1620 stævnes han med de øvrige Rigsraadsmedlemmer til Møde i Odense. 

1) Jakob Ulfeldt (1567-1630). Meget berejst, 13 Aar I Udlandet. Lensmand paa Hinds-
gavl, Hagensborg og Nyborg. Højt dannet. Meget anvendt som Gesandt. Broder til Cortits 
Ulfeldt. 2) Oluf Rosensparre (1559-1624) til Skarholt, Vallo og Holmegaard. Rigraad, 
Lensmand over Landskrone Len. Hong Chr. IV.s betroede Mand og Omgangsfælle. Viden-
skabelig interesseret. Tyge Brahes Ven. 

5• 



1621 deltog han i det vigtige Møde i Segeberg mellem Kongen og flere protestanti-
ske tyske Fyrster. I Silkeborg Lensregnskab fra dette Aar findes antegnet noget 
om denne Rejse, som Slottet har betalt, da det jo var i Kongens Ærinde, •han 
var ude. Det giver en Forestilling om, hvorledes fornemme Folk i de Tider rejste. 
Der var 4 i Lensmandens Følge. I Dagbogen over Rejsen hedder det: 

„Lensmand Christian Holch har forteret tielsamble paa Rejgsen thill Schege-
bierg og saa thillbagge egien beregnet fra thend 19 Februarij wij reigset fra Kol-
ding och thill 10 Martij wi komb thilbagge iglen: 95 Rixdaller 1/2 Rix-Mark 8 

Skilling. 
Giffuen the Bønder, som kiØrte fran Kolding thill Hadersleff thill Dricke Phd. 

Y2 Rixmark. 
Forteret udj Hadersleff udj sex Dage for Mad 5 Daller, for Rostocker 011 och 

Wien 5 Rixdall, giffuen thill Driche Phd. 2 Rixdall. Giffuen Post-Rideren paa Ha-
dersleffhus som forschaffede mig Bønder udgaf th ill Dricke Phd. 21/2 Rixmark. 

Forteret udj Riis Kroer: for Mad 2 Rixmark, for Rostocker 011 11/2  do. 

Giffuen thill Leye aff thoe Borge Wogne fran Hadersleff thill Flensborg Pending 
4 Rixda,ll. Giffuen the Bønder Wogne, som agget anet Folok och Guotz fran 
Hadersleff thill Flensborigh thill Dricke Pending 1/2 Rixmark. 

Giffuen Bodfoguit udj •Boldersleff, som forschaff et mit Folck Bønder Wogen 

thill Dricke Phd. 11/2 Mark. 
Forteret udj Flensborrig: for Mad 2 Rixdl., for Rostocker 011 och Wien 2 

Rixdl., giffuen thill Dricke Pending 1 Rixdl. Giffuen Post Rideren paa Flensborrig 
Slott, som forskaffede mit Folck Bønder Wogne Pendng 1/2 Rixdl. Giffuen thill 
Leye aff thoe Borge Wogne fran Flensborig thill Rensborig Pgd 4 Rixdl. 11/2 
Skilling. Giffuen tho Bønder Wogne thill Dricke Pending fran Flensborig til Rens-
borig Phd. 1 Rixmark. 

Forteret udj Rue(?) Kroe for Mad 2 Rixmark, for Hamborre 011 2 Rixmark. 
Forteret udj Rensborigh for Mad 2 Rixdl., for Hamborrer QII och Wien 11/2 

Rixdl., gijffden thill Dricke Pending 1/2  Rixdl., giffuen thill Leie aff tho Borge 
Wogne fran Rensborigh thill Segebergh 5 Rixdl. Giffuen Post Rideren paa Rens-
borig Slott som forschaffede mit Folch Bønder Wogen, Penning y2  Rixm. Giffuen 
Bønderne fran Rensborig thill Nottorp.  thill Dricke Pending 11/2 Rixm. 

Forteret udj Nottorp for Mad 2 Rixm., for Hanborre 011 och Wien 3 Rixm., 
giffuen Post Rideren i Nottorp, som forschaffede mit Folck Bonde Wogne 11/2 
Rixm. 

Giffuen tho Bønder fran Nottorp thill Nye Mynster thill Dricke Pending 1/2  

Rixm. 
Forteret udj Nye Mønster for Mad 3 Rixm., giffuen thill' Dricke Pending 2 

Rixm., giffuen tho Bønder Wogne thill Dricke Pending, som agget mit Folck 
fran Nye Mønster thill Sehebergh Pend. 1 Rixm. 

Forteret udj Segebergh fran den 27. Februarij och thill thende 7. Martij for 
Mad Wien och Hamborrer 011 Pending 24 Rixdalle, giffuen thill Wertinden thill 

Dricke Pending 2 Rosenobler, Giffued Pigerne 2 Rixdall., giffuen Post Riderne 
paa Segebergh, som forschaffede mig och mit Folck Bønder Wogne 1/2 Rixm. —" 

Rejsen gaar nu tilbage omtrent den samme Vej — denne Gang dog fra Rens-
borg over Danwerchet (Dannevirke) og Stenderup Krog — og med de sædvanlige 
Udgifter til Mad, 01, Vogne og Drikkepenge til Kolding. 

Man kan vel egentlig ikke sige, at Chr. Holch paa denne Rejse har ruttet 
med Kongens Penge. Der synes ikke at være givet ud til andet end det højst nød-
vendige. 

1621 var Chr. Holch ogsaa Medlem af den Kommission, der skulde undersøge 
de akademiske Forhold og gøre Forslag til nye Bestemmelser for Universitetet, 
sammen med Chr. Friis og Holger Rosenkrans, et Par Bisper og nogle af de ældste 
og bedste Lærere ved den lærde Anstalt. Det kan jo ogsaa kun tale til Chr. H.s 
Ære, at han findes værdig til at optages i et saa lærd Selskab, og at han har Del 
i de Forbedringer, der blev foretaget indenfor samme Anstalt. 1622 var han 
med i Bergen ved den Aktion, hvis Resultat blev Biskop, Digteren Anders Arre-
bos Afsættelse. 1624 finder vi ham mellem de beskikkede Kommissærer ved For-
handlingerne mellem Danmark og Sverige i Knærød og Ulfsbak, og 1627, under 
Krigen med Tyskland, var han Medlem af Regeringsraadet under Kongens Fra-
værelse. 

1626-27 under Kongens Deltagelse i Kampene i Tyskland sad han atter i 
Regeringen, og i 1629 udsendes han for at undersøge Tilstanden i Jylland efter 
Krigen, og saaledes har han gennem Aarene en Række andre indenlandske Hverv, 
som det ogsaa vil blive altfor omstændeligt at nævne. 

Det sidste vi hører om ham fra det offentlige Liv er, at han deltog i Herre-
dagene i København 1630. Her satte han bl. a. med flere andre sit Navn under 
Dommen, der faldt i den berygtede „Lamme Heine-Sag", en stor Trolddomssag, 
hvori som bekendt den udvalgte Prins, Fru Anna Lykkel) og paa en Maade Kon-
gen selv var indblandet. 

I mange Aar, lige til 1630, blev han ved at sidde i Rigsraadet. Dette Aar an-
søgte han om at blive fritaget for det paa Grund af „høj Alder og deraf følgende 
Skrøbelighed" — han var da 72 — og fik sin Ansøgning bevilget, med det Skuds-
maal, at han „sin Raadtz Bestilling nu en Rumb thid Os och Eders fæderneland 
thill Angeneem thienest throlligen forrestaaet haffuer." Det kan ikke være stort 
bedre. 

Jeg har ret udførligt dvælet ved den Side af Christen Holchs Arbejde i Kon-
gens og Rigets Tjeneste, som faldt udenfor Lehnet, fordi han maaske nok, naar 
alt kommer til alt, er den betydeligste mellem de Silkeborg Lensmænd. ligesom 
han da ogsaa var den, der længst sad inde med Lenet — i ca. 30 Aar — og var 
den, af hvem dettes Ve og Vel i mange Aar var afhængig. 

') Anna Lykke (1595—c.1641). Datter af Henrik Lykke til Overgaard Den udrglgte 
Prins Christians Elskerinde og fulgte ham paa hans Rejser rundt i Landet. 
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Kongen har ogsaa lagt Beslag paa Chr. Hdlch ved Højtideligheder i Konge-
familien. Saaledes i 1611. Da tilsiges han til den 25de Marts — 2den Paasked'ag 
— at give Møde paa Københavns Slot „forat hjælpe Kongens unge Søn til Kri-
stendom og den hellige Daabs Sacramente, tage hans Hustru og hendes Jom-
fruer med sig og siden gøre sig glade med Kongen og andre af dennes Under-
saatter, som ere indbudne". 

At der dog ogsaa har været Kurrer paa Traaden mellem Kongen og Lens-
manden, er kendeligt. Vil har allerede nævnet Kongens Misfornøjelse med Resul-
tatet af dennes Sendelse til Sverige i 1600. Men der er flere Tilfælde, særlig fra 
Chr. H.s sidste Aar paa Silkeborg. 

I 1637 er det galt med hans Regnskab. Han faar da en meget alvorlig Paa-
mindelse om „en maanet før philippe Jacobi dag, eders Regnskab ciarere och 
afbetalle, huis i der paa skyldig bliffuer, saa frembtt .delt ikke skeer till den thid, 
skall lehnitt verre eder uden videre paabiudelse opsagtt". 

Det er jo Ikke blide Toner. 
Dernæst giver Chr. Holchs Forhold til Bønderne i Lenet ogsaa Anledning til 

kongelig Misfornøjelse. Det vil derfor her være Stedet at omtale dette Forhold. 
Ifølge sin Stilling som Lensmand krævedes hans Indblanding i mange forskel-

lige Sager. Lensmændene var jo paa en Maade den Tids Amtmænd. Jeg forbi-
gaar her, at han en enkelt Gang tilkaldes udenfor Lenet, saaledes da han i 1617 
tillige med flere Adelsmænd beordres at være til Stede ved Skiftet mellem Jørgen 
Friisl) og Frue, og holder mig til Tilfælde, der gælder hans Indgriben indenfor 
Lenet, og her fornemlig til de ham paahvilende Pligter overfor Bønder og andre 
af Lenets Befolkning. 

Der er for det første Skeltrætterne. 

Der er den af 1617 mellem Peder Andersen i Funder og de øvrige Bymænd. 
De sidste klager over en Sandemænds-Afgørelse, der er „deres gandsche by till 
merkelig stor skade och affbrech". Chr. Holch skal tage sig af det. Og den fra 
1612 mellem Voel og Sminge paa den ene Side og Skjellerup paa den anden. 
Sandemænd har ogsaa her gaaet deres Gang, men det har ikke afgjort Trætten, 
Bymændene forlanger „Ridemænds" Skøn — Ridemænd udnævnes af Landsdom-
meren, naar Sandemænds-Eden underkendtes. Ohr.fiolch beordres til at undersøge 
Sagen. Og der er den fra Vesterbording i 1636, hvor Bønderne ogsaa klager over 
Sandemænds Gang. Der skal være „dennem fragangen nogen Jord, som skal have 
ligget udj langsommelig Tid til forn. Vesterbording." 

0. s. v. 
Og saa er der Broerne. 
I 1617 faar Holch Ordre til at sørge for Istandsættelse af dem „omkring vort 

Slot Silkeborg liggendes som de andre udi lenett", som er „ganske brystfeldige". 

1) Jørgen Friis (1' 1616) til Krastrup, Halkjær og Vaar. Rigsraad. 3 Gange gift, sidst 
med Lisbet Galde. 

1621 er det Broerne ved Silkeborg Mølle, det gælder. De er „møgidt bygfældig", 
„Tømmeret udj Bonden under Broerne skal være Aldeles forrodnidt", „de skal 
hielpes och forferdiges". 1634 skal han tilholde Sandemændene i Lenet, at de faar 
Bønderne til at holde Broerne og Alfarvejene i Orden. De forsømmelige vil vel 
blive indstævnede for Herredstinget — o. s. v. 

Allevegne er det Bønderne, der skal sættes i Gang med Arbejde og 
Kørsel. 

Og saa forefalder der Tilfælde af Sandflugt. Der var jo megen Hede og Sand 
særlig i Lenets vestre Egne. 1620 klager Bønderne i Vrads over, at Sandet over- 
flyver •deres Marker og Ødelægger deres Avl. De beder om Afslag i Landgilde, 
som andre der i Sognet, der hører under Skanderborg, har faaet det. 1 1621 lyder 
den samme Klage fra Trust. I begge Tilfælde faar Lensmanden Paabud om at give 
Bønderne passende Afslag i Landgilden. 

Meget forskelligartede er de Tilfælde, hvor Lensmanden griber ind. Naturlig-
vis forekommer der ogsaa Tiendesager. Saaledes da Reinholt Møller paa Silke-
borg Mølle 1630 ansøger om at faa nogle af Kronens og Kirkens Tiender i Hids 
Herred i Fæste, mod at han „erbjuder" Kronen til „euindelig eye att will lade 
were følgagtig hanns Gaard Grund och eiendomb liggendis Udj vores Vilbane 
i Funder Sogn kaldes Hesell", som aarlig skylder 2 Tdr. Byg 1%2  Letpund Smør, 
1 Brændsvin, „och ligger sohouff thill forn. gaard offuer 30 Suins Olden". 1636 
gælder det Them Sogns Tiende, om hvilken det bestemmes, at den skal bort-
fæstes til Sognets Bønder, hvis Præsten, som for sit Kalds Ringheds Skyld har 
haft den, ikke beholder den o. s. v. 

Endvidere kan det dreje sig om en Kendelse ang. en ulovlig Opførelse af et 
Gadehus og saa om Nedrivelsen af et Hus paa Silkeborg Ladegaardsmark, hvor 
Folkene er til stort Besvær, idet de „ofte driver med deres Fæ i Slottets Korn 
til stor Besværing" for Lensmanden. Saa bedes Chr. Holch hjælpe Bøsseskytten 
Jørgen ThØgersen af Holm til en Arvelod, som af Retten er bleven ham forment, 
fordi han — efter hans Mening ret uforskyldt — er straffet med „Arbejde i Jævn" 
for at have været med at slaa nogle Ruder ud i Viborg. Kongen har Brug for ham 
som Skytte. Ogsaa „Skriverskæppen" maa Lensmanden tage sig af. Han til-
holdes at paase, at Skriveren paa Slottet ikke tager mere end den Skæppe, der 
tilkommer ham, og som hans Formand før ham har oppebaaret, at Bønderne ikke 
med „nye paalæg skal besuergis" (besværes). Ogsaa Ordning af Mageskifter og 
andet Jordegodset vedrørende paahviler ham. I 1634 faar han kongeligt Brev ang. 
„os elskelig Peder Christensen, Skriver paa Silkeborg. Han skal overlade ham 
BØgildgaard kvit og frit for Landgilde Egt og Arbejde, mod at samme Skriver 
giver herfOr to Selvejergaarde 1) i Lenaaeby udj Slottens Sogn, som Niels Peder-
sen og Søren Pedersen har fæstet med Gadehus, som kaldes „Bdgested" og Skov 
til Gaarden paa 100 Svins Olden, „naar Fuldolden er". 2) en Gaard i Funder 
Sogn, „Hessel". Skiftet gaar dog ikke i Orden, da BØgildgaardsmanden har saa 
gode Papirer paa Gaarden, at han ikke kan fjernes. 1633 ordner han paa konge- 
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ligt Brev, at Kapitlet i Aarhus nu selv maa nyde Gæsteri, Sagefald, Ægt og Ar-
bejde „och andre Herligheder af sit Gods". 

1620 bedes Holch „forfare", om nogle Gaarde tilhørende Christian Thomsen 
til 'Pandrup, Prinsens Hofmester, kan mageskiftes med andre Gaarde i Thorning, 
og 1631 indlægger han ogsaa ved Mageskifte — med Knud Gyldenstjerne paa 
Hald — noget Gods i Vrads Sogn „gode Rømme" (Godrum), som Jørgen Erich-
sen paabor. 

Fra Chr. Holchs sidste Aar paa Silkeborg melder Tingbogen for Hids Herred, 
at han nedsætter en Lejermaalsbøde, 1641 „noget effter Juell". Det sker paa Silke- 
borg Fruerstue. Her har Lensmanden for sig Niels Sørensen Vinther fra Hvin-
dingdal, som er mødt paa sin Søns Rasmus' Vegne. Rasmus har beligget „en 
Quindfolck ved Naffen Anne Rasmusdatter" og unddraget sig Bøden ved at røm-
me til Sjælland. Nu eftergiver Chr. Holch den halve Bøde, mod at den gamle 
betaler den anden halve. 

Der kunde anføres meget mere, som viser, hvilket stort og mangeartet Arbejde 
der paahvilede Lensmanden, men dette faar være nok. Og man vil da ogsaa af 
det anførte kunne forstaa, at •hans mange og forskellige Varetagelser stillede be-
tydelige Krav til hans Retfærdighedssans. I det ovenfor anførte findes der næsten 
intet, som kan bidrage til at stille denne i et mindre godt Lys. Det kan imidlertid 
ikke siges om det, der nu skal meddeles. 

Allerede saa tidligt som i 1613, altsaa straks efter hans Overtagelse af Lenet, 
foreligger der en Klage fra Bønderne over ham. Der siges ikke nærmere, hvad 
det gælder, men det anføres, at Mandrup Parsberg og Eske Brochl) gives Fuld-
magt til at stævne Bønderne til Silkeborg Slot og i Overværelse af Chr. Holch st 
høre deres Klagemaal og dennes Erklæring og saa overveje og videre forordne, 
hvad de maatte anse "for ligeligt og ret". 

I 1626 hører vi saa igen om en Strid med Bønderne. Det er ude fra „faarwenng" 
(Faarvang) „och Tuist" (skal vel være Trust). Chr. Holch har afsagt en Ken-
delse i en Skelstrid, og det er den, der klages over. Knud Gyldenstjernet) og 
Christoffer Gersdorff2) faar kongeligt Brev om at møde paa „Aastederne", den 
Dag, Chr. Holch fastsætter, og dømme ham og Bønderne imellem, „saa hans 
Mayts Bøder paa begge Sider kand veed macht bliffue, oc ingen aff parterne ved 
Sandemandts gang skall komme for kordt och tilt skade". 1633 er det galt med 
Kirketienden i Vinderslev. Denne er bleven ledig, og Bønderne klager nu til Kon-
gen over, at Chr. Holch har givet den bort til Folk, som bor to Mil borte, og ikke 
til dem, der synes at være nærmest til at faa den. Kongens Brev til Holch i denne 
Sag er ret hvast. Han finder det utilbørligt, da „samme tiende skall ligge vor och 

1) Eske Broch (1560-1625) til Estrup og Vemmetofte m. m. m. Rigsraad. Lensmand 
paa Dronningborg. Meget rig. Særlig kendt for sine Dagbøger. 2) Knud Gyldenstjerne. For-
modentlig ham til Tim (1573-1638). Lensmand paa Hald. Var med paa Chr. IV.s Rejse i 
1599 til det nordlige Norge. 8) Christoffer Gersdorff (t omtr. 1635) til Taaberup, Palstrup, 
Kjtershoim m. m. m. Lensmand paa Lønborggaard. Meget rig. 

,Chronens Ladegaard beleiligt, saa och att alle Bønderne der udj Sognet os alt 
tilhøre" (er Fæstere til Silkeborg), og han ender med at foreholde Lensmanden, 
„at saadant os fremmed kommer, att I saaledes Bøndernes gaffn och leylighed 
icke haffuer villet Anseet, och Bede vi eder och ville, att I eder derom med forder-
ligste imod os erklere och dett saa midler, att forskr Bønder ey widere skulle 
foraarsages sig offuer eder att beklage". Det er, som man ser Kong Christians 
rynkede Bryn bag disse hvasse Ord. Det synes desværre, som om Kongen senere 
er bleven bibragt et andet Syn paa Sagen, idet han i 1633 tilskriver Holch, at 
han skal lade Christoffer Gersdorff beholde Tienden, skønt Bønderne vil give 
mere for den, end denne giver. Dog skal hans Fæste senere sættes op. 

1636 klager Bønderne i Snie (Snede) Sogn i Vrads Herred over Chr. Holch. 
De har andraget hos Kongen, „huorledes de med adtskillige egter saa vell lange 
som smaa videre end de kand Jolle (taale) skal besuerges, foregiffuendes, att saa 
snart •de nogen lang egt, som de bliffuer befalit, haffuer forrettet, nødes de strax 
igien at giøre de smaa egter, uanset de, der giore lange egter, skulle verre for-
skaanit for de smaa". Han henvender da til Holch dette: „Daa bede vi eder och 
naadigst ville,. att I indseende haffuer • saa och deroffuer holder, att de icke af 
eders tienere eller foloh offuer tillbørligheden graveris eller besuergis". 

I samme Klage anfører Bønderne■ ogsaa en Uretfærdighed fra Slottet ang. 01- 
densvinene, „huorledes de haffuer hafft deres suin der paa Skoven, huor aldelis 
ingen olden haffuer weret, och att skriffueren icke vilde annamme deres suin saa-
danne (i den magre Tilstand), som di komme aff skoffuen, men derfore aff den-
nom fordrede penge uanset de •ioke burde giffue andet, end de selffue haffuer 
faaet". Til denne Klage siger Kongen, at Lensmanden skal „haffue indseende att 
intet utilbørligt af dennem fordris eller kreffuis, effterdi Skriffueren udi rette 
thide haffde burdt att anamme effter som skoffuen vaar taxeret fore, uden han 
den paa nogen serdelis befalling haft haffuer". 

Af samme kong. Skrivelse ses det ogsaa, at en Møller i Lenet, Christen Mi-
chelsen, beklager sig over, at han ikke har faaet af Lensmanden godtgjort det Ud-
læg, han har haft paa Møllens Bygning, og det anbefales Lensmanden, at han 
„haffuer indseende att hannem vederfaris huis rett er". 

Det kan her i Forbigaaende tilføjes, at der ogsaa foreligger Besværing over 
Chr. Holch fra Lenets iDyrvogtere. 1638 har de „icke bekommet huis høy (Hø) 
dennem naadigst beuilget er". Holch faar Paalæg om at skaffe dem det og andet. 
der er dem bevilget, og „ey forhollendis dennom noget der aff udj nogen Maade". 

Maaske vil det dog ved disse sidste Besværinger fra Bønderne være retfær-
digt at mindes, at Chr. Holch nu er en gammel Mand, der ikke længer evner at 
have øje med alt i Lenet, saa han i nogen Maade maa dele Skylden for Utilbør-
lighederne med Ridefogder, Skrivere og andre af hans undergivne. I Klagen fra 
Snede nævnes disse da ogsaa. Men man kan dog sikkert fastslaa, at Chr. Holch 
ikke til enhver Tid har set tilstrækkeligt paa Bøndernes Tarv. 

Andre Ting end Bøndernes Besværinger over Lensmanden kan maaske have 
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bidraget til, at der gik Skyer over den kongelige Bevaagenheds Himmel. Der findes 
af og til lidt mange Anmærkninger fra Rentekammeret paa Chr. Holchs indsendte 
Regnskaber. Der sidder i Lensmandens første Tid paa Silkeborg, fra 1611-27, 
en Revisor ovre 1 samme Kammer, som har et øje paa hver Finger. Han hedder 
Anders Steffensen. 

Han anker over Undermaal paa Forsendelserne, for høj Fragt og for megen 
Betaling og Fortæring til dem, der ledsager Varerne. Han henviser her til For-
leningsbrevet. Saa er Høet til •Dyrvogterne for kostbart, Prisen paa det solgte 
Korn og Brændsvin for lille, Lensmandens Genant-Honning for dyrt, og Daleren 
sat til 96 Skilling, hvor den burde være kun 80 eller omvendt, som det nu passer 
ham. I 1622 er der betalt for høj Pris paa købte Gæs, Hamp, Humle, Jern o. s. v. 
Og han hænger sig ogsaa i, at Lensmandens eller Skriverens Underskrift paa 
Regnskabet undertiden mangler. Af de 16 Aars Regnskab fra 1611 til „det key-
serlige Indfald Udj Judtland" finder han ud, at Chr. Holch har fejlregnet 4716%2  

Daler. Fra 1636 haves endvidere et „Overslag og rigtig Fortegnelse" paa det, Chr. 
Holch i Aarene 1630-36 skal være bleven Kronen skyldig. Det opgives til ialt 
ca. 468 Daler. Det ser ud, som om Lensmanden, selv om noget af Gælden er ble-
ven afkortet, ved sin Død har været i betydelig Skyld til Kronen, og at hans 
Enke og Arvinger har arvet store Pengeforpligtelser efter ham. 

— — Chr. Holch forlod altsaa Hald — som Kjeld Krabbe fik efter ham 
— i 1611 og overtog Silkeborg. Hans Forleningsbrev er udstedt 4. April 1611, men 
har dog først Gyldighed fra Iste Maj, Regnskabsaarets første Dag. Det er dog 
vel ikke sandsynligt, at Chr. H. foreløbig, optaget som han var af sine offentlige 
Hverv i Anledning af Krigen, •har faaet ret megen Tid til at opholde sig paa det 
skønne Silkeborg. Den 1. April d. A. fik han sit Følgebrev til Bønderne i Lenet og 
et Par Dage efter gives Befaling til Karl Bryske') paa Aarhusgaard og Herman 
Kaas til Skovsgaard2) at være til Stede, naar Rantzau afleverer Slot og Len og 
overgiver Chr. -Holdt Inventarium, Breve, Registre, Jordebøger og alt andet, som 
skal overleveres, besigtige •Bygninger paa Slot og Ladegaard, Skovene, og som ved 
tidligere Overleveringer beskrive alt med deres Segl under. I Herman Kaas' Sted 
kom imidledtid hans Broder Hartvig Kaas8) og Overleveringsdokumentet er altsaa 
undertegnet af denne og Karl Bryske. Dette Papir, som jeg tidligere har gjort 
Brug af, skal jeg her citere i sin Helhed. Hvad den medfølgende Inventarieliste 
angaar, da er dens Indhold angivet ved Beskrivelsen af Slottet. De to Adelsmænds 
Redegørelse lyder saaledes: 

„Først paa Slottet dett stuore Stienhus, som kong. Maytz och Drotningen 
haffuer dieris Mayts Gemadher paa, da befandtes dett brøstholden paa Thag- 

1) Karl Bryske 1547-1613) til Margaard, Katholm og Gl. Estrup. Lensmand paa Havre-
ballegaard, Vernø Kloster, Københavns Slot, Rugaard, Aarhusgaard (1602-13). Ikke afholdt 
som Lensmand, særlig ikke 1 Aarhus. 2) Herman Kaas Eriksson (af de Mur-Kaaser, c. 
1580-1613) til Skovsgaard i Tapdrup S., Nørlyng H. 8) Hartvig Kaas Eriksson (c. 1588: 
1625) til Møllerup. 

stien och Skielling. Saa •och Mangell paa Blie (Bly) offuer Tornet och Windell-
trappen och schall hielpis med dett første eller Husene och Lofften faar deraff 
Schade. 

Dernest itt Hus udj Borgegaarden som Puerten gaar igiennom(?) och Lens-
manden haffuer sin Verelse paa, der findis Mangell paa Thag och Skielling. 

Disligeste edt Hus, som Stegerset, Brøgerset och Bagersedt ehr udj. Der findis 
møgen Mangell med Loffte Thag och Skielning, och ehr Lofftett fra Brøgers 
Schorstiennen och indtil den nør Ende, som skull vere Røglofftet adt lade røge 
Kongens Flesk paa sledt buordte. 

Det Hus der huos som .staar nordist i Gaarden, der ehr Brøst baade paa Thag 
och Skielling. Saa och paa Loffte och Vinduer saa vell som ochsaa paa Døre och 
Laase paa Slotet och en Port bordte. 

Udj Staldgaarden det Hus som Porten gaar ind, som Kongens Korn schall lige 
paa ehr stuer Mangell bude paa Thag och Skielling fra en Ennde til den anden. 
och Pourdt-Husedt i sig sieluff will ochsaa ,hielpis. 

,Dernest huos et Hus kallis Bøcherhus och Slagterhus, som storr ved den 
øste (?) Ende aff forn Stald ehr aldielis bøgfældig och schall hielpis. 

'Udj Ladegaarden den stuore Lade der paa fatis Tagstienn och er slett indtet 
skillend, och schall hielpis, om der schall ligis Hiøe eller Knoren uforderfued udj. 

Saa et Hus kaldis Koehus vesterst i Gaarden er opstøtet fraa en Ende och til 
anden, som er slet aldelis bøgfeldig och vild enndelig thagis neder och settis op 
igienn om derennten schall vere Queg eller Fuoder udj. 

Dernest den lanng øxenstald er ochsaa stuer Brøst paa med Vegie, Thømer, 
Tagstien och Fuodstøcherne lanngs Leden paa beggi Sider affrødnidt och staar 
opstøtent och vidl ochsaa hielpis med dett første eller det falder neder. 

Ithem et andett Hus som staar Øster i Ladegaarden, same Hus duer slett indtet 
och schall nederttages och opsetis aff nye, tthi der kand inds vere udj foruaridt". 

Som man vil se, har alle Huse i Frantz Rantszaus Tid været ret maadelige. 
Det eneste, der ikke omtales som brøstfældig, er Fruerstuen, det søndre Hus paa 
Borgegaarden, hvor den egentlige Beboelse var. 

Endnu et Vidnesbyrd om Slottets slette Tilstand giver et Brev fra Chr. Holch 
til Kansleren Chr. Friis') og Steen Brahe2). Den første Del af dette vedrører 
Lenets Skove — vi vil senere under Omtalen af disse citere denne Del — men i 

,sidste beskriver han Slottets Forfald saaledes: 
„Dernest gunstige guode Venner kand ieg eder venligen icke forholde, att 

eptersom Kong Maytz Befaling er udgangen thil Karell Bryske och Herman Kaasz 
att de skulle lefuere migh Silkeborgh Slott och Lehn som Kong. Maytz med for-
lendt haffuer saa vell som och besie BØgningen paa Slottet och Ladegaarden, 

1) Christian Friis (1556-1616) til Borreby, Kongens Kansler. Den mest fremragende 
blandt Danmarks Adel i Begyndelsen af det 17. Aarli. 2) Steen Brahe (1547-162in til 
Knudstrup. Rigsraad. Lensmand i Froste Herred, Vrangstrup, Saltø. Kalundborg o Il St 

Meget betroet i Statens Tjeneste. Broder til Tyge Brahe. 
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ther thilliggende, saa haffuer Karll Bryske och Hartuig Kaas som udj hans Broder 
Herman Kaases Stedt bleff thagen, epterdi hand icke selff kunde for Skrøbelig-
heds Schyld møde thilstede, weret her paa Slottet och Ladegaarden och blandt 
andett besiet Bygninger och thet fra thennom giffuet beschreffuet, epthersom iegh 
herhos sender eder en Copie der udaf, och giør migh ondt att iegh dermed schall 
besuere eder, och dogh icke 'kand thett forbi gaae att lade eder thett wiide thi 
thett er saa møget skammeligen forfalden saa iegh huercken kand lægge Høe 
eller Kornn tørt uforderffuet i Husenn och Ladenn, icke heller kand stalde enten 
Øxen eller Fehe som kand staa 'hørt (: eller uden Fare att thett icke skulle falde 
neder :) i nogen Hus med mindre thett bliffuer bygt och ferdiget, och att iegh alt 
saadant skulle lade nedtage och bekoste och er nyligenn kommen derthill giffuer 
iegh eder gunstige guode Herrer och Venner att betenke er migh møyet besuer-
licht. Och therfor gierne wille wide eders guode Raadt och Betenkende och huad 
Middell, iegh kunde komme thill herpaa att lade forferdige Kong Maytz till mindst 
Bekostning och migh ochsaa som nu nyligen er kommen derthill uden Schade thi 
sandeligen iegh icke thror att huls som ligger Stien paa och igien skal thekes 
med Sten shall icke forrettes under XXXas1) — 30000-Thagstien, och theroffuer. 
Thømmeren kand mand nu bekomme her udj Schoufen uden Schouffschade, °oh 
huis som schall theches med Thag kand mand slett intett Thag therthill bekomme, 
saa vill der och mange Lester Kalch thill, thi her er ingenstedz paa Slottet och 
Ladegaarden nogen Huse, som er schilnet och foruarit for Regen och Vandt, 
Muresteen will och vere mange Thusende, desligeste ochsaa wille iegh gierne att 
Franz Rantzau motte giøre migh the faa Kornloffter, som paa attskillige Steder 
findes (: dogh de icke ere ved Macht :) rødelige, och lade bort føre huis Korenn 
och Flesk her endnu ligger, och att dett jo icke motte føres migh paa att an-
namme huilkett var migh thill stuor Ulejlighed epterdi iegh och haffer en stuor 
hob af Kong. Maytz Korenn paa Haldt (Hall) liggendis som iegh selffuer skall 
lade føre derfra, thette ieg eder paa thett venligste icke kunde forholde, och er • 
herpaa eders kunstige Beskede gierne begierendis. legh giør altid gierne igienn 
aff Formuffuen, huis eder thill Ehre och Thieneste were kand, och will hermed 
haffue eder Gud aldmechtigste euindelich befalett. 

Datum Silcheborgh den 24 Mai Anno 1611. 

Chr. Holch 

Eg. Handt. 

Hartvig Kaas og Karl Bryske skulde ved Chr. Holchs Overtagelse af Lenet 
ogsaa have besigtiget dettes Skove, men overlader det til andre, fra hvilke der 
ikke foreligger noget Vidnesbyrd. Skønt de to Mænds Omtale af Skovene altsaa 

1) DAs' er et omskrevet M, i Tidens Løb omdannet. De nedre Ender af Bogstavet 
trukket om, saa det første er blevet et a, det andet et s. (Efter en mundtlig Meddelelse 
af afdøde Thomas 13. Bang). 

Ikke giver noget Billede af disses Tilstand, citerer jeg alligevel deres Ord, fordi 
de i andre Henseender er ret interessante. 

De lyder saaledes: 

„Udj ligge Maade epthersom højgbemeltt Kong Maytz Befaling os tilholder, 
att vi skulle begiffue os paa Skouffuene dertil ligendes ehr. Och grangiffueligen 
forfare, huorledis the ehre fredenn och medfaren. 

Saa effterdj forn. Silcheborig Schouffuer er møgit vitløfftig och stuore med 
Moradtser Bierrig och Bacher, och os fast umuligt att offuer Ride, eller alt-
sammen saa grandgiffueligen att forfare. Och paa dett høigbemelt Kong. May Be-
falling maatte skie fulles och eptherkomis haffuer vi befallitt nogen Dannemend 
udj huer Herritt som med Herritsfougen, Dielfougen och Skouffougden skulle 
Skouffuenn allestedts igiennem grandgifueligen siøne besie och forfare. Och 
thett siden aff sige thill Thinge, och thett giffue wed Thing Winde beschreffuen 
saa the ville verre bekiennd och thett forsuore wed dieris Bodtzlods For-
tabelse — — —" 

— — Af betydelig Interesse er det at se, hvad der ved Overtagelsen af Slottet 
eller dog kort efter findes i Slottets Arkiv, det tidligere omtalte fast tilluk-
kede Rum. 

Den 27. April 1612 faar Holger Rosenkrans') og Jens Mogensen til Sinding-
gaard2) Ordre til at tage til Silkeborg „och ther opthage buls Latins och anndere 
Breffue och thennem nu igiennem See, dj findes thill stede effter thendt Inuentarj 
Registers Lydelse, som affgangen Fr. Rantzau ther paa ehr bløffuen andtuordet 
och sidenn samme Breffue Registrere". 

De to Adelsmænd har saa "anamidt Nøgelen thill Breffue Camerett" af Fru 
Anna Rosenkrands's Fuldmægtige og Chr. Holchs Do., „obenet och opthaget" 
og registreret. 

„Registeret overgives til Chr. Holch eller hans Fuldmægtig i hans Frauerelse, 
den 25. Augustj 1612, Peder Ostenfeldt, i Oververelse af afgangen Fr. Rantzaus 
Enke Fru Anne Rosenkrans til Siøholm hendes Fuldmegtig Jens Nielsen". 

Fortegnelsen saa da saaledes ud: 
1) Enn gamell Registrering paategnidt att vere paa huis Breffue, som fantis 

paa Silcheborg Slott Sangte Michelsdagh Anno Deij N. 1550, och effter at udj 
same Registrering effter huls Breffuei  som lyde paa Silcheborg och Thuillumb 
Closters thilligendis Gods da ochsaa fantis serdelis indført Registrering bede 

paa nogele Breffue, som formelder om Gods ligendis under Skanderborig Slott, 
saa ogsaa paa nogele Breffue formellindis om Gods, som liger under Dronning-
borigh, haffuer wij befunden, at Eskild Gir/Se') thil sig 

2) haffuer annamidt aff Hans Stygge Anno 1558 alle hans Breffue Schander-
borig Gods och Ejendom wedkomb effter hanns underskreffuen Hands Lydelse, 

1) Holger Rosenkrans (1574-1642) til Rosenholm. »Den lærde Holger«. '1,  Jen, Mngen-
sen (Harbou) til Sindinggaard og Ørum (1559-1648). Sekretær i Kancelliet 1586-1603 

3) Eskil Gjøe (t 1560) til Legismose, Gunderslevholm m. m. 1558. Lensmand paa Skanderborg 



3) men ,huis Breffue som formelder om Eyendomb under Dronningborigh le-
gendis therom haffuer wj ingenn Kundskabff funden her thill stedde. 

4) Men huis dj Breffue ahnlangende som formelder om Gods her under Silche-
borg beliggende dj findes dieris Registrering aff BiØrnn Andersen, Claus Glam-
bek og Morids Stygge at Mandrup Parsbierigh haffer annamidt dem aldtsammen 
af Jørgen (Jens) Kaas paa Silcheborig thendt første October Anno 1577 und-
thagen huis Breff, som Hanns Johansens Frue Karen Niels Schiels haffde be-
komidt, och thendt Thidt fantis dieres Reuersall paa, saa haffuer wij da efter 
same Registeringh bemeldte Breffue optagen och thennom i boede danske och 
Latinske Breffue igiemell siet och med Registeringh confereritt och befundenn 
dennom aldt samen thill Stedde ehnhuer udj optegnede Skufflaede och Eske ind-

laugt effter forn. Registerings Indholdt, undtagen 
5) thrende Breffue, som S (?) Johansen haffer udtagenn aff en Eske thegnedt 

med L, huorpaa harms Reuersall samesteds findes nedlagt. 
6) Endnu udj en Skoflade med N thegnidt fattes et Breff N 48, som Regi-

stering formelder skulde werre om en Landsthingsdomb at Nordrup (Mark) skall 
brugis thill Thuillumb Closters Behoff datheritt 1458 huilcket Gods doch nu skall 
Werre fra Slottedt bortskifft. 

7) Der befantis ochsaa udj thenne Registeringh et andet Breff med ehnn an-
den og frembder Hand indskrØffueitt att skulde findes udj same Æske, och skulle 

8) werre et Bisp Niels Clausenns Mageskifftebreff med Her Pouell Michelsen 
Prousst i Thuilumb under Datoe 1407, doch icke benØfnes huad Mageskiffte det 
skulle omformelde, 'huilcket samme Breff vij eye heller kunde finde thill stede, 
haffuer doch faarfarit, at en anden Registeringh aff Pouell Harboe') Under-
skreffuett som ochsaa fantis paa Breffkameret at dj Breffue haffuer werit lef-
fuerit Christen Meende (?) aff Hanns Johansen filre Aar fØrind dj sidenn thill 
Mandrup Parsbierrigh ehr leffuerit, tha haffuer bemeldte Breff udj denn rette 
gamell Registeringh icke weridt indført, och eye heller offuer leffueritt, 

9) ther nest haffuer wi och befundenn enn Registering paa Alling Closters 
Breffue aff S. Jakob Wind2) och Wilhelmus Dreselbierrigh effter Kong. Mayts 
Befaling faarfarit effter •huilcken same Breffue thill Mandrup Parsbierigh er 
offuerleffueret, och haffuer wij udj ligge Maade otte bemelte Breffue offuer siet 
och confereret och thennom alle sammen befunden udj Skouffer och Æske seer-
delis betegnidt, nomereridt och indlagt effter Registers Lydelse, 

10) undtagen et Breff udj en Æske, noteret XX C 54n skulde werrit Sande-
mends Breff aff Lysgaardt Herridsthingh paa Skiell imellem Ilder och Anse (Ans) 
och imellem Kronens och Allingh Eigendomb och Ennemerche medt Dato 1513. 

11) For thet thride fantes ochsaa nogle ander Breffue udj Manderup Pars-
bierrigs Henninch Reuentloes och Frands Randzous Thiid forhuerfuet med nogle 
ander gamle Breffue, som thillforne icke haffuer werrit registeret, 
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12) disligeste atskillige Kong. Maytts obbene Breffue och Mandater och Mis-
siuer, som Leenidt vedkommer, dennem haffuer wij alle registeret nomerett och 
udj Esker serdellis indlagt och med P. Q. R. S. U betegnidtt, meden huis Paapiers-
breffue och anden Breffue, som en Part stungen och schornnel) enn Part icke nogen 
Slottenns Thilllegendes Goeds och Eygendomb veedkommer allenne formelder 
nogle om huis Friiheder som Allingh Thuillum och Esenbech Closter aff Fordomb 
Konger Pauer och •Beskopper erre beuilgede, nogle ochsaae ellers erre ubruge-
lighe och indteed sønderligtt haffuer paa siigh och iherforre icke haffuer werrit 
registerritt eller weed Naffnenn Serdellis offuer leffuerit dennem haffuer wj (i) 
det nederste Schab paa Breff Kammerit seerdellis allenne (indlagt) Och haffue 
wij sidenn saaledis desse forn. Breffue alle sammen thill forn Christiann Holchis 
Fuldmechtige Peder Ostenfeldt udj bemeldte Frue Anne Rossenkrandses Fuld-
mechtigges Neruerrelse leffueret och offuer antuordit och saa mange som regi-
steridt erre, efftersom forbemeld ehrre deris Registering haffue wij udj denne 
samme Meunning som her udj ehr indtdraggenn med eggenn hender under-
skrøffuet och thill benØffuende Christian Holchs Fuldmechtige hoes Breffuenn 
offuer leffuer leffueret S (?). 

Att wij Kong. Maytz wor naadigste •Herris Missiue och Befaling saaledes 
haffuer effterkommen som forskrØffuet staar, dette bekinder wij med woris Zeg-
geneter forre thrØgt och med woris egen Hender her underskrØffuet. 

Actum Silcheborgh forskreffenen Daug Anna 1612. 
Holger Rosenkrantz. 	 Jens Mogensen. 

Egen Handt. 	 Egen Handt. 

Som man vil se, findes der paa denne Liste flere Gengangere fra tidligere 
anførte. 

Lad mig her indskyde, at et Missive af 1614 til Preben Gyldenstjernet) og 
Christoffer Gersdorff beder disse to Adelsmænd tage til Bustrup — den ene af 
Chr. Holchs Gaarde — tage en forseglet Kiste med Breve, som angaar Bustrup, 
føre den til Silkeborg, overgive den til Chr. Holeh, aabne Kisten, udtage Brevene, 
give dem til Chr. H. mod en Reversal og forsegle den igen. Hvad disse Breve har 
indeholdt, ved vi ikke, men de har sikkert efter 1614 haft deres Plads i Brev-
kammeret paa Silkeborg. 

Der er en egen Duft over disse tungt affattede Dokumenter, noget af Brev-
kammerets tillukkede, hengemte, hemmelighedsfulde. Og de faar en egen Værdi 
ved det stille Historiens Sus, der ligesom staar over dem med de gamle Sted-
navne — Tvilum Kloster, Dronningborg, Skanderborg o. fi. — og Rækken at de 
gamle Bispers, Lensmænds og andre Adeliges — Niels Clausen, GØye, Skeel, 
Lindenov o. fl. Der har som sagt sikkert været gemt et værdifuldt Stykke Silke- 
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1) Skeerne 3 : skaaret itu. 2) Preben Gyldenstjerne (1548-1616) til Vosborg m. 0. Gaarde. 
Rigsraad. Lensmand over Han Herred, Vestervig, Aastrup, Bøvling. 1) Povl Harbou Jakobesøn til Ørndrup 1624, 2) Jacob Vind til Grundet 1544-1607. 



i) Maa være Johanne Mogensdatter, Gaardfæster I Mønsted, Fjends H., 1610-11. (Gaar-
den havde 1688 Matr. Nr. 1). 

Hans Møller. Egen handl. 
En Aarhus-Købmands Underskrift som Kvittering. 
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borg Historie indenfor Brevkammerets Vægge ,og man Ønsker, at man kunde 
have fulgt de to Adelsmænd derind og læst med, mens de lod Skuffers og Æskers 
Indhold gaa gennem Hænderne. For det er jo i Virkeligheden ikke meget, de 
gamle Skrivelser nu meddeler om Kammerets Skatte. Og man vilde da tillige en 
kort Stund have faaet Lov at være i Selskab med en af Tidens bedste: den lærde 
Holger. Ja, man vilde vel efter al Sandsynlighed ogsaa have staaet i Brevkam-
meret sammen med et andet af Tidens lærde Navne: Marie Belov, Chr. Holchs 
Hustru. Det er, som man hører Fortidens stores Røster gennem de tunge Sæt-
ninger, som det af og til er lidt vanskeligt at hitte Rede i. 

Samtidig med Synet paa Silkeborg tages der selvfølgelig ogsaa Syn paa 
Tvilum og Vinderslevgaard, som jo begge laa under Silkeborg. 

— I Flugt med de mistrøstige Beskrivelser af Slottets Tilstand, vil det være 
paa sin Plads at omtale de Nybygninger og Istandsættelser, der i Chr. Holclis 
lange Lenstid foretages. Selvfølgelig kan der kun være Tale om at nævne de 
større og saa meget her, at det kan bidrage til at uddybe det Billede af Slottet, 
som tidligere er givet. 

Foranstaaende •Dokumenter har vist, hvor forfaldent alt var, da Chr. Holch 
overtog dette. Det er da ganske naturligt, at vi straks efter Overtagelsen hører 
om Byggearbejde. Allerede fra 1612 har vi en større Regning paa Kalk fra 
Johanne Monsdaatter i Smollerups) — 10 Lester. Det anvendes til Ladegaards-
taget, saa „Kog. May Korenn icke forderfues paa loftterne", og 1613 fortæller et 
Brev til Chr. Holch, at Broen, Møllen og Porten ved Silkeborg Slot skulle være 
aldeles „udbrudte og nedfalden". Der udvises Tømmer i Skovene -- hvor det kan 
ske med mindst Skade — og Kongen sanktionerer en Akkord med en Tømmer-
mand paa 200 Rdlr. Samme Aar nedblæser der to Binding Hus paa Vinderslev-
gaard. •De fem, som staar tilbage, maa stives af. 1614 gøres der et større Ar-
bejde paa ,„det stuere stienhus". I et Brev fra Kongen til Lensmanden siges: 
„— — — efftersom Wij naadigst komme udj forfaring finerledes det store Huusz 
der paa Wortt slott Siloheborg skal Were mØgit biugfeldig thaa beder wj eder 
ooh wille attj (at I) met det første samme Huusz igien lader forferdige for-
skaftendes derthill sex schippund Dannziger Stang Jern, Tømmer thil Murlatter 
(Lægter) Three gange omkring Husit. Saa och Kalch och Mursteen, efftersom i 
kend eragte dett wil fornøden giØris — — — Dog saa att inttet forretagis och 
ferdigiøris, som icke hØjligen er fornøden. Men att altingest skeer met ringeste 
Bekostning muffligt", føjer han formanende til. Der er imidlertid gaaet mange 
silkeborgske Dalere til baade Købmænd og Haandværkere. Hans Bygmester fra 
Kolding faar paa sin egen Kost 150 Rdlr 6 Tdr. Malt og 1 Fjdg. Smør „for 
Muren at udhuge, som var spracken", „foranckere" den, „lægge Murremmer 
tuende Gange" omkring de gamle Mure, forbedre paa „Techningen" o. s. v. 
„Niels Smed 1 Lenne och brun Smed" meder 7 Skpd. Stangjærn for 15 Rdlr. 
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2 Mk., Bernt Kleinsmed ved Skanderborg har lavet „enn stuer dobelt dØrlaas 
til Uderste dør' og mange andre Døre samt en „Hofued NØgell" til Kongens 
eget Brug, „naar han komb her tilt Slodtet". Det beløber sig til 2 Rdlr. „Lauritz 
thØmermand i 'Huindingdall" har efter Bygmesterens Anvisning indlagt Remmer 

mellem „Thechningen ooh Thorned" (4 
Rdlr. 1 Mk.). Anders Glarmester faar for 
„5 store Nye Winduer bleff giort udj 
Dronnngens Carrier och gemach, nock 6 
stuore Winduer bleff giort och aff nye udj 
Kong. maytz Sall och gemach", hvortil 
han selv bar leveret Glas, Bly og Tin, 6 
Rdlr. Ligeledes har han sat 5 ny Vinduer 
i „Hermendens Kamer", 4 i den „Nederste 
Offuerstoffue", 7 i „Adskillige Jomfrue 
Kamrnere" og i „Kongens egen Smidjie Ka-

mer", og „67 gamel Vinduer paa Adskillige gemacher", ialt 15 Rdlr. Af Mursten 
er triedgaaet 6300 fra Skriver Anders Bertelsen paa Skanderborg, 5000 do. fra 
Gundj Skriver, Borgmester 1 Viborg, af Kalk fra Mønsted og Daugbjerg og 
Aarhus lait c. 15 Lester (c. 72 Rdlr.). Poul Savmand i Funder, Michel do. i 
Asmildgaarde og Rasmus og Niels Remsnider har skaaret paa deres egen Kost 
1730 Al. i Virklund Skov for 23 Rigsdaler å 1 Sk. pr. Alen, ligesom Ebbe Bødker, 
Kjærsgaard, har lavet 6 nye Spande til Arbejdsbrug for 2 Rdlr. 

Endnu bør maaske tilføjes, at Hans Borchmann, Bygmesteren i Kolding er 
sendt til Silkeborg at lede Byggeriet. Han omtaler „7 Lpd. Bly, der er indstøbt i 
Dørhager og Vindueshager paa Gavlene". Samme Hans synes at have været Plat-
tysker. Han kvitterer saaledes: „Ditt bollen geshreung bekend ich hans borch-
man midt Egen handt". 

Jeg anfører, hvad Lensregnskabet i 1614-15 fortæller om Broerne, fordi vi 
gennem det faar ligesom et lille Kursus i Datidens Brobygning og lidt Begreb 
om, hvorledes Broerne da saa ud. 

Rasmus Nielsen og Niels Remsnider skærer „Boel" til „al Werohett Under 
Neden broen och en part fiellen offuen paa Broen bleff ooh paa laugt Aff Nye. 
Desligest haffuer dj skoren til riepell som slett bleff slagen Aff Nye ind langs 
stuore buoll offuen paa demb laugt. Sameledes haffuer dj skoren pell bielcher 

hamer Och Andett Adskiellige som ,behoff giordes". Alt er „Aff mold med Kon-
gens Alle". Og der gøres Rede for, at „Lauritz thØmermand i Hvinningdal, Niels 
giersen, Jens baand og Rasmus thØmermand" paa Omløbet har 5 Dages Arbejde 
med „Nye Riepell, Nye brøst Werch, 8 fagne lans op fra Riepellen paa begi sider". 
De har „nedenskoeren hammer och bielcher igienn Att lege paa same pell". Des-

uden• har de lagt ,„paa same pell Stiboren Aff Nye, som er 12" — saa ved man 
det — „kledet All bunden Neder, broen med Nye boell, Osh offuen paa broen 
mesten parten Aff Nye giort Och lagt som Aldielles var øde". 

Silkeborg Slot. II. 
	 e 
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Det var „aldelis øde" og Møllen „ren Aldieles Intet kunde molle eller bruge 
quernen fØrind same Vand Verch bleff ferdig giort". Til sidst tjæres det hele over. 
Arbejdet løber ved denne Lejlighed op til 106 Rdlr. 

Samme Aar synes ogsaa det store Stenhus at være blevet tilset. Det hedder i 
en Regning: „Giffued en Murmand udj Ribe for ett Lad som tuinde Karle kunde 
staa offuen uden (paa?) •theckning paa forn. stiennhus, Att mure paa Muren huis 
der paa fantis som var giort med thoe stuore stange. Och 2 store Kabell dj 
henger Udj paa dett att der ieke behØfide Att bekostes paa stieluercket (Stil-
ladset) omkring same Hus saa højgt fra Jorden". 

Det har været en større Udskrivning for Slottets Kasse, og Kongen har sik-
kert rystet Marelokkerne i den Anledning. 

1615-16 ombygges Bødkerhuset, og alle Bygninger paa Ladegaarden repa-
reres, ligesom da ogsaa den store Stendæmning omkring Stenhuset — som tid-
ligere omtalt i Afh. I — sættes i Stand, og Stenbroen over til Borggaarden læg-
ges. 1617 faar bl. a. Kornladen med Kornlofter en Omgang. Det synes at være 
især Lofterne over Kongens „lange Stald" og „Porthuset", det angaar. Ifølge 
Kongens Brev til Chr. Holch er det galt med Leder, Stolper, Stivere o. s. v. Det 
er aldeles raaddent, „och skulle endelig igien af nyt ThØmmer oprettes och for-
bedres". Taget var „øde och taglamb, Tagstenen næsten sønder och stod obben 
och uschellent (ikke understrøget), Korn och Hø til stor skade och Fordervelse". 
Det hedder meget anskueligt, at det kunde ikke ligge for „Wand, snee och draab". 
Maaske skal „det store Vejr", som det Aar gik hen over Silkeborg, tilskrives en 
Del af Elendigheden. Kristen Jensen, Murmester, tager selvfemte fat, Bylder med 
Kampesten og Leder o. s. v., og to Mænd fra „Søffuel" (Sevel) lagde Tagsten op 
„fra den ene Ende til den anden", understrøg og mønnede. Samme Aar blev alt-
saa ogsaa Slagterhus og Bødkerhus hjulpet (se Afh. I). Her skal for Fuldstændig-
beds Skyld tilføjes, at Slagtehuset — om hvilket der mærkeligt nok senere siges, 
at det var „mørch udj sig sielffer och ingen Winduer derpaa, saaat huis der 
slagtes udj skall moxen wed Lius forrettes" — fik af Kristen Murmester fra 
Sjelle sat en dobbelt Skorsten med fire Piber, hvortil medgik 400 Mursten, 10 
Tdr. 'Kalk, og fik af Christen Snedker i Hinge indsat 12 Vinduer, medens Chr. 
Snedker fra Randers lavede 2 nye Lofter, og Peder Møller 1 Slotsmøllen ned-
rammede Pæle under Huset, der siges i al Fald, at'han lavede „en Rendebuk til 
at Nedersla pæl med, som bleff satt udj Søen Under de 4 Binding til Slachterij". 
Der medgik 43 Tylt „Saugdeller" (Fjæl). Niels Smed i Linaa slog Søm og Spiger. 
Bødkerhuset blev nok helt nedrevet og nyopført med 19 Binding Hus og 2 Lofter 
højt. Det hele løber op til 344 Rdlr., og det er Savmænd fra Asmildgaarde og 
Gjødvad samt „Tømrer og Borger udj Viborg Niels Bøg", der er i Arbejde her. 
Samme Aar er det, at Jørgen Stenpikker fra Hammel brolægger hele Kongens 
Stald og Kuskestalden, „da mand icke wiste, om Kong Maytz wille komme thill 

Slotted". 
1620-21 bliver — som i Afh. I fortalt — gjort en Del ved Stenhuset bg lagt 

Stenbro mellem Slot og Ladegaard, og Bryggerset og „den lange Stald" om-
bygget. Det er en Tømrer Peder Svendsen ved Silkeborg, Brødrene fra Sevel, 
Kristian Snedker fra Hinge m. fl., der da har været i Arbejde, ligesom Niels 
Smed i Linaa atter har besørget Smederiet. Der er medgaaet 1151/2 Tylt pløjede 
Fjæl. Samtidig gøres ogsaa Taarnet paa Stenhuset i Stand. Det er omtalt i 
Afh. I, men jeg vil her supplere det med, at et kongeligt Brev ang. Byggeriet 
siger, „at Blyet, som denn store stienhuus torn er tekt med", skal Lansmanden 
„lade nedertage och det omstøbe, och igien opligge lade, och huis miere nydt (I) 
blye dertil behØffues lader indkiØbe". Ligeledes skal han sørge for godt Tøm-
mer under Blyet. 

1622 synes der ikke at være blevet foretaget noget paa selve Slottet. Da er 
der til Gengæld pudset op paa Jagthuset eller Jagtgaarden i Løgager. Prinsen 
er nemlig i Vente. Der bor da paa Gaarden en Enke, Birgitte Pedersdatter, og 
hun klager over, at det falder hende altfor besværligt „och fast umuligt adt 
holde Alle de huuse ooh stallde wed macht och Hige", som findes der. Chr. Holch 
faar da Ordre til at hjælpe hende, saa hun ikke behøver at holde andre Huse 
„wed hefft ooh Liige end den hun behøver" til sit eget Behov. Kristen Murmand 
fra Serup og Anders Glarmester fra Slottet dirigeres saa derud at foretage det 
fornødne. Der bliver da ogsaa samme Aar hjulpet paa Laden paa Vinderslev-
gaard, „hvoraf en Del er nederfalden". 

1624 gaar der atter „et stort Vejr" over Silkeborg. Det har raslet med Tøm-
mer, Tagsten, Bly, Vinduer m. m. Der jamres i Lensregnskabet over den Skade, 
„som er giort udj dette Strenge Guds Weyrlig, som var den 26. November sidst 
forleden paa Koren Lofften oc Koren husid paa Silcheborg, saa mange Bin-
dinger aff Tagstienen var affblest oc affslagen, och der udoffuer formedelst same 
Veirlag oc Regen er sked en stor Skade paa Kornid, som er henblest oc Udaff 
Regen oc Vand er bleffuen forderffuet oc Oprodnet — —". Synet paa Skaden 
siger, at Kornet „fast laa och flødt i Vandet" og var mange Steder „Lange spirer 
Udj aff Kuornett vedt siden aff Dyngerne var aff kast(?)". Det gik nok ud over 
22 Tdr. Rug, 17 Tdr. Byg og 25 Tdr. Havre. Der er i det hele taget sket Skade 
paa næsten alle Slottets Bygninger, ogsaa „det store Stenhus" og „de andre 
Huse paa Borgegaarden". Der købes Kalk i Mariager, Tagsten skal, efter Kon-
gens Ordre, laves paa Lenets Teglovne, hvis det er muligt, og Leret er godt. 
Mænd fra Haarup gaar i Skoven og skærer Sparrer og Hanebjælker til Husenes 
Ovre, 2420 Kongens Alen. Laurits Tømmermand og Murmand Niels Lauritsen 
fra Skanderborg med 11 Svende arbejder løs. Der lægges bl. a. Tagsten paa 
270 Binding Hus paa Stenhuset, i Borggaard og Slotsgaard. Blymester Jens 
Johansen fra Skanderborg tager gammelt Bly med, støber om og lægger nyt op, 
„det storre Thaarn", altsaa Stenhusets, synes at være bleven tækket helt om. 
Morten Nielsen fra Balle sætter 22 Vindueskarme ind — med to Poster i hver -
og 12 Skaader for Fruerstuens Vinduer. Smeden fra Revl laver Vinduesbeslag, 
og Niels Glarmester fra Ry sætter 111 Vinduer ind. Til den store Kornlade alene 
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er skaaret 1760 Al. Tømmer af Mænd fra Egnen. En Tømrer fra Hvindingdal og 
Mureren fra Skanderborg renser alle de gamle Sten, som kan bruges, og „sylder" 
med Kampesten, murer, skjeller og mønner. 

Det kan have sin Interesse her at se, at Lenets Teglværker har ikke kunnet 
skaffe alle Tagstenene. Der er købt til baade Slottet og Møllen — som ogsaa 
bliver istandsat — se senere — hos Hans Andersen i Aars 18000 Embder Tag-
sten til 9 Rdlr. pr. 1000 og hos Oluf Hansen i Horsens 8400 do. til samme Pris. 
Kalken købes denne Gang i Mønsted. Af Opgørels.en over Udgifterne ved dette 

Byggeri ses det, at der bl. a. er medgaaet i rede Penge 375 Rdlr. og 10 Skpd. 
Bly, 761/2 Læster Kalk og 6 Kister Glas.•  

Ogsaa paa Vinderslevgaard er der det Aar blevet bygget en Del. Paa 2 Huse: 
det ene „thuertt offuer for det stuore Stienhus och det andett som Portenn ind-
till Borgegaarden igiennem gaar". Tømmermand Laurids Andersen, Viborg, selv-
fjerde nedtog Halvparten af det første Hus — „alt Offuerett war affalden" — 
„ophug en nye Gaffuel i den anden halfue Partt, som bleff. staaende" og det 
rundt med „nye Leder forbedritt", en „nye Wegh ophugget" med 8 Alen lange 
Stolper, Stivere og Løsholter. Paa det andet Hus er rejst en ny Gavl, forbedret 
med Leder, Sparrer, Remmer o. s v. Murmester Niels Lauritsen i Skanderborg, 
Smeden i Revl og Savmænd fra Balle, Kjærsgaard og Sejling har været i Ar-
bejde henholdsvis med Murværk, Jernankere og Tømmersavning (2208 Al.). 

Saa er der en Pavse i Byggeriet paa nogle Aar, i hvilke de kejserlige Trop-
per har spillet Herrer paa Silkeborg og revet ned i Stedet for at bygge op. Lens-
manden har i disse Aar rimeligvis slet ikke eller dog meget sjældent været paa 
Slottet. Alt har gaaet, som det bedst kunde. Der findes da heller intet Lens-
regnskab fra 1627-28. Først 1629 foreligger der et kongeligt Brev til Chr. Holch 
om Slottets haardt tiltrængte Istandsættelse: 

„Vor synderlige Gunst tilforn, Efftersom wi ehrfarrer Aff woris Commissærer 
som wij Naadigst haffer forordnet at besigtige Woris Slodte och huse udj wort 
Lannd NØr Judtland deris Indlagde forn. woris Slotte och huse ilde at werre 
metfaren, saa det endeligen chr fornøden at de Schall hielppes, da ehre Wij 
Naadigst tiilfrids, adtj derpaa wort Slot Silcheborigh lader forferdige en stube 
met threj eller 4 Kammere tilt Eder och eders husholdnings behoff med tag, Lofft, 
Winduffuer, dørre Och wegge. Disligeste atj och hielppe Kiøchenet, bryggerset, 
Borgestuffuen och Ladegorrden medt straatag och Lehrvegge, huor fornøden 
Giøris effter Tidenn och Leyligheden det Anderledis nu icke kand faalde, de 
gamble thuuse Som slet Nedertages met dennom skall de Andre hiellpis, Och will 
Wi haffue beuilget At huis thØmmer, der tili noduendig behØffues maa udj worre 
och Chronens Schouffuer tagis, dogh Atj flittig Indseende haffuer At alt dette 
scheer met Rengeste bekostning muligt ehr, det I Siden Saaledes haffuer At 

førre Eder til Regensdhaff. 
22. Octobris 1629". 
Ogsaa fra anden Side end den kongelige foreligger der Vidnesbyrd om de  
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fjendtlige Krigsfolks Ødelæggelser paa Slottet — vi vil senere under Omtalen 
af Krigene i Holchs Lenstid komme til at skildre de Hærgninger, Slot og Egn 
løvrigt var Genstand for — her skal anføres, at i 1642, efter Chr. Holchs Død og i 
Anledning af pengelige Mellemværender mellem hans Bo og Kongen, er bleven ført 
et Par Tingsvidner for Lysgaard og Hids Herreds Ting. Først møder paa „ærlige 
och velbiurdige Frue Maren ,Billoes (Marie Belov, Holchs Enke) Vegne" Delefoged 
Søren Pedersen, Oustrup og faar de otte Stokkemænds Vidne paa, at 24 Danne-
mænd „alle samdrægteligen wand med dieris opragt Finger och Æd, att det er 
dennom fuld witterligt i Gudtz Sandhed att Ano 1627, da Fienderne kom her i 
Landet, da rØffuet di och borttog Kong. Mayts Godtz och Inuentarium saa well 
som Welb. S. Christian Holch hans eget Guods — —". 

Dernæst foranlediger „wellaght Hans Jacdbsen, fØrige Ridefoged til Silche-
borg" et fuldt Tingsvidne af de otte Bisiddere om, at de ogsaa har hørt 24 
lovfaste Mænd (fra Mausing, Rask, Kragelund, Engesvang, Sejling o. s. v.) 
„vinde, alt huls Inventarium, som Kong. Mayts tilhørte her paa Silcheborg saauell 
som paa detz underligendis Ladegordt, Thuillum och Vindislevgaard, rørendis 
och urØrendis, dett bleff aff de Keysersche, som her vaar i Landett for viigtt och 
borttagen Lensmandens saauell som Kong. Maytz, saa der alldellis inttet udj 
nogen Maader bleff behollindes dett de Afwide, Menns de forlod Slotted och 
Lade Gorrdene gandske blotte och øde och gandske spulleridtt Porte, Dørre, Vin-
duer, Loffte, Mure ooh Schorstienn medt huis Jern Der paa fanttis". 

Det kan for Staldenes Vedkommende suppleres med dette af Lansregnskabet, 
at Slotssmeden og Gunde Smed har smedet „36 Annchere og 64 Kramper och 
64 storre Driffnageler til Staldene at bruge, som bleff i Fiendernes Thid afftagen 
och Husit der offuer skiltes att". Desuden Spiger til Hanebjælker, LægtesØm, Vin-
duesstænger, Klinker og „Handfong og 3000 LegtesØm" til at lægte Smedien med. 

Det er jo altsammen rene Ord for Pengene. De har ødelagt for Fode og bort-
ført, hvad der kunde bortføres. Det var altsaa højst fornødent, at der toges fat 
paa Istandsættelsen. Og Kongen har ogsaa forstaaet, at her maatte gøres noget 
grundigt. Det kongelige Brev var imidlertid af Oktober 1629, Vinteren stod for, 
da det ikke var heldigt at bygge, og først 1 1630 og de følgende Aar blev taget 
fat paa Tingene. I Afih. I er denne store Restauration, vel den betydeligste i hele 
Lenstiden, strejfet, her maa vi gaa lidt nærmere ind paa Sagen. 

Det store Stenhus har vel nok været værst medtaget, men det omtales slet 
ikke ved Istandsættelserne. Kun nævnes det, at Peder Blytækker fra Randers har 
hængt i et 40 Favne langt Tov og tækket Spiret der samt lagt Tagrender. De 
udenlandske Røvere har selvfølgelig medtaget Blyet. 

Stenhuset brugtes jo ikke til daglig, kun naar de kongelige gæstede Slottet, 
og det har altsaa faaet Lov at vente til bedre Tider. Der var ogsaa nok at gøre 

ved de øvrige Huse. 
Der var først og fremmest Fruerstuen. 
Der „indfløttes" — d. v. s. rettes — en af Gavlene, som stod „paa Raff-  — 
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d. v. s.: var ved at falde ud. Taarnet faar 7 nye Leder indlagt — det har vel 
ogsaa staaet „paa Raff", saa Vindeltrappen i det, som gik op til andet Stokværk 
var farlig at passere, og dertil uhyggelig at stige op ad i Regn og Storm, da 
der var frit Gennemtræk. Der blev nemlig oplagt 700 Spaan paa Spiret. Peder 
Murmester fra Randers gjorde selvtredje Murerarbejdet paa Fruerstuen, og gen-
nem de Udtryk, der i hans Regning er brugt, faar man et ret klart Begreb om, 
hvordan Huset saa ud, før man fik fat paa det. Det var „— — — gandske igem-
mel fra dend ene Ennde och till denn Andenn at forfærdige och Ahnnstryge och 
net Stienn adt Indskyde och skille". Desuden var det nødvendigt „en Nye Schor-
steen adt opmure i dend wester Ende — — saa och gaufflenn fra offuerste och 
till det Nederste adt Nederthage ooh igien 	opmure — —". Saa skulde der 
yderligere indvendig indlægges nye Bjælker i Kammeret østen for Fruerstuen, 
sættes en ny Skorsten i Kvisten, hvori Sengekammeret var og nok en Skorsten i 
Kammeret „næst østen for Fruerstuen" m. m. 

Saa er der Lensmandens Hus, som jo allerede er omtalt i Kongens Brev. Det 
har ogsaa trængt haardt. Der tales bl. a. om nyt Loft med Bjælker i Sengekam-
meret. Dernæst tages af de andre store Huse Staldene i Staldgaarden for. Der 
bliver 31 Binding „sammendrevne, som war slet schiltis fra huer andre, for-
medelst Ancheret war bort thagen" — de hærgende Soldater var jo, som allerede 
omtalt, sultne efter alt Metal og forsynede sig ikke blot med ædle, men og-
saa med Messing, Tin, Bly og Jern — „ooh det igienn med Jern Ancher och 
bolte adt sammenhefte". Her er ogsaa sat tre nye Skillerum „thuerdt offuer Sam-
me hu•s adt hugge og Inndsedte". Sammendrivningen har gjort det nødvendigt 
tillige at se Taget grundigt efter med Tagsten og andet. Over Stalden fandtes 
jo Kornlofter. 

Og saa var der „Udhuset" under den østre Ende af Fruerstuen. Der „op-
hugges to Binding". Og „Fangethornet" blev „forferdiget med Stabeler og Jærn, 
som gaar tuert offer det Plire, der skyder for Fanghusdøren". Et Smedehus rejses 
med Skorsten og Esse. Foruden de alt omtalte Skorstene opmures en med dobbelt 
Pibe i Skriverstuen og en i Borgestuen samt en enkelt i Stalden og Vaskehuset. 
Slagterhusets Tag understryges, i Ridestalden sættes 18 nye Spiltov med Op-
standere, „foudstocke Egeboul" lægges „under hestenne og med fiel imellem disse", 
desuden i Kuskestalden 11 Spiltov. Og der omtales Udbedring af Snedkerens, Lege-
rens'), Portnerens, Smedens, Skrædderens, Bryggerens og Fiskernes Kamre, Salt-
kammeret, Smørkælderen, det Værelse, „hvor Glarmesteren stod inde og arbej-
dede". Der er opsat en ny Bagerovn i Bryggerset, da den anden „icke kunde 
bruges", og en Bænk i Køkkenet. Desuden nævnes paa Regnskabet 42 Dages 
„Arbede och fleokeri". Jeg tager det hele med, fordi vi ved alle disse Smaating, der 
erstattes, faar et klart Begreb om den Grundighed, hvormed Røverne er gaaet 
til Værks, og ved samme Lejlighed saa at sige kommer hele Slottet rundt. Niels 

1) Leger = Ligger = et kongeligt Bud eller Tjener. Liggere, som løbe effterr Wogne 
och udsendis alle Weigne I Slotz Bestilling« (Kalkar). 
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Glarmester sætter 411 nye Vinduer ind i Stuer og Kamre samt i Dyrvogterhuset 
i Abildskov og Teglbrænderens Hus. Rudernes Antal løber op til 1502 (!). Paa 
ren Gadedrenge-Maner har Fjenden ogsaa slaaet alle Ruder ud. Hans Smed i 
Balle og 'hans Kollega Morten fra Farre har haft et stort Arbejde med at er-
statte Masser af „Jærnfang": 12 Vinduesstange til Vinduer i Rustkammeret, 
36 do. til Fruerstuen, 2 Kramper til Døren, der førte ned til Rummet med Mad- 
skatten og de 36 Spiger, denne hang paa, en Alen at maale Slæder og Vogne 
med, Flæskebrændere at stemple Flæsk med, „som komm ud adt røgge", Klinke 
og Haandfang til Slotsporten, en sølle Krog at „heffte" Døren paa Kornloftet med 
indvendig, en okse at hugge Ved til Lensmanden og Skriverstuen med, en Brand-
fork til Skriverstuen, Redskaber til Smedien. Ogsaa Slottets Laase er forsvun- 
den. Morten Smeds Regning fortæller om Lukkelser til Fruerstuen, Kvister, 
Kælderdøre, Skriverstue, Udhus, Kornlofter, Porte, Fangetaarn, Smørkælder, 
,Maltloft 0. s. v., store Laase, lukte Laase, Taskelaase. Og Niels Snedker fra 
Holstebro giver os i sin Regning et Begreb om, hvad der er bleven ødelagt af 
Træværk: Døre, Luger, Skamler, Sengesteder — i Skriverstue, Portkammer o. s. v. 
— Bænke i Skriverstue, Borgestue, Lensmandens Kammer, Fruerstuen, Lens-
mandens Drenges Kammer o. s. v. — Bordskiver i Lensmandens Værelser, Fruer-
stuen o. s. v. — Hø- og Foderkister, Knage i Staldene til Hestenes Seletøj o. s. v. 

Det har været en Bekostning for Slottets Kasse paa mange Hundrede Rdlr. 
Og der fortsættes med Istandsættelsen i 1631. Foruden den i Afh. I omtalte 

Tækning med Straa og Klining af Bryggers- og Borgestuelængen samt Gen-
opførelse af Bødkerhuset kan nævnes: 3 Skillerum i Underskriverens og Kælder-
svendens Kammer, en Retterbænk i Køkkenet, „Spilthouffuenn (Spiltovene) i Kon-
gens Stald och till thend nøre Ennde gandske aff nye at ophugge, en ny Bjælke i 
Borgestuen, Skielning af begge Sider paa Ladegorrden" (13 Binding) m. m. Dette 
Aar tages der da ogsaa fat pas: selve Slottet, idet — som tidligere nævnt — 
„Huellingerne wed bege Ender aff Stienhuset nedertages, som vilde nederfalde 
over 'Kielderen". Endelig maa det Aar — som ogsaa tidligere omtalt — noget af 
Slottets Pallisader falde, og Slottet degraderes aabenbart fra Fæstning til aabent 
Slot. I et kgl. Brev til Lensmanden siges nemlig, at da „der skall findis nogle 
Pallisader omkring Steenhusett och andre Steder paa wortt Slot Silcheborg, och 
en schandtze af thømber och bøg, da ville wi at samme Pallisader och Thømber 
skall borttages, och dersom noget thienligt deriblandt findis, da dett att bruges 
till de gamble husis reparation". Endelig laves der nye Porte for „Abildhaugen" 
og Vognhuset, ligesom „Pompedørren" i Stenhuset og Smederedskabet forbedres. 

Hvis Pladsen tillod det, vilde vi her atter kunne komme næsten hele Slottet 
rundt og ind i alle Stuer og Kamre ved at gennemgaa, Post for Post, f. Eks. Hans 
og (lunde Smeds Regninger. Vi maa imidlertid give Afkald. Vi træffer da ogsaa 

her kun et Rum, som ikke tidligere er nævnet: „Ammestuen". Men der gøres ikke 

Rede for, hvor denne fandtes. 
I 1631 er ialt til Haandværkere udgivet 432 Rdlr. 1632 fortsættes med Byg- 
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geriet baade paa Tvilumgaard og Silkeborg. Angaaende den første skal her blot 
anføres, at den gamle Lade rives ned og der, begyndes paa en ny, •hvortil det 
gamle Tømmer anvendes. Samtidig nedrives „det gamle Jagthus" her, som kaldes 
„Konghuset", da det ikke kan .staa længer; og Stenene bruges til Laden. Paa 
Silkeborg gaar det løs med Døre til Vaskerhuset, Pumpen, Fangehuset og Port-
kammeret, Bælge til Smedjen o. s. v. Og der „forbedres" ved Slottets Inventar i 
Fangehuset med „Trel Boldter tili Fangerne noch 6 Klyffuer, som Boldten gaard 
igennem paa Beenen, noch en Hand Knude, noch til det Kammer u•dj Borge-
stuen som Fangerne skall sidde udj at klede oinbkring med Fielle" 5 Pd. Jærn 
„huilcket bleff forbrugt til spansk Kappe att beslaa och Dennd yderste Dør for 
Fanghusset" (2 Dørjern, 2 Kroge, 2 Kramper, 1 Haspe). 

1633 er det nødvendigt at forbedre den lange Stenbro fra Slottet til Møllen 
og Broerne, ja helt over til Ladegaarden. Det hedder i Lensregnskabet, at Jens 
Stenpikker fra Hammel faar 17 Rdlr. for at lægge den om, da „wand haffde for-
løbet saadan fra Stienen och broen mange Steder bortthagidt, saa mand icke 
udenn faare kunde deroffuer komme". Samtidig har han lagt en lille Stenbro 
mellem Borgegaar•den og Stenhuset, 3 Alen bred, og der ophugges tillige en Træ-
bro over Graven mellem de samme Steder. Bønderne kan nemlig ikke komme over 
til Slotskælderen med deres Smør. Endvidere understryges 24 Binding Tag paa 
Kornloftet over en af Staldene. 

Paa Tvilumgaard fortsættes der med Bygningen paa Kornladen. Der siges, 
at der bliver rejst 33 Binding, samt at 8 Binding nyt opføres i Forlængelse af 
det gamle med Udskur ved begge Sider. Det er Hans Tømmermand, Mads Sav-
mand fra Funder, Murmændene Peder fra Randers og Kristen fra Vinderslev og 
Kjeld Tækkemand, der er i Arbejde det Aar. 

1634 ses det, at baade Stenhuset paa Silkeborg og Hovedbygningen paa 
Vinder•slevgaard er meget medtagne. I „Cancelliets Brevbøger - for dette Aar spør-
ger Chr. Holch angaaende det første, om det skal „forfærdiges enten med huelf-
fuing som det haffuer Weret tilforn eller ooh med loffter och bieloher" — det er 
vel de tidligere omtalte nedfaldne eller nedrevne Ende-Hvælvinger, der er Tale 
om — og for det sidstes vedkommende forhører han, „om det skal færdiges med 
Sten och Kaldt, at Tømmeret icke skal fordærvi?. Kongen svarer herpaa: „Ville 
Vi Naadigst hermed att skall beroes til paa Videre beskeed". Men atter 1635 
har Holch rørt paa sig angaaende begge Husene, og hans Udmaling af Til-
standene har, ifølge et kongeligt Brev til ham, været ret kraftig. De skal „udj 
lang tid haffue standen øde, eftersom det udj fjendernes tiid gandske skall Vere 
bleffuen ruineret och forderfuet, saa der aldeles ingen Verelse eller platz kand 
være udj dermom, uden at de iglen motte forferdigis och dersom de lengere skulle 
staa ehr adt befrygkte at de aldeles nedfalde". Og saa fortsætter Brevet „— — 
och 1 underdanigst foregiffer at det Steenhuus paa Slottet skal were et meget 
skiønnere huus end det paa Vindersløffgaard — — — ()oh at det huus paa forn. 
Vinderslefgaard gandske och Aldelis icke bruges ooh at were saa godt som slet 

     

     

     

øde, formenendis raadeligst at were, at det Steenhus bleff nedtagen och det andet 
der paa Slottet dermed igien at forferdiges och repareres. 

Da bede Vi eder och Ville, At I med flid ved tømmermend och murmester 
lader forfare, huad det huus paa Vindersleffgaard kand koste at nedertage och 
huad det huus paa Silcheborg kand koste at reparere det ene med det andet 
beregnet oc der paa tager sehrifftlig beskeden — —". 

Denne Besked skal saa sendes Cancelliet, „huorpaa Vi naadigst vil os Videre 
resolvere. Huis gammel Panel malet billeder oc gammel malneesch (?) som paa 
det huns paa Winderslefflgaard findis, det haffer I met Uvillige mend att lade 
Wurdere oc der effter selge och huis I derfor bekommer det skal effter rigtig 
regenskab anduendis til Arbejdsløn til det andet huus at reparere". 

Der bliver da ogsaa begyndt paa Arbejdet, men af et kgl. Brev af 1636 ser vi, 
at det ikke er kommen længere end til Begyndelsen. Chr. Holch faar Kontra- 
ordre, som gaar u•d paa, at da det ikke udføres „uden stor Penges Udgift och 
bekoStning", og da der i „lehnet ingen beholdning eller forraad findes", og da 
Kongens Kasse er engageret med Betalinger til Købmænd, saa maa Lensmanden 
„med bygningen paa Silkeborg dette aar lade beroe, dog med Møllen att reparere 
at fortfare". 

Vinderslevgaard har altsaa ogsaa faaet Ro. Den maa senere være bleven hjulpet, 
thi den staar jo godt nok den Dag i Dag. For Stenhusets Vedkommende er Ind-
Stillingen af Istandsættelsen vel saa et nyt Led i den stærke Tilbagegang, hvori 
det altsaa befandt sig. 

Men paa de øvrige Bygninger paa. Silkeborg — Fruerstue, Skriverstue, Køk-
ken og Bryggerslænge, Kornloft, Kornlade — repareres Tagene, Teglovnen 
istandsættes af Niels Murmand fra Krunderup. Hans Tømmermand, Silkeborg 
Kro, retter op paa Kornloft og Ridestald, som igen har „Indgiffuet sig udj Stald-
gaarden och næsten var nederfalden", og Rasmus Jakobsen, Randers, tækker paa 
samme Hus 32 Bindinger med Tække hentet fra et gammelt Hus paa Vinderslev- 
gaar•d, og samtidig understryger han Kornladen i Ladegaarden, der ikke kunde 
„holde for Regn", og har „indskudt ny Tagsten, hvor det var nødvendigt". Det 
maa formodentlig ikke være bleven gjort forsvarligt i 1629. Han forsyner det 
hele med- „Stiber og baand" og ophugger to Skillerum. Rasmus Jakobsen fra 
Skanderborg har taget sig af Smedehuset, der var „ganske nedfalden och bort-
regnet". Naturl'igvi's har vor gamle Ven Niels Glarmester ved Kroen ogsaa haft 
noget at bestille. „Storm och Uueyr" har „udblest" en Mængde Vinduer ialt 387 
Ruder (16 Rdlr. 3 Sk.), i Lensmandens Hus, Skriverstue, Køkken og Borgestue. 
Af mindre Ting kan nævnes, at Bryggerset faar en større og mindre Bagerovn 
(der medgaar hertil 1500 Sten), og at der bliver lavet et nyt Vandværk. Paa 
Tvilumgaard opføres dette Aar bl. a. en ny øxenstald — den gamle med sine 
51 Binding „ligger paa Jorden", en Part forraadnet — og 22 Binding af det 
østre Hus repareres. Kancelliet besværer sig over de næsten 500 Rdlr. m. m., der 

er medgaaet hertil. 
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Claus Nliehelborgh. Egen Vandt 

I Slottets Finansaar 1638-39 foreligger de sidste Byggerier paa Silkeborg i 

'Chr. Holchs Tid. Som Svar paa en af Lensmanden indgiven Fremstilling af For-
holdene 1638-39 skriver Kongen, at da „en paart aff bielkerne och Lofftet (i) 

Stuuen der paa Siellkeborig Slott, som I holder huus udj er for nogen thid siden 
sønderbrechet och nederfalden'disligiste paa samme Stuuehus att skall findis 
anden stor brøstfeldighed, som endelig fornøden giØres att skall kommis tili 
hielp, saa frembt de skal bliffue staaendis, disligeste loufften 'offuer porten ved 
fruestuben offuer toe bindinger gandske at verre forraadit (forraadnet) som aff 
ny vild forferdiges saa och noglle bielker at skall med Anker hielpis„ der huns 
mesten paarten aff lofftit offuer flere beninger offuer dett kammer Øster ved 
porten i fruerstuue huusit att skalid gandske verre forraadnidt °oh to bielker 
samme kammer att uerre breohitt Saa och tagstenenn offuer Samme frustuue-
huus att uerre mesten paarten Sønder spruchen, Saa de icke for regn holde kunde, 
med mere, som Siunditt (Synet) om formelder taget tili herridsting den 23. Maj 
1637, daa bede vi eder, och naadigst wille, att huis endelig fornøden giØris att 
skall effter Siunsuinditts (Synsvidnets) formelding repareres der paa Siloheborg 
Slott lade forferdige". 

Der tages saa fat paa Silkeborg af Hans Tømmermand, Oluf Smed, Bertel 
.Murmand fra Viborg, Niels Glarmester samt et Par Savskærere fra Funder. Ud 
.over det i det kgl. Brev omtalte istandsættes Kviste, Svendkælder og Smørkælder. 
Der sættes 469 Ruder ind og skæres 848 Al. Tømmer. 

„Det store Stenhus" omtales i et andet kgl. Brev. Chr. Holoh har atter frem-
holdt, at det „udj siste forleiden feide thid af Soldaterne bleff ruineret", og han 
faar da det Svar, at han skal gøre et Overslag „det nøyeste muligt Er" og ind-
sende det, „oc uille wi naadigst at udi staden for huellingerne saa uitt som aff 
dem ey kand bliffue ued magt skulle lade Ein.dlegge bielker". Det synes af dette 
at fremgaa, at endnu flere Hvælvinger er skredet sammen, saa kun Muren staar. 
Det ses dag ikke, at der virkelig er blevet gjort noget ved Stenhuset. 

I Brevet af 1638-39 nævnes ogsaa det tidligere omtalte Bryggerhus paa 
Tvilum Ladegaard. Som man• maaske vil erindre, mener Kongen ikke, det er nød-
vendigt at bygge det, da øl „med ringe besuering kan did skicke huis 5311 der 
fornøden giørris". Derimod maa der gøres naget ved det østre Hus i Lade-

gaarden. 
1640 udføres saa endelig ifølge kgl. Brev en stor Reparation paa de to store 

Broer ved Slotsmøllen. I den Anledning beslaar Smeden paa Silkeborg Oluf 
Thomsen en „Rendbuch", og Hendrik Rebslaar i Randers leverer 12 Favne Tov 
til samme Buk. Der laves to Tømmervogne af Chr. Jensen Kjærsgaard til at køre 
Tømmer af Skoven paa, og Jens Nielsen „barnfød u•dj Almind" faar 16 Rdlr. for 
i et halvt Aar at „forskaffe Bønderne fremb at fælde, hugge, lade kante och 
frembføre Tømmeret aff Schouffuen" til Broarbejdet. 

Naturligvis er der først taget Syn paa Tingene. Det fremgaar heraf, at det 
.er den vestre Bro og Vandværket, som er „udbrøt i then sidst forgangen vinter". 

Brøstværket er 42 Alen langt og Riepellen foran det var „slet aff Rondit" (raa-
dent) og al Bolværket under Broen baade Pæle, Leder og Bul ogsaa „aff Rondet" 
og siden taget af Vandet. 

— — De to Krige, som i saa høj Grad satte sit Stempel paa Christian IV.s 
Regeringstid, mærkedes altsaa ogsaa paa forskellig Maade paa det afsides lig-
gende Silkeborg. Landet over spores disse Landsulykker gennem de Snese For-
anstaltninger, Rekvisitioner, Opbud o. s. v. Skuder og Krejerter i Masse beor-
dres til Overførelse af Soldater — fra „Varneminde", Sønderborg o. s. v. — Mad-
varer til disse at sælge „til rimelig Pris", Havre til Hestene o. s. v. Der ind-
kaldes en Mængde adelige Skibskaptajner, Ritmestre af samme Stand til Aarhus, 
Aalborg, Ribe, fynske og andre Faner, Baadsmænd beordres til Flaaden, Bart-
skærere, Trompetere, Pibere, Trommeslagere, Marketendere o. m. fl. sendes til 
Fordeling ved Regimenter og Faner. Skyts, Krudt — KØrnekrudt, Slangekrudt, 
med Paavisning af dettes forskellige Styrke — Lod og Munition samles til Bunke, 
Støbeskeer til Kugler anskaffes. „Stærke unge Karle at bruge til Knægte" trom-
mes sammen fra Len og Byer. Der bygges og opsættes Bavner og Varder om-
kring ved Kysterne, at Menigmand, naar disse antændes og Klokkerne ringer, kan 
vide, at der er Fare paa Færde, og at de maa samles med Vaaben og Værge til 
Landets Forsvar. Skibe beordres ud i Farvandene at forhindre al Tilførsel af 
Madvarer og Ammunition til Fjenden; Bønderne skal holde Skydsheste rede til 
Befordring af Kongens Bud og Breve. Trykte Breve og Missiver lader Kongen 
udsprede mellem Almuen, at den ikke skal være i Tvivl om Krigens Aarsag og 
deres Landsherres retfærdige Sag; Kirkeklokker er allerede længe forud taget 
ned fra Stabler og Taarne at støbes til Kanoner. Ekstra Skatter paalægges 
Professorer i København, Kapellanerne, Provsterne, Præsterne, Borgere og Bøn-
der, store og tunge o. s. v. o. s. v. 

Paa Silkeborg er der — særlig i Lensregnskaberne for Aarene 1611-13 -
Side op og Side ned Tale om Indkøb af Madvarer, da de sædvanlige Behold-
ninger ikke strækker til under de ekstraordinære Forhold, Befordring af de 
store Sendinger til Ladestederne ved Kysten, Folk, som ledsager disse Sendinger, 
Hvervning af Skibe, Vejning, Indskibning o. s. v. 

Vi begynder med Kalmarkfgen. Der kan dog ikke blive Plads til at omtale 
alt. Vi maa nøjes med Uddrag. En stor Del af dette Aars mange Sendinger er 

gaget til København. Saa-
ledes bl. a. sikkert flere Sen-
dinger af Hjulbøren. I Regn-
skabet er en Gang nævnet 
en Sending paa 500 Stk., som 
Bønderne har faaet 6 Sk. pr. 
Stk. at lave og Smedene i 
Lemming og Funder 4 Sk. at 
beslaa. Anders Persen i Grav- 
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balle indskiber dem. Mange Sendinger afgaar altsaa til Hovedstaden, men i 
mange Tilfælde har denne 'sikkert blot været Mellemstation mellem Silkeborg og 
Krigsskuepladsen i Sverrig, saa adskillige af Leveringerne er endt paa denne. 
Dette kan imidlertid ikke paavises, men har som sagt Sandsynligheden stærkt 
for sig. Proviantskriveren paa Københavns Slot hedder i disse Aar Claus 
Michelborgh. Navnet findes under en Række Kvitteringer. Sendingerne er ikke 
daterede, men de falder .altsaa alle i Aarene 1611-13. Og man vil se, at 
mange af dem tager Retning efter de Steder, hvor Kampene netop stod. Vi 
nævner nogle fra 1611. 

- — „Er forsent till Halmsted (stad) med Skipper Laurs Jensen aff Aarhus 
Haffre 400 Tønder. 

- — Er forsent till Halmsted med Schipper Jens Stautrop, som han siden 
løb till Elfsborg med Haffre 200 Tønder". 

Paa den første Sending haves Proviantskriveren i Halmstad, Claus Oluffsønns 
Bevis for Leveringen. Men Sendingen er svundet 28 Tønder paa Rejsen. Et be-
tydeligt Svind. Der har formentlig været Mus af forskellig Slags i det Mel. For 
den anden Sending er kvitteret dels af „Kongelig Mayts Wogensuend Jacob 
Rauffes og dels af K. Mayts Sadelknegt Peder Persen". Her har Svindet været 
kun 6 Tdr. 

— — „Giffuen Per Michelsen udj Ebbeltofft till Fragt aff hans Schude med 28 
Sohibs Lester Mallt och 7 Tdr., som war i Winter och skulle haffue weret til Cal-
mar". Fragten er vel saa .gaaet til en anden Havn. Per M.'s Skibsleje nævnes ikke. 

— — „Giffuen Schipper Laurs Jennsen udj Aarhus till Fragt aff hans Sohude 
med 400 Tdr. Haffre till Halmsted". Han faar herfor 35 Dlr. .Til samme Sending 
er „giffuen Knud Thronne i Aarhus for Matter, Garnering og Foruaring" 5 Rdlr. 

14 Skilling. 
— — „Giffuen Jens Stautrop i Aars till Fragt af 201 Tdr. Haffre till Halm-

sted, derfraa till Warbierg och siden till Elsborg" 24 Daler. „Giffuet for Matter 

och Garnering 31/2 Dlr.". 
— — Følgende Tømmersending har ganske vist ingen Adresse, men den er 

uden al Tvivl afgaaet til Krigsskuepladsen. Det hedder 'her: 
„Er giffuen Anders Jensen och Per Persen i Horsens for de med Knud Fre-

derichsen och hans Medbrødre hialp att roe 2 Prammefull af Kong May. Tømmer 
thil Schibet, udj 2 'Dage huer om Dagen 12 Skilling och tillige aff deris Baad 
udj fora. 2 Dage huer Dag 4 Sk. er tilsammen Pennge 21/2  Dlr. 11 Sk. 

— — Noch er giffuen Knud Frederichsen i Horsens och hans Medbrødre 4 
Prammænd for 2 Pramfull Kg. May. Tømmer de udskibet och førde omborde en 

ugesøesl) udj 7 Dage huer om Dagen 12 Sk. noch for deris Bod att roe for 
Prammen med tilleye 31/2 slett Mark och for Prammen at hente 11/2 Mark er 

Pending 51/2 Dir. 9 Sk. 

I) en Ntil (»der de hagde rod ved tho uge soes.» Joh. 6,19). 
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— — Noch iglen guffuet Anders Jensen ved Silcheborg som han gaff 27 
Karlle udj Horsens en Dag huer 14 Sk. for de inndschibede K. May. Tømmer saa 
ochsaa band forterede udj Horsens udj 14 Dage och for hanns Urnag och Be-
suering 2 Slett Dlr. och er tilhobe huer Dag 16 Sk. Penge 5 Dir. 27 Sk.". 

Først i 1611 afgaar en Ladning Mel paa 8 Lester (å 12 Tdr.). Den siges 
at skulle over Vandet til Halmstad, naar Vandet bliver aabent. Tønderne skal 
være godt pakkede og i andre Maader godt forvarede, „saa Melet kan fremkomme 
uskadt". 

For en Gangs Skyld findes en Dato paa et Brev med en Rekvisition. Det er 
:af 10/9  1611. Chr. Holch anmodes om at sende til Kalmar og Khristianopel 50 Skpd. 
Flæsk, 5 Lester Smør, og den 29. i samme Maaned gælder det 40 Lester Mel og 
20 Lester Malt. 

Fra 1612-13 anfører jeg følgende: 
„Søffren Jensenn faarup, Boliger i Aarhus" sejler med 50 Lester Kavringbrød 

og 727 Sider Flæsk fra Aarhus til Marstrand. Da der ingen Losserum er at op-
drive der, løber han til Elfsborg. Herfra dirigeres han atter til Marstrand. Men 
heller ikke denne Gang kommer han af med sit Brød og Flæsk og maa igen gaa 
til Elfsborg, hvor de saa beholder det. Han faar herfor 70 Rdlr, 1 Tønde Brød 
og 1 Side Flæsk. 

Karl Bryches Skib skulde gaa til Kalmar med Flæsk og Smør fra Skander-
borg og Silkeborg. Det endte imidlertid i „Gribs Volde" (Greifswalde) — af 
hVilken Grund vides ikke — og her maatte det ligge Vinteren over. Skipperen 

-- Jacob Thordzen, Kornmaaler paa Aarhusgaard — fik her 45 Daler. 
Om en Sending til Borgholm paa Gland hedder det: Slotsfogden sammesteds 

maa for „Vogen at forskaffue thill 12 Lest. Malt at Agge fraa skibbet och paa 
Slottedt" give 1 Dlr. og „Bønderdrengene" 1 Mark. Og der er givet dem, der 
vogtede noget Mel ved Kalmar „Medier thid det laløff opschubbet, thill saa Lengge 

det kom paa Slottedt for Krigsfolchene" 2 Mark. 
At de silkeborgske Leveringer ikke altid har bestaaet af Tilførsler fra selve 

Lenet, ses deraf, at der af og til sendes Folk ud i andre Landsdele for at 

skaffe ind: 
• — Torsten Søfrensen i Farre for hand drog til Wensøsel (Vendsyssel) 

och kiøffte 'saa och trembfulde det" — noget Korn — „til Aars och med hans egen 
Hest och Vogen til Fortering, Fergipenge och Lønn.— 6 Rdlr." 

• — giffuet Bendix Eggertsen, som han forterede udj 5 Dage, medens hand 
omdrog till Wiborg, Randers och anden Steder att kiøbe Flesch saa och for-
teret i Aars udj 5 Dage, hand stemblet Flesch och omblæste Smør och skibede 

det — 4 Rdlr." 
• — giffuet Pouell Andersen i Thruist (Trust) for hand drog till Anne Mar-

' grette Brahe paa Ulstrup, saa och till Endeleff (?) kiøfft Flesch och fulde det till 

Aars — 1 Rdlr.". 
„— — ,giffuet Anders Peersen i Graballe (Bondesprogets Udtale af Grauballe. 



Christenn 011uffsen. Egen Handt. 

Knud Thranne. Egenm handt. 
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Man har her den bondefødte 
Skriver for sig) for hand drog 

»ru/ till Maren Schram paa Faarup og 
kiØffte fetrib Schipund Flesch och 
fulde dette til Aars — 2 Rdlr.". 

Anskaffelsen af Skibe til Fragt 
har ogsaa sat en Del Folk i 

Anders Pedersen. Egen Haanndt. 	
Arbejde: 

Silkeborg faar for Fortæring paa en Rejse til Aalborg Christen Olufsen ved 
der hos Lensmanden Mandrup Pars- (8 Dage frem og tilbage) 2 Rdlr. Han var 

berg om, Skibe til Mel og Malt, som 
skulde til Kalmar og Kristianopel. Jens 
Thomsen, Virklund er i Horsens om 
Skibe til samme Slags Fragt og faar 
derfor 1/2 Dir. Christen Olesen er senere 
i Æbeltoft om Skib til Fetalier. Om 
Fragttaksterne kan i Forbigaaende be-
mærkes, at af Rug, Havre, Malt og Brød 
som sendes til Krigsskuespladsen, betales 6 Skilling pr. Tønde, for Smør og 

Mel 6 Sk. En Hjulbør derimod kommer over for 5 Sk. 

Det ser ud, som adskilligt Brød til Krigsbrug er blevet bagt omkring hos Bøn-

derne. Erik Stisen, Resdal har .saaledes faaet at bage i Brød 1 Td. Mel. Men det 

brænder for ham sammen med hans Gaard „och icke kunde fange det Reddet". 

Pakning, Vejning, Modtagelse, Ladning o. s. v. giver sin Del at bestille. 

Jørgen Bødker i Aars slaar 40 Læster Mel i Tønder og faar 1 Rdlr. for hver 

Læst. Melet skal til Kalmar. Knud Thrane ibid. satte Bysvendene samme Steds 
Gang med at veje og sende 100 Skippund 
Flæsk. De faar 2 Skilling pr. Skpd. Flæsket 
skal til Kalmar. Bendix Eggertsen ligger 4 
Dage i Aars, hvor han fragtede Skuder 
med Mel og Malt. Christen Olufsen, Niels 
Bødker i Balle og Caspar Skriver i Gjærn 
har opholdt sig 16 Dage i Aars, modtaget 

her 40 Læster Mel af Bønderne, pakket og ladet det for 10 Rdlr. I de samme 16 

Dage har Hans Møller i Aars betalt 3 Personer for „deres Kost, Øl och Mad", 

hver om Dagen 12 Skilling. Og Bendix Eggertsen, som ogsaa har været med 

paa dette Togt, faar 1 Dir. for at være der i 2 Dage, hvori „hand afferdigede 

samme Skuder oah gaff dennom deres Affscheed". 
Ofte er der større Bekostning og anden Viderværdighed ved at faa Skuderne 

over Vandet. Anders Persenn i Sinding er Følgesvend med en Sending Mel og 
Malt, henholdsvis 20 og 40 Læster. Der er kostet en hel Del paa ham, inden han 
langt om længe er kommen til Vejende med den. Han spiser og drikker nogle 

Dage i Aars, og paa Rejsen over Vandet, der sikkert har taget en Del Dage, skal:  
han ogsaa have noget i Livet. 1 København ligger han 8 Uger „och kunde icke 
bliffue aff med samme Meel och Malt". Inden han kom til København kostede han 
Silkeborg Slotskasse 10 Rdlr. 1 Mark og i Hovedstaden 18 DIr. Her løb yder-
ligere paa en Udgift ti•l Bødkeren. Denne „forfyldte MeeltØnderne førend Kong. 
May. Schipper wille tage dem ind". Det vil vel sige, at det hele blev omladet, 
inden det gik videre. Endelig fik samme Anders 3 Daler at dække sit Udlæg til 
Vognleje og Fortæring paa Hjemrejsen til Silkeborg. En Del af de 3 Daler synes 
dog at være givet ham for „hans Umag och Besuering for han samme Maldt 
fremfulde". Der gik ialt 12 Uger til Rejsen. 

Et af Karl Bryskes Skibe, som skulde til Kalmar med Flæsk og Smør fra 
Silkeborg, fulgte Uheldet ogsaa. Det var, uvist af hvilken Grund, et halvt Aar 
om at komme til Vejende, og „var Ladningen i den Tid gangen fra Vægten med 
20 Skpd. 8 Lsp.". 

Særlig vanskelig Overfart havde Skipper Hans Grønbæk fra Aarhus. Det 
hedder herom i Lensregnskabet: „Leffueret paa Borigholmb (Borgholm) med 
Borger og Raadmand i Aarhus Hans GrØnbechs Skib: 249 Tdr. Ehr forskrØf-
fenne Skipper thil maalidt (tilmaalt) th&lsammels 12 smaa Lester Malt huer 
Lest 24 Tdr.; Och aff thend Aarsagh ther udenn for Calmmar (Calmar) komb' 
thennom stor Storm och Weier paa, saa dj ehr reine (revne?) fra begge deris; 
store Anncher med Liffs Fare ehr der fra kommen, och endeligen modte ladle 
Schibbet igienn forbedre som blØff læk, och der offuer ehr bliffuen woede och 
forderfuet, saa det icke kunde werre i nogen Maade thienligh Malt. 49 Tdr.". 

Disse 49 Tdr. maa formodentlig betyde det, der nu er „thienligh" Malt. 
Jacob Jensen har fulgt Skibet og med „egen Haand" givet en mere i det en-

kelte gaaende Beskrivelse af Færden, hvoraf nuan bl. a. ser, at denne først er 
gaaet ad København, senere til Stralsund at lægge Skibet paa Bedding, og at 
Slottets Kasse har haft adskilligt Tab ud over den fordærvede Malt. Med flere-
Forsyndelser mod den kronologiske Orden skriver han saaledes: 

— — Har udgiffuen først den Styrmand fra Jesmunde (Jasmund paa Ry-
gen) och till Stralsund 11/2 Dir. och for Malt att føres udj Lannd ved Borch-
holmen 1 Dir. ,til Fergependingh fra Wardminde och thill GjedsØer 5 Mark, till 
Fergepending fra Kalundborgh och till Naarsminde 1/2 Dal., thil Bodleie ved 
Aars, som førde 6 Lester Miell udj Skibbet, som laa paa Reien (Rheden) 2 Mark. 
Noah til Bodleie och Soldater sum boer (bar) 100 Sider Flesk och Suinhoffder oc 
Røgge u•di Pr•ouianthusitt i KiØbenhaffen 2 Mark. Noch for min Umagh med 
samme Schib til Calmar och Borchhollemb och var nesten henne denu gandske-
Venntter 8 Daller, for Gryen, Flesk, Aall och andett Fittallie att frembfølge och 
tagge richtig Beseheden och Quittannds. Noch haffuer iegh giffuen Slodsfogden 
och Boder (?) Drengene paa Borchhollemb 1 Dir. 1 Mark och dennem som togli 
Vaer paa Miellet ved Calmar 2 Mark, Gaff iegh thill Wognnleie af een Wogenn 
fra Stralsund och till Raad•stock (Rostook) 1 DIr. 6 Sk. thill Wogenleie fra 
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Raadstock och thill Wardmind (Warnemilnde) 11/2 Mark. Af Enn Vogenn fra 
Gudsøe (Gjedser) och tilt Stobkiøbing 2 Mark 11 Sk. Thill Fergepeng fra Stob-
kiøbing och tilt Wordingborrigh 1 Mark, Thill Wogenleje fra Wordingborigh 
och tilt Kalundborigh, fordi iegh icke haffer Wogenpostl) 2 Dal. 4 Sk., aff then 

Vogenn offuer Sambs (Samsø) 12 Sk. giffuet thill Wogenlei fra Norsmind och 
til Weigerslieuff" — hvor han er fra — „16 Sk. Noah haffuer iegh leffuerett 
Hanns Grønbech i Aars for 16 tiggers Kaast paa harms Skib om Uggen 3 Mark 
ehr 12 Dal., gaff iegh nogen Personer som paa Prouianthusitt baar 1000 Sider 
Flesk Suin Røgge ooh Suinhoffder therthill 21/2 Mark, Gaff iegh then Bødcker 
som sammelslog och udbonditt 4 Lester Gryn 1 Mark och thennom att optiere 

• thill Prouiantthusitt med 2 Lester Oxkiød 1 Mark, 1 Lest Faarkiød 11A Mark". 

Naar Sendingerne naaede Bestemmelsesstedet, satte de atter Folk i Be-
vægelse. 

To Byskytter Gert Henrichsen og Jens Sørensen i Halmstad skriver en Kvit- 
tering for Havre, de i denne By har hjulpet i Land 	— eftersom her udj Byen 

3̀7/-"'" vfrvi ctr. 

Gert Hendrichsen. egen Hand. 	 Jenns Saffuersenn. Egen handt. 

nu icke er Prammendt adt bekomme", da har Chr. Holchs Tjenere begæret af 
dem at „oppramme" Havren paa seks Gange, hver Gang 5 Mark og yderligere 
1 Mark for hver „Pramfuld adt forlosse och Kaste i Sechene". Kong. Mayts 
Havre — 372 Tønder — skal saa have Husrum i Byen. Det indlægges dels i 
„førige Proviantskrivergaard", dels i 'Kirken. Det bliver „agit" op fra Stranden 
af Borger Laurits Andersen, og de to Byskytter besørger det saa i Hus. I Kir- . 
ken maa de „omkaste" noget Malt, som laa der i Forvejen, Morat faa Plads til 
Havren, og Proviantskrivergaarden bar de det op ad „Threi thrapper" paa en 
„høie Loft". Det bliver lait 81/2 Dal. 1 M. 

Michel Jungmand „Bøggemester paa Elffsborg" kvitterer for „halvfierde" 
thyltter Saugdeller til Stellinstømmer her paa Festningen at forbruge". 

Slotsskriver Peder Gellsen, Kalmar tilstaar at have modtaget „Atten Lester 
Rugmel". 

En enkelt Gang gaar fordærvede Sendinger retur, saaledes 1612, da 34 Tdr. 
„Mulidt Kauffringsbrodt" gik tilbage fra Elfstiorg og solgtes til Knud Thrane i 
Aarhus for 12 Sk. Tønden. 

1) Gratis Vogn for Kongens Udsendinge. 

Hvor mægtige de Sendinger kunde være, der i Krigsaarene udgik fra Silke-
borg til København, Khristianopel, Halmstad og andre Steder i Anledning af 
Krigen, ses af efterfølgende Fortegnelse over en af disse: 16 Lester Brød, 20 
Lest. Mel, 20 Lest. Malt, 10 Skpd. købt Flæsk, 6 Lest. Gryn, 66 Flæskesider, 
394 Svinehoveder, 296 Svinerygge, 380 Lammekroppe, 380 Lammerygge, 20 
øksne, 6 Tdr. Aal, 610 Tdr. Havre, 557 Hjulbøre, 50 tykke Egetræer, 50 lange do. 

— — Ogsaa paa anden Vis mærkedes Kalmarkrigen paa Silkeborg. Slottet 
husede en Tid fire svenske Fanger. Det var Erik Anndersen, Kvartermester un- 
der Fodfolket, Erik Bentsen, Skibskaptejn, født i Vester Gylland (Gøtland ?), 
Thomas Shadt, Kaptejn til Fods og Hans Jorchsen, Skibskaptajn, boende i Kal-
mar. Det var altsaa alle fire Mænd i overordnede Stillinger i Hær og Flaade. 
Hvor og hvornaar de er bleven indfangede, forlyder der intet om. 

I en Skrivelse af 6. Oktober til Christen Holch paalægges det denne, at Fan-
gerne skal „holdes i god Forvaring paa Slottet". Han skal give dem daglig tn 
Maaltider Mad og til hvert Maaltid tre Retter med tilbørligt „Dansøl" (vel 
Danskøl, modsat Tyskøl). Mod dette Traktement kan der egentlig ikke ind-
vendes noget. Det kan i al Fald ikke sidestilles med det, vi kalder almindelig 
Fangekost. Men „de skulle vel forvares med Lukkelse og Laas, saa de ingen 
steds kunne undvige". De synes dog ikke at have været anbragte i Fangetaarnet 
eller Fængselskælderen. Regnskabet oplyser nemlig, at „Laurs Tømmermand udj 
Huindingdall" har faaet 16 Skilling — og vel sagtens ogsaa Kosten — „for hand 
i 2 Dage arbede ooh ferdige ved det Kammer, de suenske Fanger ere i Foruaring 
udj". Men at „Kammeret" har været solidt lukket, er der ingen Tvivl om. En 
anden Post paa Regnskabet siger nemlig, at der „er giften Niels Jensen Smed 
i Lemmingch (Lemming) for hand udj 8 Dage forarbede 1/2  Skpd. 6 Lpd. Stang 
Jerenn til. Vinduer — „Traluerk" som det kaldes — „Trappuer, Døre och andenn 
Foruaring for de suenske Fanger". Han faar herfor 2 Rdlr. Af de 16 Lsp. Jern 
har der kunnet laves adskillige svære Jernstænger til Vinduerne og smedes stærke 
Laase til Dørene. Men man kan vel nok gaa ud fra, at de fire Herrer, som jo alle 
var Befalingsmænd, har faaet et rummeligt Værelse med forskellige Bekvemme-
ligheder til Fængsel, og dettes Vinduer har givet Udsigt til Sø og Skov, samt at 
der blev givet dem forskellige Ting til Tidkort. De fire Fanger ankom til Slottet 
den 15. Oktober 1611. I Lensregnskabet er der noteret, at „de efter kong. May. 
Befaling skulde „spises" ('bespises) och foruares, huortil er forordnet en som 
wochter dennom". Det vil vel sige baade bevogte og opvarte. Vogteren bærer 
det jævne Navn Hans Jørgensen og har vel været en af Slottets egne Folk. Hans 
Løn fra 17. Oktober 1611 og til Philippi Jakobi Dag (I. Maj) 1612, altsaa godt 
et halvt Aar er 7 Dir. Kosten faar han dog ogsaa. I Regnskabet hedder det nem-
lig „spises tillige med Fangerne". Hver Fanges Kost er sat til 3 Mk. om Ugen. 

De fire Svenskere sad paa Slottet omtrent et Aar. Den 15. Oktober 1612 faar 
Chr. Holdt nemlig Ordre til at sende dem til København. Hans Jørgensen .fremb-
fulde" dem hertil og fik herfor 3 Rdlr. 

Silkeborg Slot. II. 



— Personlig deltog Chr. Holdt altsaa ikke i Krigen, d. v. s. han var ikke fremme 
i Kamplinien. Men ifølge sin Stilling som Lensmand maatte han naturligvis 
— se hans Forleningsbrev — stille 10 Ryttere og Heste (af de jyske Len var det 
kun Aalborg, der stillede flere, nemlig 12). Og dernæst gjorde han jo ogsaa 
som allerede omtalt et betydeligt Arbejde som konstitueret Kansler, Krigskom-
missær m. m. 

— — Om Kalmarknigens Eftervirkninger i Silkeborg Len foreligger der saa 
at sige intet. Man ser saaledes ikke, at de Skatter, som i Anledning af Krigen 
er bleven paalagt Befolkningen, har tynget saa haardt, at en Nedsættelse i Land-
gilde og løbende Afgifter har været nødvendig. Kun paa et Punkt mærkes Kri-
gens Ophør. I et Missive til Chr. Holch af 1613 skrives: „Bønderne i Silkeborg 
Len er i sidste Feide bleven taxerede til at have og bruge Bøsse mod Rigets 
Fjender for dermed at afværge Landets Skade og Fordærv". Nu skal Lens-
Manden paase, at de ikke bruger disse Bøsser paa Vildtet i Kongens Vildt-
baner. „Det skal forkyndes paa alle Herredsting i Lenet, at ingen efter denne 
Dag (%) maa lade sig finde i Marken eller Skovene med lange Rør eller Bøs-
ser. Træffes nogen sligt, skal Bøssen tages fra ham, Manden sendes til Køben-
havns Slot, hvor Kongen saa vil lade ham straffe tilbørligt". Det var Takken, 
de havde, som Fædrelandsforsvarere. 

— — Den næste Krig — 1625-29 — sætter mere kendelige Spor paa Silke-
borg. Som den da ogsaa gjorde paa saa mange andre jyske Slotte. Kongen siger 
i et af sine Breve af 1633 om Nyborg Slot, at Bjælker skal indlægges. Og om 
Koldinghus hedder det „— — bieloherne uil legges paa Ny, Stallene udaff de 
keyserlige ganss Ruineret, saaat man ijnted der kan holde hoff". Skanderborg 
„Ulde tilfliid udj alle ,mander. Dronningborg ligger fast helt der Needer" o. s. v. 

I Tilslutning til, hvad der tidligere er meddelt om Tilstandene paa Silkeborg 
Slot, anfører jeg det følgende. 

Chr. Holch synes ganske at have sluppet Lenet, mens Fjenderne var i Landet, 
i Regnskabs-Kvittansen af 1631 hedder det i al Fald, at han til Phil. Jacobi (iste 
Maj) „iglen bekom samme Slot och Lehn". Og der findes da saa godt som intet 
Lensregnskab for 1627-29. Der er vel intet blevet ført, eller det — hvad der er 
det sandsynligste — er gaaet til å den almindelige Ødelæggelse. Skattebreve og 
Chr. Holchs Forleningsbrev, som fra Rentekammeret kræves vedlagt det ind-
sendte Lensregnskab er ogsaa gaaet med. Dog paa den Maade, at de — „og alle 
andre Lensmandens Breve" — „biet medt hans Velb. Godtz af Kong. Mayts egne 
Ryttere, der band dett vilde frembføre, paa Weyen spoleret". Denne Ødelæggelse 
skal Fjenderne altsaa ikke have Skyld for. I Slottets Svar paa Rentekammerets 
Bemærkninger til Slotsregnskabet fra Begyndelsen af 1627, hvori der ankes over, 
at der intet er modtaget fra Lenet i det sk(ste Halvaar, hedder det som Und-
skyldning, at „Fjenderne, de keyserlige, haffde dennom Landet bemegtiget", og 
alt „hvad der ved Slotted behollendis waar, er af Fjenderne med anden Slottens 
Inuentatium borttagen effter derpaa forhuerfue(le Thingsvinders Lydelse". I en 
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anden Redegørelse af samme Aar „Inventarj Boskaf anlangendes", „Bevises i 
lige Maade med hosfølgende trende Thingsvidners det altsummen af Rigens 
Fiender de Keyserlige Anno 1627 er bleffuen forviigt (fjernet) och borttagen 
baade Kong. Mayts och Slottens •saavelsom Lensmandens eget saa lnted heraf 
blef beholden". 

Lad mig her indskyde, at Marie Belov i sit Testamente fortæller — hvad vi 
siden vil komme til at citere — at Chr. Holch i denne Krig fik et økonomisk 
Knæk, som han ikke senere forvandt. Det kan ogsaa se ud, som om Kongen 
efter Krigen ved Chr. Holcks Regnskabsaflæggelse er gaaet denne lidt nær. Af 
Antegninger til Regnskabet synes at fremgaa, at Chr. 1-1. af sin egen Lomme har 
maattet godtgøre forskellige Tab. Han skal saaledes have solgt en hel Del Korn 
og Kvæg af Slottets for billigt — efter Egnens Pris at dømme — betalt for meget 
for Skovvogne og Aal, regnet sin Genant til for høj en Takst — f. Eks. 84 Skilt. 
pr. Rigsdl. i Stedet for 80 Sk. Fragt og Fortæring ved de større Sendinger er for 
høj, Vægten i Silkeborg stemmer ikke med den paa Provianthuset i København, 
han har ikke skrevet til Indtægt „Smaamaden" i det slagtede (Kallun, Fødder, 
Talg m. m.) o. s. v. 

Og det tidligere anførte Tingsvidne af 1642, foranlediget af Marie Belov, 
ender med følgende „— — Ano 1627 da Fienderne kom her i Landet, saa røffuet 

och borttog — — — alt Smør Landgilde, som hans Mayts Bønder haffde ytt 

(ydet) paa Slotted Silcheborg same forvi Aar, och dett allt sammen bortførde 
fra Slottet — —". Dette forklares dog andet Sted saaledes, at „der Lensmanden 
haffde fragtet Schib dertell (til Smørret) thog Kong Mayts Folck Schibenn bortt 
till Rytteriet, •.saa Smørret bleff af Fjenderne optagen (vel sagtens i Aarhus eller 
Horsens) ooh ført tilt Slottet igien, saawel som huis aff Lensmandens egett 
Smør, som medt waar, bleff i lige Maade optagen". Naa — Hovedsagen er jo 
den, at Smørret gik i de kejserlige Soldater i Stedet for til Provianthuset i Kø- 

benhavn. 
I en anden Forklaring til Regnskabet meddeles angaaende noget Kvæg paa 

Silkeborg, som skulde have været sendt til København, at „denne Beholdning 
kunde mand ingensteds bortkomme, thi dett war mestendell Fæ och Queg, som 
bleft gangendes hoes Lensmandens eget Queg, som Fjenderne borttog". 

De Regnskabsbilag, som er bleven reddede fra Ødelæggelse, siger ogsaa en 
hel Del om Tilstandene. I en Notits bemærkes til Anken over, at der ingen Vur-
derings Vidner paa forbrudt Gods findes, at dette Gods faldt I samme Dage, 
„Fjenderne komb udj Landet, siden bleff ingen Th'ing hold at derpaa kunde be-
kommes Vurderingsvinde". Tingene har altsaa Indstillet deres Virksomhed under 
Indfaldet. Et andet Sted anker Rentekammeret over, at Chr. Holch eller Ride-
fogden har solgt Tiendelanrmene til 12 Sk. pr. Stk., hvilket er for lidt. Sidste Aar 
gaves 1 Mark. Herpaa svares, at Lammene var ringere i Aar og plejer aldrig at 
sælges før Mikkelsdags Tide. „Ooh efter Fjendernes hastige Indfald motte ieg 
(vel sagtens Ridefogden) sælge dennom for Støchitt 12 Sk., ellers haffde de 
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bleffuen gaaendes Fjenderne thill beste". Ligeledes oplyser samme Bilag, at en 
hel Del Restancer hos Bønderne kunde ikke fags paa Grund af „Fjendernes 
uformodentlig Indfald", saaledes 300 Rdlr. i Penge. 'Og at skriftlige Vidner om 
bristende Evne til at yde det, de skal, er „formedelst Fjendernes Indfald havnem 
(Ridefogden eller Skriveren) fra rØffuet", hvorfor de ikke kan vedlægges Regn-
skabet. 

Aalegaardene har intet givet under Indfaldet, og Stedsmaalet for 1630-31 
viser bl. a., at intet af denne Afgift er ført til Regnskab i Fjendetiden. Heller 
ikke Spindepengene. Der er Uorden i Lenets Indtægtsside paa alle Leder og 
Kanter. Det er ikke underligt. Skatterne var mange, og under et fjendtligt Ind-
fald, hvor Fjenden brandskattede ubønhørligt, trykkede de dobbelt haardt. Der 
var Pendingskatten, smit ydedes af alle: Gadehusmænd, Inderster, Møllere, Em-
bedsmænd, Jordegne og Fæstebønder, Drenge, baade dem, der gik for hel, og 
dem, der fik kun halv Løn. Den faldt ved Mortensdag, og jordegne Bønder gav 
5 Dal. og Færstere 21/2 Dal. Der var Madskatten, som faldt ved Jul og Fastelavn, 
og der var Kornskatten, som svares lige ind bil 1627 og blev senere optagen igen 
1633. Den indgik ved Fastelavn eller Kyndelmisse. Den svaredes af jordegne 
Bønder med Helgaarde med 1/6  Td. Rug, 14 Td. Byg og 3 Rdlr., jordegne med 
Halvgaard 1/2 Td. Rug, 1 Skp. Byg og 11/2 Rdlr., Fæstebønder med Helgaarde 
det samme ag Ugedagsfæstegaar'de og halve Fæstegaarde 1 Trave Rug, 1/2  Skp. 
Byg og 18 Skilling dansk. En Krigsskat, 864 slette Dalere, paalægges i Aaret 
1625-26 Lenet til Officerers og Soldaters Underhold i de skaanske Fæst-
ninger o. s. v. 

Der blev ogsaa efter Krigen meget at gøre for at faa Orden i Tingene og 
navnlig med at faa Bøndernes Afgifter og da især Landgilden, sat maledes, at 
de svarede til deres fortrykte Omstændigheder og den deraf følgende ringe Yde-
evne. Jørgen Skeel, Vestervig, Albert Skeel, Riberhus ag Chr. Holch sendes rundt 
ri Ribe og Aarhus Stifter for at undersøge, hvor meget Kvæg, Korn og Boskab, 
der er bleven Bønderne frataget af de udenlandSke Røvere. De skal stævne Be-
folkningen for sig visse Dage i hvert Stift og faa Rede paa det. 

Og straks efter Krigen nedsættes en Kommission, som foretager en stor Revi-
sion af Bøndernes Ydelser. Jordebogen for 1629 er fuld af Antegnelser i Mar-
ginen: „Skal giffue den femte Part Kornskyld och ald anden Smaaredsel", 

„1/4 Kornskyld", „ganske frj Bett Aar", ,gandske forarmet frj udj tho Aar", 
„frj for ald Korn och Smør", „frj i Aar, andet Aar halfft", „halft Smør 1/4 Korn-
skyld", „fjerde Part Korn, frj for Brendsuin" o. s. v. Enkelte Steder sættes Ydel-

sen ned til 1/0  ja 1/3o. Vi finder mellem dem, der faar Lempelser, kendte Navne. 
Dyrvogter Hans Brunsvig skal svare kun „Il. Kornskyld och frj for aldt andet". 
Om det tidligere omtalte Dyrvogterhjem „Maylund", som her siges at ligge i 
Vrads Herred, og „som Baizer Ottesen paaboede", men nu er fæstet af Mads 
Nielsen, Thorning, meddeles, at det er „øde ooh Huset borte". Jakob Bertelsen i 
Løgager, hvis Gaard er bleven „affbrendt af Fienden", bliver „frj i Aar, veste  
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Aar halfft", og han skal af Lensmanden „forskaffes Bygningstømmer". Hist og 
her noteres, at Husene er nedbrudt og „Mendene forarmet". 

VI kaster endnu et Blik rundt i Lenet. 
I Vrads Sogn er det helt galt. Her er Sandflugt kommen til Fjendernes Øde-

læggelser. Bønderne „haffuer intet saad", og de fleste fritages i to Aar helt for 
Afgifter til Lenet. Ud for en Række Husmænd og Inderster i Funder Sogn staar: 
„gandske frj, effterdj med Tingsvinder bewist att werre forarmldt och aff Fien-
derne fraatagen, huls de haffde". I Nørre Snede lettes „menige Sognemænd", 
som er „gandske forarmede", „fordi Sognet ligger paa Alfar Weje" — altsaa 
ganske aabent for Fjendernes barbariske Udplyndring — for en Del af „Stig-
tens Indkomst" — de tidligere Ydelser til Bispestolen — 5 Ørte Rug og 1 Ørte 
Byg af 20 ,Ørte Rug og 4 Ørte Byg. Ved Ravnholt staar ud for „Chr. Iffuersens 
Encke": „Aff Fjendernes Folck ombragt, Gaarden affbrendt, frj i 2 Aar, och for-
skaffes Bygnings Thømer". Jens Christensen i Ilder har faaet en øde Gaard efter 
Iffuer Jensen, „som bleff skott ihiel aff Fienderne". Ogsaa ude paa Holmsland 
(Gl. Sogn, Ny Sogn ag Rørklitt) som jo sogner under Silkeborg med Ydelser i 
Fisk (4000 og 16 Snese Hvilling, 46 Torsk og 10 Skader) „er Bønderne bewilget 
att giffue dennd halfue Part, som de sig erbyd (tilbød) at wilde giffue". Ogsaa 
ved Sognet Linaa, hvori Slottet jo laa, er Marginen fuld af „frj" og „1/5". Her 

er dog ingen ombragt, eller Gaarde afbrændt. Laurids Jepsen i Resendal, som 
vi før har nævnt, •slipper med 1/3  af sin Kornskyld, og Allinggaard, som nu be- 
boes af Thomas Gregersen, Gregers Madsen og Peder Jensen faar sine Afgifter 

nedsat til 1/6  og 1 Fjdg. Smør. Laurids Foghs store Officersgaard i Farre, som 
har svaret Mængder af Korn, Gryn, Smør og leveret Brændsvin, Høns, Æg og 
Lysgaarn, sættes ned til 116  Korn. Næsten alle Møllerne i Lenet har faaet et Smæk 
under den fjendtlige Invasion. Anders Christensen i Alling Mølle, som før sva- 
rede 1 Læst Mel og 1 Td. Aal, gaar nu ned til 6 Tdr. og bliver fri for at give 
Aal, „efterdj Aalegaarden er øde". Søren Pedersen i Katvad Mølle gaar fra 15 
Ørt Mel ned til 5 Ørt, og der skal „forskaffes Steen och Thørner det behøves", 
hvilket vel betyder, at Møllen er blevet ødelagt. Søren i MausingM. gaar fra 10 
Ørt Mel ned til 6 Tdr., Jens Iversen i Sillerup Mølle bliver helt fri for Land-
gilde d to Aar og skal „forhjælpes med Steen og Tømmer". Jep i Smedebæk M. 
faar sine 8 Ørt nedsat til 3. I Holms Mølle er det øjensynlig helt galt. Kjeld 
Lassen „er gandske forarmet och (Mølle)-Steenen øde saa hund icke kand maale 
och heller ej paffer saaed i Aar". Han „forskaanes och forskaffes Stien". Andsø 
Mølle har det endnu værre. Der nævnes ikke nogen Møller. Han er vel slaaet 
ihjel eller er flygtet. Møllen skal „ganske fri" være for Afgift. Den er „ganske 
øde" og „skal forskaffes Steen, at Kong. Mayes kand bekomme thend Affgifft" 
og Karup Mølle, hvor Christen Madsen sætter Hjulene i Gang, slipper med 2 Ort, 
hvor der før er givet 7. Der vedføjes den triste, men meget oplysende Bemærk-
ning, at „Bønderne ey haffuer att lade maale". Paa Silkeborg Slotsmille sidder 
to Møllere Peder Hansen og Reinholt. De plejer at svare 40 Øder Mel. Det hed- 
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Ogsaa de retslige Tilstande trænger i høj Grad til at bringes paa Fode igen. 
Derfor udnævnes straks efter Krigen Jørgen Skeels), Albert Skeel og Chr. Holch 
til at bilægge adskillige „Irringer", som er fremkommet ved, at Fjenden har 
„Queg, Korn och boeskab med Vold frataget och til andre afsendt hallue". Der 
udgaar endvidere aabent Brev om at „adskillige Manddrab i vort land indland 
(:desværre :) skal verre sided imedlertid de keyserske sig samme Land haffer 
„impestioneret" (?), men som ikke ere blevne efterliuste och uredt Sandmend 
forfulde", fordi der under Krigen „ingen Rett ehr bleuffen holden". Disse Drab 
maa nu forfølges ved første Landsting efter Brevet Udstedelse, „som om Drabet 
nyfigen och paa fersk foed sheed war". Et andet aabent Brev til „Alle som Thing 
sidde och holde" gaar ud paa, at de skal give alle, som begære det „enhver 
rigtig undersohreffuet" Vidne eller lignende retsligt Dokument, da der er mange, 
for hvem tidligere Udskrifter i denne „forleden fejgde thid ere fra kommen". 
Ligeledes tages der ogsaa fat paa de Røverbander, som under Fællesnavnet 
„Krabberne" hærgede Jylland. I et aabent Brev til Kaptajner for Landeværnet, 
Lensmænd og Bønder siger Kongen, at han har „forfaret, huorledes at det 
gesinneshen, som forsamlede sig i fiendernes tied i Wor Land Jylland oc lode 
sig kalde Krabber, endnu alle Vegne i skoffue oc paa Alfare Weje sig skal 
sammen rotte den Veyfarendis Mand til stor skade oc affbrech en deel paa lif-
liuet en deel paa deres goeds". Man bedes nu den største Flid at anvende „huor 
samme Krabber som andre lØsgengere oc landløbere kand opspØrges dennem 
bemægtige sig oc enten leffuendis eller døde att forskaffe". Denne Ordre udgaar 
først i 1636. I snart en halv Snes Aar har disse Bander gjort Vejene usikre og 
vel ikke •mindst dem, der snoede sig gennem de store Silkeborg Skove. 

Heller ikke i denne Krig deltog Chr. Holdli personlig. Men han stillede som 

i Kalmarkrigen sine ti „geruste Ryttere". I et kgl. Brev dateret „Wulfuenbøttel 

1/5  1626" gives ham Ordre til at stille disse ti i Kolding. De skulle være „døch-
tieg met gude Ghiewehre, Nemblig et forstØche ooh bagstøche (Harnisket) guode 

pistoler och bondeleerer ,saa och blaa Kapper af den Ordinantz vore hoffsinder 
paa deres foldh bekoanmt haffuer". Disse ti er da dundret ud over de silkeborg-
ske Broer og har stilet mod Kolding. Her laa Ordre til dem om at begive sig til 
Hovedkvarteret sydpaa. Disse blaa Karle har altsaa deltaget i Trediveaarskrigens 
store Slagsmaal og vel været med i Bataillen ved Lutter am Barenberg mod 

Tilly. 
Det kan se ud, som om Chr. Holch har været i Bekneb for Penge under 

Krigen, Der spøger i al Fald 185 Rdlr., som han har modtaget af Tolder Mads 
Ravn i Køge og opført paa dennes Regnskab, men som der ikke er gjort fuldt 
Rede for paa det silkeborgske do. Summen synes senere at være indgaaet mel-
lem de 2000 Rdlr., Chr. Holchs Arvinger efter ham maa betale som Gæld til 

Kronen. 

1) Jørgen Skeel (1578-1631). Rigsmarsk, Broder til Alb. S. 
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der ganske vist, at Møllen „er ved Macht", men ikke desto mindre skal de give 
kun „de tho Parter" af Fæstet. „Hiøbjerg" (Højbjerg) Mølle er en af de faa, 
der er gaaet Skærsilden uskadt igennem. 

ForanfØrte vil sikkert kunne give et Billede af, hvorledes Slot og Len er blevet 
raseret. 

Endnu Aar efter Krigens Ophør spores dens Virkninger. I 1632 forekommer 
en Række Klager, vedlagt Tingsvidne, fra Bønder, som ikke kan svare deres 
Afgifter paa Grund af Krigens Modgang. Der vidnes om Søffren Pedersen, 
Voel, at han „intet kan for Siugdomb saa oehsaa fienderne haffde hannem bort-
jaget af hans Gorrd och tog fra ham alt det band haffde". Omtrent det samme 
siges om Chr. Christensen, Skorup. Peder Andersen, Grønbæk er „jnøgit for-
armet" og kan intet svare. Det samme gælder Søren i Faurholt, der har faaet 
„en øde Gaard, som Fienderne har affbrent", og om 3 Mænd i Andsø, „som 
dem er fratagen huls dj haffde i denne Ufredtz thidt". 

I 1633 kan vel omtrent Halvdelen af Lenets Bønder ingen Landgilde svare, 
og der kortes for en Række Gaarde, om hvilke der vel kan siges det samme som 
om en i RØrbech, at den „i Fiendernes Tid bleff Midens nederbrudt oeh ingen 
thend siden har villet feste". Ja, saa sent som i 1634 spores Ødelæggelserne. 
Saaledes omtales Mikkel Jensens Gaard i Ravnholt. Han ansøger Kongen og 
faar eftergivet sin Landgilde, „fordi Gaarden, han sted og fest, var øde". Den 
blev i Fjendernes Tid „ganske och aldelis affbrendt och nederbrut", og Manden, 
der da besad den, „bleff aff Fienderne ihielslaaet". Først i 1635 melder Jorde-
bogen, at alt er saa nogenlunde i den gamle Gænge, og Bøndernes Ydeevne som 
før Krigen. Ganske vist findes der atter ifølge Lensregnskaberne for 1636 en 
Mængde Afslag i Landgilden og en hel Del Kendelser fra Lensmanden, som flyder 
deraf. Men det maa her nærmest tilskrives Misvækst, Ildebrand m. m. (Se 
nedenfor). 

Paa forskellig Maade tages der fat paa Ophjælpningen af Elendigheden. 
Her skal blot nævnes enkelte Ting. Chr. Holch m. fl. Lensmænd faar Ordre til at 
lade optage en Collekt til Fordel for de mest forarmede. Og der tilstilles ham og 
alle hans Kollegaer i Jylland en Befaling at skaffe Bønderne Sæde- og Brødkorn, 
da de „aff forrige Keiserske indquartering paa brød oeh Sædekorn lide (Mangel) 
saa det ehr at befrychte adt icke Allene mange aff hunger skulle forkommis, 
meden och att Jorden pas Foraaritt icke skulle vorde thilsaaedt, huoroffuer de 
gaarde endnu beholden ehre største deelen skulle ruineres och bliffue øde". Kornet 
skal de samle i Lenet eller købe andet Steds, hvor det er at faa. Det skal skaffes. 
Haves ikke Penge, kan Jordegods pantsættes som Sikkerhed for Betalingen. Men 
det skal nøje undersøges, hvor meget enhver Bonde behøver, og det skal paases, 
at disse Udlæg tilbagebetales. Endvidere skal Lensmanden se at faa gjort nyt-
tigt al den øde Jord — faa den bortfæstet — som er blevet ødelagt i Fjendernes 
Tid. Dertil skal alle kongelige Breve, som under Krigen skulde været kundgjorte 
for Almuen paa Tinge, nu oplæses der. Bl. a. et om Udsæd af Hampefrø. 
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— — Det er ikke blot under Krigene, der lægges militære Pligter.  paa Chr. 
Holch. Ogsaa i Fredstid er der en Del at bestille. 

I 1614 udgaar der Instruktion til Chr. Holoh og Albert Skeel om at udtage i 
Nørrejylland 2000 Mand af Kongens jordegne Bønder og Fæstebønder til Lande-
værn. Kongen har indset, at det ikke er heldigt, at Halvøen i eventuelle Krige 
ligger ganske forsvarsløs hen. Og saa drager de to Lensmænd da rundt til alle 
Slotte og Len og udtager Folk, som til Fods i paakommende Tilfælde skal være .  

„rede med Geværer og anden Nødtørft". 
Han faar da en hel Del at gøre med at skaffe. Bolig og Løn til Militæret. 
Der udlagdes Lenet 14 Gaarde til de overordnede ved den nationale Hær, 

Officersgaarde, som de kaldtes. De er omtalte i Iste Del. Og de synes hele Tiden 
at være at finde paa omtrent de samme Steder og i Reglen at være beboet eller 
nydt af en „Officer" af en bestemt Grad. I 1631 ligger Gaardene paa følgende 
Steder: Nisset (beboet af en Gefrejter), Nebel (en do.), Borup (Corporal), By-
strup (Piber), Leredt (Corporal), Mausing (Gefrejter),, Serup (Løjtnant), Farre 
(Trommeslager), MØlhave (Captejn), Mollerup (Sergeant), Graagaard (Fæn-
drik), Nipgaard (Gevaldiger), Højbjerg (Gefrejter), Braarup (1 Captejn). 

Det ser dog ud til, at det undertiden var to Gaarde paa samme Sted, som 
bar den befalendes Underhold. Saaledes i Linaa Sogn. Her var det i 1615 Niels 
Nielsens i Skellerup og Peder Nielsens i Mollerup. Den førstes Gaard var sat til 
1/2 Ørt Gæsteribyg, 1 Svin, 2 Tdr. Øl, 2 Mark 4 Skil. Sildepenge, 11/2  Album 
Leding. Og den anden til 4 Skpr. Rug, 51/2 Skp. Havre, 21/2 Skp. 1 Fjk. Gryn, 
11/2 Skp. Smør, 11/2  Ørte 2 Skp. Gesteribyg, 2/  Svin, en Del Gæs, Høns og Æg, 
Gæsteripenge 1 Mark 71/2 Skil. 1/2 Alb., 3 Skil. 1 Alb. Leding, 20 Læs Ved. 

Disse Gaarde gaves fri for Landgilde, Ægt, Arbejde, Skat og anden Tynge. 
En enkelt Gang ses denne Forret at være gaaet for nær, saaledes i 1623. Den 
tidligere omtalte Skriver paa Silkeborg Henrik v. Støcken har taget den da 
udskrevne Kongeskat ogsaa af Officersgaardene 1 Lenet. Saa beder Major An-
vorp (?) den kære Henrik Skriver at sørge for, at Skatten bliver betalt tilbage. 
Og i 1639 maa Lensmanden paa kongelig Befaling betale tilbage Landgilden af 
en Kaptajnsgaard. Han har ladet denne indgaa i Slottets Kasse for 1635-39. 
De nærmere Omstændigheder ved denne Sag kendes ikke, heller ikke, hvor 
Gaarden ligger og Kaptejnens Navn, men denne skal i al Fald have Tilbage-
betalingen. 

Vi kender kun undtagelsesvis Navnet paa de Mænd, som nød Gaardene. 
Fra 1618 haves Nipgaard af den nedenfor omtalte Løjtnant Anthonio Flos og i 
1620 sad paa samme Gaard Regimentsprofossen Peter Freun. Denne bestred Af-
straffelser ved „det Judske Regiments och det fyenske Compagnis Knechte". Han 
maatte nyde og bruge Gaarden kvit og fri i alle Maader, til Kongen tog anden 

Bestemmelse. 
Og i 1633 opgiver Lensregnskabet alle Navnene: Corporal Peder Jensen i 

Leret, Laurids Piber i Bystrup, Hans Gefrejder og Chr. Gefrejder i Nisset, 

Corporal Thomas Jensen i Borup, Gefrejder Jens Pedersen i Mausing, „Lytte-
nant" Laurids Svendsen i Serup, Kaptajn Frederik Andersen i MØlhave, Ser-
geant Jens Nielsen I Mollerup, Trommeslager Erik Nielsen i Farre, Fendrik 
Thyge Thagesen i Graagaard, Profos HØjberg i Nipgaard, Gefrejder Peder 
Simensen i HØjberg, Kaptajn Arnim og Peder Olesen (maaske Kaptajnens Op-
passer) i Braarup. 

Det synes ikke, at Chr. Holoh altid har været hurtig nok i Vendingen, hvor 
'det gjaldt Gaarde til Militæret. Han faar saaledes i 1615 Ordre til at udvise i 
sit Len en Løjtnantsgaard. 

Udvisningen bliver dog ikke til noget det Aar, thi Ordren ses gentaget i 
1618. Tonen i det kgl. Brev er ret skarp „— — — at I nu strax uduiser och 
forordner Anthonio Flos (?) Liuthnandt for det Silkeborger Companie Knegte en 
goed Gaard, som hand effter Forordningen for sin Bestillings Skyld skulde haffue 
och allerede burde att were uduist — — —". Og da Holch endelig faar sig sat 
i Gang, begaar han Misgreb og faar Tilrettevisning for det. Saaledes i 1619. 
Da er der Tale om en Kaptajnsgaard. Kongen skriver fra Antvorskov til Silke-
borg, at en Enke fra Nippegaard (Nipgaard ?) klager over, at hendes Gaard 
er taget til Kaptajnsgaard (?), og hun ansøger nu om, at hun maa faa Gaarden 
Revl i Stedet. Kongen beordrer, at Chr. Holch skal sørge for, at hun faar denne 
Gaard uden Indfæstning og Stedsmaal. Dette tyder paa, at der er gjort Konen 
Uret, som skal gøres god igen. 'Gifter hun sig paany, skal hun dog give Steds-
maai. 

Lønninger til de overordnede udredes altsag ogsaa af Lenets Kasse, og disse 
er saaledes for 1617 til en Kaptajn foruden en god Bondegaard 100 Rdlr. og til 
en Løjtnant den samme gode Gaard og 60 Rdlr. De menige, „Knegtene", boede 
jo rundt i Lenet med Pligt til at møde ved Øvelserne, i Reglen ved Kirkerne efter 
Gudstjenesten. Øvelsespladsen Synes en lang Tid at have været ved Vinderslev 
Kirke. Her opbevaredes, som tidligere anført, i al Fald deres „Geuer" (Vaaben), 
„naar de ikke af Kaptejn och Lensmand mønstres ooh delis". Lensregnskabet har 
saaledes Udgiften til 2 Skabe at gemme Vaabnene i — et Aar var der 40 Styk-
ker i Skabene. Ligeledes findes i samme Skabe fire „handkieder och en Kiede 
femb Alen lang", til at binde militære Syndere med. De Menige havde blandt 
deres Begunstigelser ogsaa den, at de fik „fri Ildebrand", frit Bygnings- og Vogn-
tømmer i Kronens Skove lige med Bønderne. 

Der gik imidlertid Forfald i den militære Ordning af 1614, og i 1632 nødes 
Kongen til at anmode Lensmændene om at bringe det jyske Regiment „Landfolk 
paa fode" paany, udskrive „Bønder-Knechte" og desuden sørge for Gaarde til 
„Officerer, Adelbours och Thromslagere". Chr. HOIch maa da lægge sig i Selen 
igen. 

11633 har han Ulejlighed med en Officersgaard. Det er den tidligere nævnte, 
der tilhører Kaptajn Laurits Andersen, og det drejer sig vist om Gaarden i 
Mølhave. 
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Hvad der foran er anført herom, kan suppleres med dette: Gaarden er for-
=falden, Kaptajnen lader den istandsætte, og han vil saa have Godtgørelse for 
.dette af Fæsteren, som flyttede ud. Ligeledes vil han have erstattet et Stykke 
Eng „Wor Kiær", som er taget fra Gaarden og lagt ind under Slottet. Kongen 
befaler Ohr. •Holdt at hjælpe Kaptajnen til begge Dele. 

I 1636 gives der paa Grund af Misvækst og Sandflugt Afslag i Landgilde til 
, en hel Del Gaarde, der er udlagt til Underhold for Officerer. 

De militære Lønninger synes ved den nye Ordning at være blevet for-
bedret en Del. Der findes fra 1636 en lang Liste over Gagerne, som gives 

,dels for indenlandsk og dels for udenlandsk Tjeneste ved Oberst Friis' jyske 
Regiment, baade det Obersten, Oberstløjtnanten, Majoren, Kaptajn, Løjtnant, 
Kvartermester, Munsterskriver, Feltskær, „Feltpredicher", Profos og ned til 
Trommeslager og „Knecht" faar. Oberstens er 118 Rdlr. i udenrigs Tjeneste 
(om Maaneden) den menige Knegts 31/2  Rdlr. De øvrige Lønninger ligger der 
imellem. Lenene skal udrede alle Pengene og sørge for Gaarde til Boliger. 
Officerer af de tre højeste Grader er dog undtagne deres Forsorg. 

Ogsaa overfor Desertation af de menige Soldater paakalder Kronen Lens-
mandens Hjælp. Det er en Slags Polititjeneste, han her forretter. I 1620 er 

(der stukket 84 af. Lensmændene faar Befaling til at gøre Jagt paa dem, og 
naar de er fanget, tage dem i Forvaring. Af disse 84 var en fra Silkeborg Len: 
Søren Nielsen, som var stillet af Madtz ,Harboe i Thang (Tange ?). 

— — Retsplejen, som vi i det foregaaende af og til har berørt, gav ogsaa 
'Chr. Holch, som Lensmændene i det hele taget, en Del at bestille. 

Fangetaarnet, hvori Forbryderne omkring fra Lenets forskellige Herreder 
.anbragtes, fandtes jo, som allerede omtalt, paa Silkeborg. Lensmanden var alt- 
•saa en Slags Arrestforvarer. Han skulde sørge for Fangernes Bevogtning og 
Ophold og svare for, at de ikke brød ud og flygtede. Skete dette, hvad der kunde 
hænde, var det, som tidligere anført, hans Pligt at gøre alt for at skaffe ved- 
kommende til Veje. Nabolensmændene varskoes om Hjælp. De i det foregaaende 
.anførte Undvigelser kan suppleres med følgende: I 1635 er Skovfoged Peder 
Christensen i Isen, som har forhugget Skovene i Lenet, sat fast paa Silkeborg 
.og dømt, men imidlertid „af tornet udbrudt oc Undvigt". Han er dog atter bragt 
til Veje — „tilstede kommen". Han dømmes for sin Skovsynd, sin Undvigelse og 
andet mere fra Livet, men synes at være bleven benaadet med Bremerholm. 

Herredsting og Landsting var jo de Steder, hvor Retten plejedes, men der 
-sker ofte, som• tidligere berørt, Henvendelse ovenfra til Lensmanden om at under- 

•søge en Sag og udtale sin Mening om den, eller ved personlig Indgriben søge at 
faa den bilagt, eller det kan paalægges ham at lade en eller anden tiltale for 
Tinget o. s. v. Dette sidste indtræffer saaledes i 1632, da et kongeligt Brev an- 
moder Chr. Holch om at indstævne en Kvinde fra Thorning: „Vi bede attj 
paa hindis fingre lade tiltale ooh derefter skee Exeoution". Hun har stukket de 
tre Fingre I Vejret til en falsk Ed. Det gælder en Paternitets-Sag. Hun har løjet 

sig fra den rigtige Barnefader og villet give en af Kejserens Ryttere fra Krigen 
Skylden. Ved Holchs Indgriben faas hendes Tilstaaelse. 

Lensmandens Indgriben i et Par Drabssager er omtalt i „Silkeborg Slot I". 
Her kan tilføjes endnu et Tilfælde. 

1626 paakalder Kongen Chr. Holchs Hjælp i Anledning af et Drab i Grau-
balle. Sagen er ret interessant, navnlig fordi den giver et lille Indblik i, hvad 
man kunde tillade sig overfor Herredstinget. Jens Nielsen har begaaet Drab paa 
sit Sødskendebarn. Han indstævnes for Hids Herreds Ting. Men mens han staar 
for Skranken, stormer en Flok „med Vaaben og Værge udrustet ind och der be-
gyndt oprør och tumult odh med geualtt Wildt borttførd ferneffend Jens Nielsen 
fra Retten". Det 'lykkedes dog ikke, og de nøjes saa med at skælde Retten Huden 
fuld. Chr. Holch skal nu undersøge Sagen, finde Hovedmanden og forfølge denne 
ved Lov og Dom. 

Det kunde ogsaa se ud, som om Chr. Holch har været undersøgende, hvor det 
i 1625 i Lensregnskabets Rubrik for Sagefaldsbøder berettes, at Slottets Kasse 
har ,,annammet aff Niels Jensenn i Truust 12 Dal.". Niels har laant Hus til en 
fredløs Karl, som hos ham er kommen „udj Dryoh och Suermeri med en Smedt i 
Grønbech, og som siden haffuer røffuet ooh thaget en bøse, edt Werge och nogen 
Pendingh fra Samme fredløse Karl, och strax dermed bort Rømt, och icke Niels 
Jensenn strax paa ferske fode haffuer ladet søge effter hannem — — —". 

Ligeledes synes Holchs Hjælp at være bleven paakaldt, da „Niels Jensenn i 
Mollerup slogh hans hØstrue ihiell og siden bort Rendte". 

Aldeles sikkert er det i al Fald, at han i 1617 har paatalt Nødvendigheden af 
Tingenes Flytning: „Han har oss (Kongen) underdanigst tilkiendegiffuet, huor-
ledis at der skal findes nogle Tinge derudi eders lehn, som ere Luisgaard herreds 
ting, Hids Herrids ting, thuillum biercheting og Veigerslev biercheting, som skal 
være udi Landsbyerne ,beliggendis, huorudover om Tingdagene skall giffue Aar-
sage fill stoer uschikeli•ghed med druchenskab, som bønderne sig u•di øffuer och 
anden ulejlighed". Han foreslaar, at Tingstederne flyttes fra Byerne, men at de 
dog bliver i Sognene, hvor de ligger. Ligesom Sagen i Grauballe fortæller dette 
jo en Del om Tidens Tingforhold. Det ser ud, som Tingstederne virkelig er bleven 
flyttede. 'I al Fald tillades det Degnen i Sinding og Sejling Rasmus Søffrensen i 
1635 efter derom indgiven Ansøgning at bygge et Hus i Sejling paa dette Stykke 
Jord, „hvor før Herredstinget har ligget". 

Af ikke tidligere omtalte Straffe, tildelte i Chr. Holchs Lenstid, skal her an- 

føres et Par Stykker. 
I 1615 dømmes et Par Folk i Thorning til Hængning: Christen Sørensen og 

Buolldtt Lasdatter. De har stjaalet fra velbaarne Fru Kirsten Juel. Godset _fand-
tes udj deres boe epther Ransagelse". De bliver for en Gangs Skyld ikke sat fast 

paa Slottet. Fængslet d& har maaske været belagt med andre eller maaske været 
under Reparation — nok er det, de to Syndere overlades Anders Skriver, Lem-
ming til Opbevaring. Hans Lukkelse har sandsynligvis været lidt maadelig og 
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ikke vanskelig for et Par stærke og fingernemme Mandfolkehænder at uskade-
liggøre. Christen bryder ud og rømmer, mens Bodil bliver i Saksen og bliver 
„dømbt fra hendes Hals och Rettet". Deres Bo bemægtiger Slottet sig saa, og 
der findes en Liste over, hvad de to Syndere ejede. Jeg citerer denne, fordi den. 
synes at stamme fra et ret velstillet Bondehjem og giver et Begreb om, hvor-
ledes dette da var udstyret med Boskab af forskellig Art, Sengetøj, Klæder, 
forsynet med Madvarer, Korn, Besætning. 

1 Egekiste med Laas for, en iDuelicks1) Forklædte, en sordt Fløjels Lue 
med huidt foder om, en lien (linned ? el. liden ?) Hat, en Klædestrøje, en Ege-
skive med Skab under, en Langbænk af Eg med Skab under, et Egeskab med 
Laas for, et .Hørgarns Lagen, 2 Fingervanter, en Kvinde Wanderlue, en Klæde-
børste, en gl. engelsk Karl-Kjole, et Par blaa ulden Strømper, to halvslidte 
Skjorter, 3 Trætallerkener, 3 Træfade, 2 Sten ,Kouser, 2 gl. Kruse, en Messing 
Lysstage, 2 Stenfade, et gl. Egeskrin, en Naver, et Spegerbor, en Bismer, en 
aaben Gryde med et Jerngreb, i, et brunt KlædesskØrt, en lille Hovedpude, et 
uldent Forklæde, et Hynde med rødt Dræt under, 2 tynde Sengeklæder, et Skrin 
med Laas for, en Skæppe med noget Salt i, en Skjortekrave, et Halsklæde, et 
sort Aghynde, et Sengested, 2 hvide Halsklæder, en Hørgarnslagen, et tyndt 
Sengeklæde med hvide og sorte giØrn2) udj, et gl. Sengeklæde, en gl. sort Vad-
mels Karlekjole, en gl — — (utydelig Skrift) Sæk fuld af Malt, en Blaagarns 
Dug, 11 	— (utydelig Skrift) — ulden Garn — — 10 Mark — 8 Alen hvidt 
Vadmel, en graa ulden Sæk, en gl. — — Hvergarn, 2 smaa hvide ulden Puder, 
en gl. Vadmelstrøje, 2 Vadmelsbukser, en Saae2), 2 smaa Ballinkar, en Stand-
tønde, 3 Skip. Rug, 5 Skp. Mel, en halv Tønde Byg, en graa Sæk, 2 Træaske4) 
den ene med noget Smør, 2 tomme Øltønder, en Øltønde med noget Øl i, 2 
smaa Kærner, en Bøtte med noget Havre i, en Ild-Kloffue, 26 Skp. Rug, 3 Sider 
Flæsk, 2 Faarekroppe, 9 Stykker Nødkød, 2 Isterleder5), 3 smaa Oste, en Kværn, 
2 halvslidte Sten, et Ølkar med 11 Skpr. Havre, et andet lidet Ølkar, 2 tomme-
Tønder, en Skærekiste med en Skærekniv, en HØIe, en Høfork, en gl. Saa med 
en halv Skp. Havre i, noget ukastet Byg, 2 Øg, en Fole, 2 Køer, en Remplengs-
kalva), en Vogn med sit Tilbehør, en Harve, en Ladeløb — ialt takseret til 62 

Dir. 4 Skpr. Rug 6 Skpr. Havre. 
Man forstaar jo ikke rigtigt, at Christen og Bodil har, haft nødigt at gøre 

lange Fingre. Naa — maaske er en Del af Boet forskaffet netop ved disse 

Fingre. 
I 1637 hænges Tyven Søren Isen. Omkostningerne ved denne Aktion præ-

senterer Lansregnskabet saaledes: „At henrette som effter hans egen bekien-
delse for tiufferie bleff affliuffuet 6 Dal.". „Er bekostet paa forn. Søffrsen lisen 
som udj 29 Dage waar anholden, Indtil hånd bleff dømbt og heden Rettet, om 

1) Dvtelgstøj. 2) Trende (Feilberg) 3) Ballie ell. Trækar. 4) Æsker. 3) Isterlev; Ister-

blærer til at koge Kaal paa. 0) halvvoksen, Rympling. 
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Dagen 12 Skilling Ehr Penge 31/2 Rdl. 11/2 Ort". Lænken, han blev hængt i, blev 
leveret af Hans Smed i Funder, som for dette Smedearbejde fik 1 Daler. 

Et mildere Tilfælde er Niels Michelsens i Iller. Han bliver „fredløs soren 
Formedelst haned dræbte Jens Nielsen ibidem". Formentlig har der været en 
eller anden formildende Omstændighed — maaske var det uagtsomt Drab -
thi ellers havde sikkert Lænken eller Øksen været ham vis. Hans Bo annekterer 
Slottet, og jeg'  enytter atter Lejligheden til at opgive, hvad Boet indeholdt, fordi 
vi her i Forbigaaende faar Lov at kaste Blikket ind i et lille — vel nærmest fat-
tigt — Boelsted fra den Tid. Der opgives at være: „en blacket Kou och en 
Røyhuet (rødhovedet ?) eller Røyhuid (rødhjelmet ?) Kou, som er vordieret til 
sammel for 8 Slet Dir., flire smaa Ungsulin 2 Slet-dlr, En gammell foldbenck 
3 Mark, en gamell stuffue (?) for 3 Mark, En gl. skrin for 2 M., men ingen Los 
for 2 gl. 011 tønder for 2 M., en gl. hØlje (HØIe) for 11/2 M., en gammel — -
(Skriften utydelig) — 2 gl. Segell for 1 M., en gl. graae Dyen af Ulden for 3 M., 
en gl. Sengklede for 11/2 M., thou gl. Blorgarns lagener ubrugelig, En gl. for Sleden 
(forslidt) Vogen Med sin bil høring for 51/2 M., 1 gl. ploug stuer (Stud ?) for 
1 M. Beløbe sig til samen 24 slete Dir. 11/2 M.". 

Vi faar ogsaa Lejlighed til at kaste et lille Blik ind i Niels Michelsens Lade, 
hvilket kan fortælle os lidt om Tidens Landbrug, det Udbytte, det gav, Pri- 

ser m. m. 
„Der Nest Korenedt i Laden Rog 12 thrau ock huer thrau 2 skiper ehr 3 thøn- 

der Rog. Der fra taget till skyllde(vist Restance) femb skip, och for thinde 
(Tiende) 3 skip 1 fiering Kar, saa bliffuer Iglen 2 ThØnder Ringer 1 feringkr och 
skipen Vordieret for 11/2 Mark ehr peng 6 Daler Ringer 6 Skilling. Itemb Biug 
(Byg) 6 thrauffuer (hver) 2 Skip ehr 12 skiper biug der aff thill skylder 6 skip 
ooh till Thinde 3 skip en fieringkar, saa bliffuer Igien 21/2 Skip 1 fierrringkar 
huer skip vordieret for 1 Mark ehr penng 21/2 Mark 4 Skilling. Noch haffuer 14 
thrauff huer trauff saat (sat) for 3 skiper ehr 42 skiper haur vordieret huer skip for 
8 Skilling ehr peng 5 Slete dir. 1 Mark, Item 2 thrau bog hued (Boghvede) 4 skip, 
skipen 1 Mark er 1 slet daller ()oh beløber sig i en Summa 111/2 slete Dlr. 1 Mark 

Skilling". 
'Det hele Bo løber op til 37 slette Dir. 14 Sk., hvoraf Lensmanden jo faar 

det halve. 
I 1641 er Christen Mogensen i Trust kommen i Fedtefadet for en utidig Hjælp- 

somhed. „Han toug (tog) en fange løs paa Weyen thil Aarhus Vedt Naften 

Jens Heede, som Vebiurdige Jørgen Seefeldt1) Vilde haffue offuer skicket thill 

Bremerholmb". Han blev for sin gode Vilje henrettet. Hans Smule Gods blev 

„vorderit til 3 rix. Dal. 1 ort". 
Rømning forekommer af og til, uden at der gøres Rede for, hvad Grunden er.  

Men ogsaa her tager Slottet naturligvis det, der staar tilbage. Fra det Aar, 
Christen Sørensen, Thorning løb sin Vej, haves endnu et Par Rømninger, og jeg 

1) Jørgen Seefeldt til Refsnæs, Rigsraad (1594-1662). 
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tager dem med her, fordi Listerne over Boerne ogsaa her foreligger. Den ene 
Rømningsmand hedder Niels Hansen. Hans Hjemsted kendes ikke. Han har 
efterladt sig en rød Ko, en sorthovedet Ko, en rød Kvie, en Ungnød, en sort 
Spædekalv — tilsammen vurderet til 5 Dir. En graa — — (vel sagtens Ko) -
en blakket — — (vel ogsaa en Ko) — et blisset Øg, et skimlet Øg, tilhobe vur- 
deret til 4 Mark. En Tønde fuld af Jærnkloder 1 Mark, 1 gl. Skiveblad (Bord- 
blad), 2 gl. Sengesteder af Bøg og Fyrretræ 11/2 Mark, 2 øltønder og 2 Halv-
tønder 2 Malk, 5 Faar, 2 Lam. En gl. Vogn 20 Skilling, en gl. Harve 1 M., 2 Par 
gl. Vognhamler 1 M., 1 gl. graa Ulddyne 4 M., 2 Tin Tallerkener, 4 Mælkekar,• 
2 gl. Træfade ,en Stol, en Messingring, en Messing Lysestage 11/2 M. 4 Sk., 11 
Tdr. Rug, 18 Skp. Havre a 5 Sk. 

Den anden Rømningsmand, hvis Navn er Chr. Thollund, har forladt et Hus 
i Borup. I dette har han efterladt kun 6 Skpr. Boghvede (21/2  M.), 11/2 Skp. Rug 
(7 Sk.), Sengklæder for 20 Sk., et Blaargarns Lagen (8 Sk.), en graa Vad-
melsdyne (1 Dal.), en Egekiste (1 Dal.). 

— — Under sin lange „Regeringstid" har Chr. Holoh selvfølgelig haft en 
hel Del Arbejde med de store Silkeborg-Skove. 

Om disses Tilstande ved hans Overtagelse af Lenet foreligger altsaa ikke 
andet end den ovenfor anførte — ret intetsigende — Erklæring fra Hartvig Kaas 
og Karl Bryske. Derimod fortæller et Brev — i danske Cancellis indkomne Breve 
og Indlæg — fra 1611, som vi ovenfor har citeret lidt af, at han straks er kom-
men i Gang gned Tilsynet med Skovene. Jeg citerer i sin Helhed Lensmandens 
Brev desangaaende til Kansleren Christen Friis og Steen Brahe:1) 

„Min gansohe wenlig helsenn Altide forsendt med Gud almechteste kiere 
Gunstige Venner, iegh betacker eder paa thett Venligste for alt beuiste enre och 
guode huilcket iglen att forskylde iegh stedtze aff formuffuen wil findis gantzsche 
Guoduitligen. 

Gunstige thilforladendes, guode Venner, Iegh kand eder paa thett Venligste 
icke forholde, Att eptersorn iegh haffuer 'bekommet Kong. Maytz. skriffuelse ohm 
noget thØmmer thill hans Maytz Schibsz bygningh att frembsende thill Neste 
Ladstedt som for nogenn kort thiid siiden her udj Silikeborigh Schoffue er hug-
gedl ooh iegh derpaa strax schreff eder nogenn besdkede thilbage iglen med 
same Cantzeli Bud saa viitt som iegh paa thend thiid aff BØnderen i en hast 
kunde forfare, Och Silden haffuer iegh hafft Mendt ude offuer ald Schouffuen 
och sielffuer ochsaa haffuer werett med och theer største partenn bessiht, och 
befindis Att threr ligger udj Schouffuen, epthersom denne Indlagde fortegnelse 
Udiser, desligeste haffuer iegh hafft mit bud udj horsens, da befindes der att 
vere Udsende ved Ett bunder och tyffue threer thill Ladstedenn aff forbemeldte 
ThØmmer, Och enddogh iegh wil4 nu medt dett alle snarist muglicht er, bøn-
derne haffuer Saaet deres Bygh, giøre min største fliitt att iegh kand sende 
største parten aff thett andet thØmmer ochsaa fremb thill horsens thill Lade- 

1) Steen Brahe til Knudstrup (1547-1620). Rigsmad. 

stederen thill thett Andett, Saa er der dogh en stor partt Iblandt thett Thøm-
mer, som ligger endnu her udj Schouffuen som lette kand Ages paa Bønder 
Vogne eller mand kand faa dett fremb med mindere Att thertill shall giøres sterche-
Stien Vogne eller Blokvogne for threernis stuorheds skyld, och skulle ochsaa 
Axelen paa same•Vogne foruares ooh beslaaes met noget Jernn, eller thi (de) 
kunde icke holde, och therfor wille gierne Wiide nogenn bescheedt ohm ieg der-
paa mutte giøre nogen bekostningh eller ochsaa der Kunde bliffue forordnet en 
forstandigh ThØmmermand, som Kunde drage bidt och same Threer besie, ohm 
de icke Kunde enten Sauges och sohillis langs Att eller Twert offuer att mand des 
bequemli'ger Kunde føre thennom och dogh silden Kunde bruges enten thill Schiibs-
planker eller Andet IndthØmmer, der thill med haffuer iegh laditt forfare udj 
Horsens Ohm Schiib thiil Same thØmmer att frembfØre, tha er der Ingenn nu 
som saadan stor thømmer kand Indthage, Meden var der en Gammel Thømmer-
sleber af Kong. Mayts egenn skiibe som haffuer mott hindt same thømmer for 
Horsens thett haffer verett mØyet gott, thi Karell Bryscke haffuer faaet Kong. 
Maytz Breff for Aarhus att frachte Schiib derthill, och eptherdi thet Andet thØm-
mer ligger for 'horsens, och thett som er thilbage ochsaa endeligh schall føres 
der Udt for Bierioh och backer och langh Vej schyld, besuer kand sigh tha att 
lade frachte nogen •skiib derthill och iegh icke heller haffuer nogen befallingh 
derpaa". 

Meningen med det sidste uklare er vel, at Karl Bryskes Skib skal hente 
Tømmeret. 

Som Svar paa denne Henvendelse foreligger der et Brev, hvori Chr. Holch 
anmodes om at leje „Kreierter"1) til at føre det over. Kan disse Skibe faaes, 
skal han lade Regeringsraadet det vide 
Kongen selv er vel paa Krigsskuepladsen -
at de 'kan sendes efter det. Det store Tøm- 
mer, som ikke kan føres paa BØndervogne, 
maa blive liggende, til det bliver Vinterføre 
— Slædeføre — for at man ikke skal behøve 
at gøre Bekostning med Blokvogne eller med 
at sende en Tømmermand derover. Sagen en-
der med, at Kongen sender Skib efter Tømmeret og faar noget Landgildesmør 
fragtet over ved samme Lejlighed. Lensregnskabet af 1611-12 oplyser, at Anders 
Ibsen ved Silkeborg har lejet 27 Karle i 14 Dage at indskibe det i Horsens. 
Anders selv faar for sin „Urnag och besuering i de 14 Dage sin Kost og 
2 slet Rdlr.". 

Hele Ladningen var 353 Rdlr. værd. 
Man •ser af disse Breve bl. a., at der i de Aar kan hugges saa svært Skibs-

tømmer, at almindelige BØndervogne ikke kan bære det. De giver jo endvidere 

1) Det samme Fartøj som nu hedder Krejler: en lille Prangerskude, som driver:Sma.,- 

fragt-Sejlads paa Fjordene og i indenlandske Farvande. 
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et ganske godt Billede af, hvorledes Bortkørsel og Udskibning af dette Tømmer 
foregik. 

At Skovene har givet adskilligt mere end det, der brugtes til Kongens Skibe, 
har vi tidligere •haft Lejlighed til at vise. Det vil dog her være paa sin Plads at 
supplere denne Redegørelse, hvad Udførslerne i Chr. Holdhs Tid angaar. 

1614 afgaar der Tømmer til et Fæhus paa Asmild Kloster: 44 Stolper (5 Al.), 
40 Sparrer (10 Al.), 22 Bjælker (13 Al.), 15 Leder (14 Al.), 120 Løsholter (3 
Al.) o. s. v. 

1617 sendes Lensmanden paa Skanderborg, Laurits Ebbesen, Egetømmer til 
en Bro paa Slottet, „en hand tyk och Siu alle Lang". 1618 'hugges „otte ege-
bielcher till at opbygge och forferdige ett stycke Hus paa Mariager Closter, som 
skall were nederfalden", 18 Al. lange. I 1620 leveres atter til Broer ved Skan- 
derborg 20 Tylter Egeplanker, 6 Al. lange og 1/2 Kvarter tykke. 1621 sendes en 
Tømmermand fra Lundenæs Slot, som skal have en hel Del Egetømmer. Chr. 
Holch skal lade ham det udvise paa „beleylige steder", og Lenets Bønder skal 
køre det bort. 1631 faar Knud Gyldenstjerne paa Hald til et Hus, han bygger der, 
48 ligestolper, 30 Al. lange og 13 Tylter Løsholter og Remmer, 13 Al. lange. 
1623 faar Aarhus Mølle Tømmer til Mølledammens Istandsættelse. I 1630 nævnes 
flere Slotte, som Chr. Holch maa hjælpe med Tdmmer fra Skovene. 1632 er 
Skjærn Bro „gandske brystfældig, saaat den gemeene Mand uden stor liffsfare 
ioke der offuer kand komme". Til at bedre den med skal i Silkeborg Skove hug- 
ges "femb och thiffue 'hammer huer thi Allen lang och 'en halff allen i Kandten, 
fire Gange leyderl) paa forskr. 25 Hammer och huer Gang 200 Allen er 1300 
Alten, tilsammen med Skavringen2) till at StrØe Broen med will giØris fornøden 
300 Jegeboell (Egebul) 3 quorteer bred och en quortier tyck eller noget tycker, 
til Recher paa begge Sider af broenn, 400 Anen til Opstandere, 140 hver otte 
quortier lang til Stridbaand8) indenfor Reoherne, paa Hammeren paa begge Si- 
der skall 50 och huer 9 guortier lang — —". Det har været en større Sending, 
og man faar atter her Begreb om, hvad Skoven kunde yde: Egebul, der er 3 Kvar- 
ter brede og i Tykkelsen et Kvarter eller noget mere (I). 1634 gaar en mindre 
Sending til Præsten i Lønborg til hans Præstegaards Udbedring. 1635 sendes 
der 10 store Ege til Jochum Beoh paa Bøvling. Bønderne skal 'køre det. Disse 
bliver da ogsaa betænkt fra Skovene. 1621 skriver Kongen til Holdh: „— — ere 
wi naad'igst tilfredse Adt I Bønderne der udj Eders Lehn maa huer tridie Aar 
lade bekomme Bygningstømmer och huer tridie Aar WogentØmmer saa meget 
de scheeligen och till deres Nødtørft kand behøffue". Ogsaa de udgaaede og 
udgaaende Træer tages i Brug. I 1635 siges i et kgl. Brev til Lensmanden, at 
da der skal „findis mange och adskillige barchallende4), forfourende8) oc top-
hallende°) treer baade Eeg oc Bøg som aldelis til Olden icke er tienlig, mens 
ickun Aar efter Aar staar Sahouffuen odh Oldenn til skade, indtil de gandske 
ere forrodnede oc forderfuet oc siden neppelig til 'brende kand tien", da skal 

1) Bundbjtelken? g) (?) 5) (?) 4) visnet i Barken. 5) forraadnede. e) topvisne. 

legges giedder til 
— — Krat och 
underschoffen til sahade". Lensmanden skal da, hvor de træffes lade dem „optage, 
slagte, saldte, well foruare och Siiden till sahibs till wort Slott i KiØbenhaffen 
woris Proviant schriffuer samme stedtz tilhende forschicke". En enkelt Gang 
'hører man da ogsaa om, at Skovene forhugges. Saaledes i 1635 af den tid-
ligere omtalte Skovfoged Peder Christensen i Isen og i 1639 klager Holch over, 
„att Skovene besuerges (besværes) i dett att naar nogen beuilges tømmer — -
de dett ey Mene felde, hugge och skulle (skjule) mends Endochsaa samme Tøm-
mer nogle Mille fra lehnitt bortt førre skulle — —". 

At man imidlertid ikke tager det saa nøje med et stort Træ fra eller til, turde 
fremgaa af dette, at i Borup Skov fik en Eg Lov at ligge i ti Aar efter at være 
udvist til Kongens Brug — den var nok ikke tjenlig til dette alligevel — før den 
blev solgt til Mogens Nielsen i Randers. Prisen var 6 Mark. 

Ved Omtalen af Skovene falder det naturligt at sige et Par Ord om Olden-
svinene og Jagten under Chr. Holch. 1635 bestemmer Kongen, at af hvert S% in. 

som ikke er indført i Skoven i Læg, skal nu svares 20 Skilling danske ligt-5~ 

Silkeborg Slot. II. 
	 5 

han lade tage 
Syn paa dem af 
Tingsvidner, og 
Cancelliet vil da 
tage nærmere Be-
stemmelse om, 
hvad der skal 
gøres ved dem. 

Der værnes i 
de Tider ellers 
ikke, som tid-
ligere sagt, ret 
meget om Sko-
vene, undtagen 
hvad den ulovlige 
Jagt angaar. Men 
en enkelt Gang 
ses dog et Tilløb 
dertil. Saaledes 
hedder det i 1621 
i et kgl. Brev til 
1-loloh: „Der skal 
paa vore och 
Chronens Schou- 
flue aarligen flux Huls Vindfelder Jeg Niels Rask — — Vill haffue Solgt Siden philipi Jabj (Jakobi 

Dag 1611 thi! sam Ards (Åers) dag 1612, I Mark 7 Sk. Thette bekiende Jeg Niels 
Rask medh mit Merke her Neden Under. 
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paa Dronningborg, og „Wille Wi, at naar Olden er der udj Lehnett", da skal 
der tages „goede færdige brendsuin aff alle bønderne effter Jordebogen, me-
dens naar ingen Aalden er, da wi'lle Wi, at bønderne skall giffue penge for 
brendsuin som sædvanlig". I Slutningen af Holchs Lenstid faldt det ind med 
et Par daarlige Oldenaar. Om 1639-40 siges der, at der saa at sige ingen 
Olden var paa Skoven. Eksempelvis kan anføres, at i de store Skove til Balle, 
Laven og Linaa gik det Aar kun henholdsvis 5, 6 og 4 Svin. Der var blot saa 
megen Olden, at Bønderne kunde faa til deres „Levesvin", intet til de Brænd-
svin, som skulde sælges eller gives i Landgilde. Og i 1641-42 var Oldenaaret 
ogsaa ringe. Den Smule Bog og Agern, der var, var „bort leget" (lejet) til Bøn-
dernes „Lefue Suin". Det ser da ogsaa ud, som om der i de Aar ikke toges mod 
Svin til Indbrænding i Silkeborg Skove fra Egne udenfor Lenet. En Bemærkning 
paa Lensregnskabet fra 1637 siger yderligere angaaende Bestandens Udseende, 
at de store Svin tog Fjenderne i Krigens Tid, saa det er ikke blot dette, at der 
er kun lidt med Bog — der var bedre som Svinefoder end Agern — som gjorde, 
at der var kun maadelig med store Svin og ingen Grise. Og i Flugt med denne 
Meddelelse har Regnskabet en Oplysning om, at da der er kun faa Svin, finder 
man det ufordelagtigt at gøre „Bekostning med Sa•ltfracht ooh anden Udlegh 
flesket at fremskikke". Man sælger saa Svinene for 2 Dal. 1 M. pr. Stk. Der 
tales i Regnskaberne af og til om „hel og halv Olden". I disse Aar har der vel 
saa næsten slet ingen været. Maaske har dette ogsaa været Grunden til, at man 
fra Slottets Side — saaledes synes det i alt. Fald — søger at sætte Prisen paa 
Skovens Svinefoder op. Bønderne har vist klaget over dette, og i Antegningerne 
paa Regnskabet kræver Rentemesteren et Tingsvidne paa, at den gamle Pris er 
12 Sk. pr. Svin. 

Om Jagten kan bemærkes, at den ikke blot spores ved de kongelige Besøg 
paa Slottet — som vi om lidt skal omtale — men ogsaa i et Par Breve til Len•s-
manden, et af 1624, hvori det hedder, at denne skal belave sig paa at have Træ 
(til Tønder) og Salt „till større Dyr, som hans Maytz met første achter at lade 
slaa", samt et af 1634, hvor han bedes at lade skyde nogle Urhøns til „Hof-
leigeret paa Skanderborg". 

Maaske har ogsaa „Advarslen" i Kong Christians Brev til. Ove Høg af 1627 
haft Ærinde til Silkeborg. Det hedder her at „— — uyldskøtterne skal aduaaris, 
att ieg derris tieniste intet lerager end til Paaske begerer. Er der nogen ijblandt, 
som tiener til at briig for dyruoohter, daa skall ded giftes mig tilkende — —". 

— — Vi har ovenfor ofte haft Lejlighed til at nævne Vinderslevgaard i dens 
Forhold til Silkeborg, navnlig under Omtalen af Byggeriet. Det er derfor natur-
ligt, at der falder et Par Ord om dem, der sad inde med Gaarden og svarede 
Fæste til Slottet, i al Fald kan det have sin Interesse at nævne en af dem: Anna 
Folkvarsdatter. Hun synes ikke at have været en helt almindelig Dame. 

Hun omtales som Enke efter en Voldmester — vel en Slags Ingeniør — Poul 
Gyesen eller Byesen — Poul Voldmester kaldes han — som har været i Kongens 

Tjeneste, bl. a. ved „Nagskouffs (Nakskovs) Fortification". Der siges i 1636, at 
hun af Kongen faar overladt Vinderslevgaard paa Livstid mod 200 Specie Daler, 
altsaa som et Slags Stedsmaal. Lensmanden maa dog ikke kræve dem af hende 
„eptherdj hun penge hoes Os haffuer at fordre", siger kgl. Brev. 

1 1637 oplyser Lensregnskabet, at hun indsender til Provianthuset i KØben- 
havn 429 Tdr. Byg, 2 Tdr. Aal, 528 Sider Flæsk, 307 Svinehoveder og 310 Svine-
rygge. Samme Aar faar hun Lov til, paa egen Bekostning, at anvende det for-
faldne store Stenhus paa Gaarden, der altsaa — se ovenfor — ikke blev taget i 
Brug paa Silkeborg, til at opføre et nyt Hus af. At denne Nedrivning heller ikke 
har fundet Sted, vidner altsaa atter dette, at den gamle Hovedbygning staar den 

Dag i Dag. 
Af Lensregnskabet ses det, at hun svarer et aarligt Fæste paa 100 Rdlr. - 

vist •ikke nogen stor Afgift — og Kongen har vel saa ment, at hun nok kunde 
faa Raad til at klare sin afdøde Mands Gæld til ham, der skal være „en Antal 
penge till" Nakskovs Fæstningsarbejde, som han har modtaget, men ikke 
naaede at gøre Rede og Regnskab for, før han døde. Ohr. Holch anmodes i 
1639 om at sørge for, at hun faar det i Orden inden St. Johans Dag. I modsat 
Fald skal han lade hende ved „loug och Ret tiltale." Formodentligt er det ikke 
kommet dertil, thi hun ses endnu i 1642 at sidde paa Vinderslevgaard, da den 
daværende Lensmand kræver hende for Langgilde af en Eng „ømølle eng kal-
det, som ligger 'strax derued gaarden," men som hun paa kongelig Kendelse 
slipper for at udrede. I 1641 har Fru Anna haft et Sammenstød med Præsten 

i Hinge Hr. Christen Erichsen.1) Det hedder herom d et kgl. Brev til Chr. Ilolch: 
„Der har werrith en tiid lang nogen trette formedelst nogle hastige ord forn. 
Anna Folch haffer hafft til 'forn. Hr. Christen udj Kirchen effter at Ald tien-
nisten var holden, och hun derfore er Kirchefred Offersoridt ooh derfor til Os 
(svaret) hendes boder (Bøder), da effterdj det befindes forn. Hr. Christen 
nogen Aarsag til saadan adt haffue giffuet, haffer wi naadj (afgjort) att hun 
for widere tiltalte i den sag skall werre forskonidt, Bedendes eder och wille 
adtj forn. Hr. Christen Thilholder adt hand hinder ey widere derfor Molesterer 

medens thilholder dennem begge Adt de imod huer Ander dennem forholder 

som Christeligt och forsuarligt er." 
Baade Fruen og Præsten har muligvis været stridbare Naturer. Det synes 

dog, Kongen har haft lidt ondt af det for Fru Anna og maaske villet trøste hende 
for Bøderne, der er blevet hende idømt, thi hun faar samtidig Tilsagn om, at 
hun skal „som andre vore tienere have Ildebrand busser och Vogntømer af 

Ohronens Skoffue." 
Samme Aar, lidt senere, har Chr./lob:h krævet hende for nogen Tiende. Men 

hun har klaget til Kongen og sagt, at hun ikke før har svaret denne, hverken til 

Kronen eller Kirken. Holch faar Ordre til nærmere at undersøge Sagen .saavidt 
med Lempe skee .kanel og til redte forhielpe, att kun ikke om nogen usædvanlig 

') IfIg.Viberg har han Tilnavnet Brusen og var Præst i Htnge•Vinderslev fra 1621 til 1636 
a• 



Peder Melchiorsen. Eegen Handt. 

• ,)e  

~1>f 

Oluf Grønbech. Stephen Andersen. Eegen Handt. 
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tiende adt udgiffue bliffer anmodet." Kongen synes dog at være bleven træt af 
hendes Klager, thi han slutter saaledes: „paa det wi for widere hendes OffuerlØb 
tnaa forskaanis." Nu kan det være nok. 

— — Om de kirkelige Forhold under Chr. Holch er der en Del at berette. 

Præste-Genanterne fra Slottet — omtalte i „Silkeborg Slot I" — gaar altsaa 
fremdeles ud af Slottets Beholdninger. De oppebæres som før af Præsterne i 
Linaa, GjØdvad, Kragelund og Them. I 1611 hedder Legat-Nyderne henholds-
vis: Rasmus Nielsen, Peder Melchiorsen Thornings) Steffen Andersen2) og Oluf 
Andersen Grønbech2). 

I 1612 kaldes Magister Jørgen Pedersen Obel til Præst i Linaa og Dallerup 
Sogne i Stedet for gamle Rasmus Nielsen. Denne Ansættelse gav Anledning til 
nogle Tvistigheder, hvori Chr. Holchs Navn ogsaa var indblandet. I et Missive 
til Lensmanden paa Skanderborg, Laurids Ebbesen, og Jens Gjødesen, Biskop i 
Aarhus, skriver Kongen, at han „har bragt i Erfaring, at Sognepræsten til Lenov 
og Dallerup Sogne for nogen Tid siden er død, og at Sognemændene i Lenov 
Sogn, der er Hovedsognet, i Forening med Chr. ,Holoh, Embedsmand paa Silke-
borg Slot, have givet en Person ved Navn M. Jørgen Pedersen Kald, hvilken 
Sognemændene i Dallerup, der er Annekssogn, imidlertid ikke ville kalde. De 
skulle ordne det .saaledes, at M. JØrg. P. bliver ordineret til begge Sognene og 
ogsaa bliver ansat i Dall. Sogn, da han er kaldet til Hovedsognet og findes 
skikkelig og bekvem i Levnet og Lærdom. De skulle foreholde Sognemændene i 
Annexsognet'), at de skulle holde M. Jørgen for deres Sognepræst og give ham 
den Rettighed, der tilkommer Sognepræsten." Om de gjorde dette, ved jeg ikke, 
men Holch og de Linaa Sognemænd beholdt i al Fald Marken, idet JØrg. P. fisk 

1
) Peder Melchiorsen Thorning. Jubellærer (1600-1658). 2) Steffen Andersen (1603-

1629). 8) Ole Andersen Grembech (Provst endnu 1623) vist fra Grønbæk-Svostrup. 4) Dal-
lerup laa i Skanderborg Len, derfor paakaldes Laurids Ebbesens Bistand. 
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Embedet. Og han fik yderligere i 1613 Kirkens Part af Korntienden i Linaa Sogn 
— 9 Ørt Rug, 4 ørt Byg og 1 ørt Havre — rimeligvis ogsaa paa Chr. Holchs 
Indstilling. 

11618 ansøger og faar Præsten i GjØdvad Peder Melkiorsen for sine Sognes 
Ringheds Skyld nu 7 Ørt Korn fra Slottet. 

I 1630 skal Holoh sørge for, at Præsten i Levring og Hørup, Bertel Jakob-
sen'), som klager over, at hans Kald „er saa ringe, att band icke well skall 
kunde Underholde Si•g Sin Hustru och børnn," faar en Tiende der i Egnen, naar 
nogen bliver ledig. I 1639 faar han Ordre til at 'hjælpe Præsten i Them2), saa 
han faar Kirkens Part af Korntienden i Them Sogn, som hans Formand (Oluf 
Andersen) havde før ham. Heller ikke han kan ernære Kone og Børn med det, 
han har i Løn. At Chr. Holdt af en god Vilje har hjulpet til, er temmelig afgjort. 
Han har nemlig haft et Stolestade i Them Kirke og, i al Fald en Tid, søgt denne 
Kirke i Stedet for sin Sognekirke i Linaa. Der siger nemlig i en Sag, vi senere 
vil komme til at omtale, „at Christen Holoh førige leensmand paa Siloheborg udj 
langsommelig Tid Søgte Them Krke och en stoul der toed •indsette och der nogle 
Gange gik til Alters och ved sin Fuldmechtig thit och offte sin offuer loud der 
frembære paa Aalteret". 

Det har sikkert i det hele taget knebet haardt for mange Præster i den Tid, 
selv efterat de havde faaet det trykkende Præstegæsteri, der gjorde Præste-
gaarden til en Kro uden Kroens Indtægter — afløst med en Pengeydelse (Hr. 
Jens i Aal: 2 Mark 1 Alb., Hr. Jens i Hjortsvan•g: 2 Mark 10 Sk. 1 Alb., Hr. 

Anders i Them 2 Dal., Hr. Peder i GjØdvad 2 Mark 10 Sk. 2 Alb., Hr. Michel 
i Sejling 2 M. 10 Sk. 2 Alb. o. s. v.). 

En Præstesag af en mindre hyggelig Karakter faar Holch i Hænde 1636, 
og den vedrører Præsten i Skorup'). Det er med Vidner — Chr. Frandsen, Chr. 
Eskildsen, Karen Laursdatter og Præsteenken Johanne Hansdatter — fastslaaet, 
at Præsten „hest forleden langfredag — — skulle haffue ladet sig finde udj let-
færdighed med ett Quindfollok". Præsteenken anklager ham dertil for egen Reg-
ning for, at ban „forsømmer Cathechismi och børnelærdombs predichen" og 
„ikke holder ordinari bededag effter vores (Kongens) forordning." „Da saa-
dant i sig sielff er ganske uohristeligt ooh fill Guds fortørnelse," saa bedes Chr. 
Holch at gribe ind og faa Sagen undersøgt. Hvormange af Anklagerne, der var 
bevislige, vides ikke, og da heller ikke, hvorledes Sagen spændte af for Pastoren. 
Maaske har det hele været Klaffer. Hans Eftermæle er i al Fald godt. (Se 

Fodnoten). 

1) Bertel Jakobsen, Løgager, f. Løgager, Them Sogn, 1595, Faderen Bonde. "I Ander, 

Jensen Ørsted. 8) Niels Thomsen Ferslev (1629-1660). Vist fra Lyngaa-Skjod. Provst, gift 

med Formandens Datter. ()En god Mand og en stor Landmand«). Præstegaarden brtendt 

2 Gange (den ene Gang tillige Kirken), blev 2 Gange plyndret af Fjendtlige; paa Pulpitu-
ret findes et Maleri forestillende det Indre af Kirken, hvor Kalken staar paa Alteret, og 

Luerne slaar op om den, allernederst staar: «To Gange gik han ud for Brand. To Gange 
for hans Fjender — Dog gør Gud den proved' Mand Velsignets for hans Ende. tViberg` 
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— Jeg har i „Silkeborg Slot I" meddelt et lille Uddrag af „Forklaringer paa 
Kirkernes Gæld og Forraad" fra 1617 og 21, a'ltsaa fra Chr. Holchs Lenstid. Jeg 
vil her supplere dette med en lignende fra 1616. 

Det vil ogsaa her være for omstændeligt at anføre, hvad der berettes om hver 
Kirke. Jeg tager kun nogle enkelte fra den nærmeste Omegn. 

„Lenne (Linaa) Kierohe Haffuer udj Beholdning 15 Dal. 14 Skilling. Och ehr 
same Kierohe bygfeldig. Wa'benn Husett och Kloohuerchett saa well som den 
største Part af Teckedt bygfeldige effter SiØnsuinders Liudelse. 

Linan Kirke, 

Themb K. Haffuer behollindis 79 Dal. 6 Sk. Er fornøden: 1 større Klocke 
indsom der er, thi den er møgit for lidenn, och Sogned ehr ganske vidt udsprede 
saa denn icke kand høres uden aff dennom, som 'boer nest Kierchebyen, och 
Sognemenadene begierende at same Klocke motte omstøbes och bliffue støre, att 
dj dis bedre kand denn høre andensteds i Sogned. Enn nye Klockuerch will 
dertell udj Tlaornid huortil skall forbrugis 6 Bielsker huer 16 Alen lang, 4 Biel-
cker huer 7 Alen langh, 4 Bielsker huer 5 Alen lang, Oda 8 Bond huer 4 Alen. 

Balle K. Er bortskyldig 45 Dal. 101/2 Sk. Er bygfeldig. Murenn paa denn 
synder Side paa den stoure Kierohe bande østen och westen Wabenhusitt och 
paa den wester Side aff Thornid staar paa Raff och wil falde neder, huls denn 
icke med det første hielpes. Kierchegaardsporten er Offred (Overet) neder-
faldet aff. 

Giøuad K. Er bortskyldig 711/2 Dal. 141/2 Sk. Er fornøden 5 Fag Lofft, som 
skal legges med nye Fiell, och enn Henkpuortt( Hænge?) att locke Femon (Kvæg) 
aff Kierohegaarden med. 

Funder K. Haffuer Kierchen udj Beholdning 10 Dal. 11/2  Mark 4 Sk. Er be-
høffuendes. Kierchetheched ehr forfalden paa Mønningen odh skall mØnis aff 
nye paa wester Gafflen skall ochsaa forbedres oc sønnis nogen som Muren er 
forfalden, Enn Spær du sønder paa Frambkierdhen1) och dj thou Bieldahouder 
(Hoveder) och 2 Stang Baand, 1 Paart fattis Kierohegaarden at hegne denn med. 

I Svostrup Kirke er Beholdningen kun 2 Dal. 13 Sk. og Kirketaget paa den 
søndre Side „møgitt forfalden och holder intet for Wand." 

1 Lemmlng K. er „Klockuerchet aldelis forraadend och forfalden, att Klochen 
ickj kand ringis. uden stuer Fare" m. m. 

Vium K. er meget elendig: „Ald den gandske Offuer paa Thorned fat-
tes — — —" — „denn enne Hierne af Muren paa Thornid er nedfalden" m. m. 

Elsborg K. har mistet det meste af Blyet og mangler Loft over fem Fag osv. 
Vestergavlen paa Hørup Kirke er „roesten reffuind fra Jordenn och op," 

ligesaa den søndre Side. 
Paa den Melodi .gaar det hele Lenet over, og jeg kan tilføje, at mange 

Kirkesyn i dette og de to omliggende Aarhundreder melder noget lignende. Jeg 
skal endnu kun referere, hvad der siges om den gamle Tvilum Kirke, den sidste 
Rest af Klosteret. Der meldes — lidt mere udførligt end i 1617 — om stor 
Brøst paa Tag og Mur, „som alle uegne ehr bredfedt och udskreden." Derpaa 
siges: „Predichestollen ehr ugaffnlig med Thrappe och andett," ved den „nOr 
Side Westergaffuel er den enne Pelle (Pille) gangen ud fra Muren (æh gandske 
forfalden," ligesaa en Pille „ved den nØr Kirkedør og den østre Gavl nedfal- 
dende". Endvidere er det galt med Sokkelen, den er udskreden. Vaabenhuset 
trænger til 2 Leder. Og saa siges der ogsaa her om Klokken, at den „er saa 
ringe och lidenn, att denn kand icke høris uden aff ,dennom, som er wed Kier-
ohen, thi det er enn stoer wied belegendis Sogen, saa det ehr fornøden att 
Klocken skall forbedres od.' omstØbbes." 

Angaaende Chr. Holchs Forhold til Kirkerne kan endvidere hidsættes, at han 
i 1635 sættes til at „forfare", om der ikke fra „formufuende Kirker" kan ydes 
noget til Underup Kirke, som var meget forfalden — disse Indsamlinger til fat- 
tige forfaldne Kirker træffes hyppigt i dette Aarhundrede — og samme Aar sat- 
tes han — saavelsom de øvrige Lensmænd i Aarhus Stift — til at paase, at en 
kong. Resolution ang. Retten til Stolestaderne i Kirken, føres ud i Livet. Den 
meget •udemokratiske kgl. Afgørelse siger, at de, som giver mest til Kirken, skal 
have de øverste Stole, Hustruen i lige Maade paa Kvindesiden. Og i de enkelte 
Stole skal „den, som er elst, gifft, er Mand eller quinde, haffue gangstade eller 
Øffuerste stade i samme stoel." Denne Strid om Rangforordningen i Kirken er 
standende i de Tider i mange Kirker Landet over. 

1) Forhal ved en Kirke, ithem som sadhve i Framkirken eller Wapenhuseth« 114881. 
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Hvad Chr. Holdhs Forhold til sin egen Sognekirke — Linaa — angaar, da 
har jeg tidligere fremsat den Mening, at Alteret i al Fald sikkert er en Gave fra 
ham og hans Hustru. Under Alterbilledet — nu et, som forestiller Jesus velsig-
nende de smaa BØrn (af Maler Laders, Aarhus, 1862), men som dækker et 
gammelt, ret tarveligt, med en Fremstilling af Jesus paa Korset — findes nem-
lig — som ogsaa tidligere anført — hans og hans to Hustruers — Karen Krafses 
og Marie Belovs — Vaabner. 

Det ses ikke, at han har ofret noget paa andre af Lenets Kirker, end ikke Them, 
som han altsaa dog søgte. Ganske vist findes Holch-Navnet paa Alterstagerne 

Chr. Holchs og hans Hustruers Vaabner. 
Fra venstre til hejre : Karen Krafses, Chr. Holchs, Marie Belovs. 

Funder Kirke, men det er ikke hans, men hans Broderdatters Navn, der her er ind-
skrevet, og det er lidet sandsynligt, at han har noget med hendes Godgørenhed at 
gøre. Stagerne bærer det Holoh'ske og det Krabbe'ske Vaaben, og over disse staar 
henholdsvis Bogstaverne M. H. F. og M. H. M. M. H. betyder begge Steder Malene 
Holch, Datter af Ditlev Holch og Margrethe Krabbe. F. i første Gruppe hen-
tyder til det fædrene Vaaben, det sidste M. I sidste Gruppe til det mødrene. 

— — Der forlyder hverken i Chr. Holdhs eller de øvrige. Lensmænds Tid det 
mindste om, at der blev gjort det ringeste fra Slottets Side for at hjælpe lidt 
paa Bøndernes boglige Opdragelse. En enkelt begavet Bondedreng sendtes af 
Hjemmet til Latinskolen, alle de øvrige maatte nøjes med det grumme lidet, 
Degnene gav. At dette ikke har været meget bevendt, derom vidner bl. a. det 
Faktum, at .saa at sige ingen Almuesmand kunde stort ud over dette at skrive 
sit eget Navn, og mange, mange kunde ikke engang det, men nøjedes med, hvor 
en Underskrift behøvedes, at bruge Voksseglet eller en el. anden Figur, der 
skulde dække Navnet. Det eneste, derå Chr. Holchs Lenstid smager en Smule 
af Omsorg for Almuebørns Opdragelse, bliver foranlediget ved et Magtsprog 
fraoven og har mere Lighed med Politiforordning og Straf end et pædagogisk 

Forsøg. 

Kongen havde 1605 grundlagt et Slags Tugthus i København, en Arbejds-
anstalt for Løsgængere, som skulde vænnes til nyttigt Arbejde. Men i 1619 op-
hørte 'denne pædagogiske Virksomhed, og Tugthuset lukkedes. I 1621 aabnedes 
det dog igen i Forbindelse med et Børnehus, hvor misrøgtede BØrn fra hele 
Landet skulde indsættes og vænnes fra Lediggang og oplæres til et nyttigt 
Haandværk. 

Disse Børn gjordes der Jagt paa, ogsaa i Silkeborg Lehn under Chr. Holch, 
i 1621. I en Post paa Regnskabet hedder det: „Ehr Forspist och Giffuen de 
Thegebørenn som Effter Konng. Maj. befaling ehr forsamblede udi Silcheborrig 
leen, saa och de som er kommen fraa Lundenes odh sidenn ehr thil Havrballegaard 
forskiohet och thill Kiøbenhaffen: 

Miel i brød 2 Tdr. Maltt i Qell 3 Tdr. Hom'ble 2 Skpr. Flæsk 4 Sider. Smør 
2 pund. Sild 1/2 141-tønde. Aaell 1 fjerding". 

Der staar desværre ikke noget om, hvormange „Thegebørn" der blev Jagtens 
Udbytte, 'hvorledes 'de saa ud, hvor paa Slottet de hensattes, hvorledes de be-
fordredes, og af hvem 'de ledsagedes o. s. v. 

— — De kongelige var selvfølgelig paa Silkeborg ogsaa i Chr. Holchs Tid. 
I 1616 har Kong Christian selv været der. Man ser det bl. a. i Lensregnskaberne 
af Istandsættelser og Oppudsning paa Slottet. Det er ved den Lejlighed, Mor-
ten Holdst i Flensborg leverer 70 Alen „Rødkleede, som Kong. Maytz Sall Bleff 
omdraged med, 4 Slette Mark huer Alen." Ligeledes blev indkøbt til Sengene 
11/2 Skpd. Fjer og Dun — det er, til mange Dyner og Puder — hver Mark 
(Vægt)1) 7 Skilling, „Eftersom dj war gandske dyre och unde (vanskelige) adt 
Bekome thill kiØbs." Glarmesteren Anders „ved Slottet" satte Vinduer „i Kong. 
Maj Sall., førind harms maytz. kom thil Sloted." 

Dernæst flotter Værten sig og køber 96 Høns til Taflerne. Christian IV's 
Skrivekalender fra samme Aar giver ogsaa lidt Besked om hans Besøg: „Sept. 5. 
drog jeg fra Skanderborg til Løgager og havde med mig en Frantzos, som var 
sendt fra Parlamentet i Frankrig." Den 12te jagede han paa Karup Hede og 
kom om Aftenen til Silkeborg, blev der nogle Dage og havde den 17de som 
Gæst en Gesandt fra Hertug Hans af Sønderborge) og den 18de en do. fra 
Stiftet Halberstadt til Bords." 

Om Kongens Besøg i Egnen oplyser Lensregnskabet yderligere: 

„d. 5. Septbr. er forsend thil Løgager till Kong Mayts 3 Heste Havre 4 Tdr.  
d. 10. Septbr. er her •paa Slottet forfoedret paa Kong. 3 Vogen Heste 8 Skpr. 

Havre. 
Til 8 Rideheste 8 Skpr. Havre. 
d. 11. September thill 3 Vogenheste 8 Skpr. 
d. 12. 'do. 	udj lige maade thill same 6 (?) Vognheste 8 Skpr. 
Item d. 21. October och 22. octob. er forfuerede her paa Slotted till Hans Malts. 

1) Ca. 1/9 Pund efter vor Vægt. 2) Kongens Farbroder. 
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Skipper 
Jens Henning. 
sens Bomærke. 

Bonden 
Jens Rasks 
Bomærke 

18 Rideheste 8 Vogen Heste, saa och Hertug Ernest') hans 8 Heste och statt 

Holderens2) 3 Heste 22 Tdr. Haffre". 
Der er kvitteret for Kornet af JØrgen Hertzmar1C) med „egen Haand" under 

Navnet. 
Der har altsaa været fint Selskab paa det gamle Stenhus i de Dage. 
Ang. det, der puttes i de tobenede, meddeler Regnskabet, at der forud er 

blevet bagt 5 Tdr. Mel og brygget paa 2 Tdr. Malt. 
Jagtudbyttet har været betydeligt. Der anskaffes Tønder til 31/2 Lest 3 Tdr. 

Lyneborg Salt og 11/2 Lest 4 Tdr. Baysalt. Og Christen Rembsinder fra Ry 
og en anden Slagter bruger 10 Dage til Nedsaltningen af Vildbraden. De faar 

hver 16 Sk. pr. Dag. 

Maaske Ernst af Schaumborg, som ses at gæste Landet i de etar. 	Nlaaske Breide 

Rantzau (1556). 8) (7) 
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Det ser ud til, at Kongen paa dette Besøg paa Slottet og i Skovene har be-
nyttet Tiden til ogsaa at udvise Skihstømmer. Maaske er det ogsaa ved denne Lej-
lighed, lian lader udtage i Lehnet 8 Plidtzkarle at arbejde paa Frederiksborg. Disse 
Folk er paa Slottet i 6 Dage „indtil' dj fich deres Beskeed ooh komb bort" med 
12 Sk. om Dagen hver, og ligeledes 12 Sk. daglig til Tærepenge paa Vejen. 
At aet her 'ikke er Folk, der har meldt sig frivillig ses deraf, at der sattes 
2 Mænd fra Farre til at ledsage dem, og at der blev lavet „fire Jern hand-
boffuer (?) dj bleff fhenførdt udj" og fire „Hengloes att sette for dennom." De 
er altsaa fragtet bort to og to, lænkede sammen. 

I 1620 har Majestæten vist atter været paa Slottet. I al Fald har Jørgen 
Stenpikker fra Hammel gennempikket hele Kongens Stald „fordi mand icke viste 
om Kong. May. Wille komme thili Slottet Efter at hans May. War paa Skann-
derborg, som er eckonn 3 mille emellem." 

Samme Aar har Prins Christian, Tronfølgeren, ogsaa været paa „Schdtteri" 
i Egnen. Bl. a. i Refshale i 3 Dage. Der er ved den Lejlighed sat tillivs: 6 Sider 
Flæsk, 1 Spegelaks, 2 Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 12 Høns, 2 Fjerdinger Oksekød, 
1 1/2  Fjerd. Smør, 3 01 Æg, 1 Skp. Salt, 1 Kalv, 2 Tønder „med fersk fisk Udj". 
Og endelig 12 Tdr. Havre „thi nuos Bønderne var inted foeder at Bekomme." 

Ogsaa i 1622 var den „udvalgte Prins" atter paa Jagt i Egnen. I Them og 
Resendal. I den Anledning har Slottet maattet rykke ud med „1 Slagtøxen", 
2 Fjdg 6 Mark Smør, „8 Gieldvædere", 31/2 Side Flæsk, 46 Høns, 400 Æg, 
21 Gæs, 6 Tdr. Øl, 4 Tdr. Mel til Brød, 3 Toppe Sukker, 4 Lpd. Lys „store og 
smaa", 1 røget Faarekrop, Urter for 2 Dir. og 13 Tdr. 'Havre. Der noteres denne 
Gang, hvor Slottet har købt forskellige af disse Ting, og hvad enkelte af dem 
har kostet. Koen er købt hos Søren Lassen, Hvinningdal, Gældvæderne og Hav-
ren hos Bønder i Lehnet, Øllet hos Søren Jensen i Randers — det er altsaa ikke 
hjenimebrygget — Koen har kostet 8 Daler, Sukkeret hver Top 11/2 Dal., Ur-
terne 2 og Havren 14. Hans kong. Højhed' har kostet Slottet mellem 73 og 74 
Daler, foruden det, der er gaaet med til Istandsættelse af Jagthuset i Løgager, 
hvor han vel har boet, da han jagede i Them. 

11623 træffer vi ham igen i Skovene. Og ved den Lejlighed maa Slottet atter 
„spise" ham. Blandt Madvarerne findes bl. a. 20 Pd. Smør, 1/2 Oksekrop og til 
at fugte ham og Følge medgaar 3 Tdr. Øl, som vel nærmest er gaaet gennem 
Halsen ved Aften. Til Lys medgaar 2 Lpd. Tællelys. 

Endelig aflægger han Egnen et længere Besøg 1 1624, fra 23. August til 23. 
September. Jagthuset i Løgager er da hans Hovedkvarter. I hans Følge er denne 
Gang den bekendte Malte Juull). 

Det er hele Bjerge af Madvarer og Drikkelse, der er sat til Livs i den Maaned. 

1) Malte Juul (1594-1648) til Gjessinggaard. Kammerjunker hos Prins Christian fra 
1620-25. Senere Lensmand I Kristianopel og Krlstiansstad. Benyttedes som Gesandt. Krigs-
kommissær I Jylland 1645. 1647 Rigsraad. Samme Aar i Sachsen at hente Prins Chri-
stians Lig, blev syg paa Rejsen og døde 1 KrIstiansstad. 
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Jeg vil •ikke forholde Læserne Listen over denne vældige Udskrivning. Vi faar da 
ogsaa her et Begreb om, hvad der hørte til de fyrstelige daglige Fornødenheder. 
Ved enkelte af de anførte Sager har jeg maattet sætte et Spørgsmaalstegn, da 
jeg ikke har kunnet gøre Rede for, hvad Navnet dækker: „For baget Brød Roug 
1714 Tdr., Oel (Aal) 2 Tdr., Eddike 2 Tir., Vin Eddike 11 Kander, Smør 3 Tdr. 
1/2  Fjdg., Fersk Smør 5 Pd., Sohlachterøxen 7, Kallfue (Kalve) 5, Suin 1, Griser 
16, Flesch 39 Sider, 2 Børste, Gielideweyere (kastrerede) 33, Lamb 311/2, Noch 
Hieed Lamb 10, Gies 60, Høns 109 Par, Kallkunske Høns 8, Egn 35 Oell 38 Stk., 
Røget Oxekiød 3 Brøstneder (?), Spege Gies (Gæs) 2, Nødtunger (af ungt Kvæg) 
.3, Faarekropper 4, Wel (?) Ister 4, Suintioffeder 14, Suin Røgger 12, Spege Lax 2, 
Huedemiell 3 S'kp., Boghuedgryn 3 Skp., Raberskuller (?) 1 Snes, Flønder 300, 
Tihør Huilling 100, Salltett Silld 2 01., Salltett Torseh 1 Td. 1 Fjdg., Bergerfisch 
1 Fdjg., Augurker 2 Ottinger, Sucker 21 Topper, Manndeler 6 Pd., Risengryn 6 
Pd., Smaa Rosiner 12 Pd., Stoer Rosiner 4 Pd., Terpentin 1 Pd., Saffran 14 Lodt, 
Støtt Negelkeeer (Nelliker) 10 Lodt, Hele Negelkeeer 6 Lodt, Annis 1 Pd., Pebber 
Kaager (Kager) 11/2 'Dusin, Mushate Blamer 4 Lodt, Corinter (Korender) 16 Pd., 
Støtt Engefehr 4 Pd., Carnell 1/2  Pd., Støtt Carnell 1/2  Pd., Suetsker 4 Pd., 
Limoner (?) 26, Ribsmoes 1 Pd., Oliuer 1 Bompeld (?), Ablater 20, Win Cap-
pers 4 Pd., .Rosenuand 2 Poelder (?), Huid Seeb (Sæbe) 6 Pd., Haardugh 6 
Allen, Fiolen (?) Sierup for 1 Dir., Hollands Kauffring 1/2 Td., Perer 2 Tdr., 
Moerrødder (Gulerødder) Y2  Td., Roffuer (Roer ?) ooh Rødder 2 Tdr., Wald-
nødder 1/2 Td., Grøn Urter 1 Td., Huld Amdam (Stivelse) 2 Pd., Blaa Amdam 
1/2 Pd., Kaabeskaall (Kabuskaal, Grønkaal (?)) for 1 Dir., 011ie 1 Potte, Sennep 
1 Kanne, Pebbernødder 1 Dir., Petersmesmedflaske (?) 3 Potter, Varuergs-
krudt (?) 2 Fadt, Blie (Bly) 7 Pd., Lamb Sdhind bered 5, Stang Jiern 3 Pd., 
"Tallig er støpt udj Lius 35 Pd., Vox 16 Mark, Luisegarn 1 Pd., Papier 1 Riis, 
Craa Papier 1/2 Riis, Lønb. Sallt (Lyneborg) 2 Tdr., Førdeider (Fyrre-Fjæl) 
1/2 Thyllte, Poldder (?) 11/2 Dir.". 

Desuden er opfodret paa Prinsens „Udj andere Maader til Fremede och tili 
Prindsens Jegers Heste" 48 Tdr. Havre og 15 Læs Hø". Endvidere er Udkom-
men till Jægermesterens" — Jørgen Gundorffs — Heste, desligeste thill Jegernes 
Heste, Saa odh till de store Rekeler (Jagthunde) och Støffuere och udj Andere 
maader der, F. Hd. Prindsen Laae udj Løgagger som effterfølger: Haffer 161 2  
Tdr. 1 Skp. Thill hundemongl), Haffre 8 Tdr. Ehr forbaget udj. hundbrød: Miel 
10 Tdr., Seilgarn 2 Lpd., Blie (Bly) 2 Lpd., Lius 11/2 Pd.". Og som et lille An-

hang til Udskrivningen noteres endnu følgende: „Ehr giffuen en Tvetterske 
(Vaskerkone) som toede Prindsens Linned-Kleder 3 Dir.". 

Inden Malte Juel, som har anvist Regningen til Slottets behagelige Udred-
ning, sætter sit Navn under, lader han Anvisningen tilflyde et Par smaa Op-

-satser, som ogsaa henvender sig til Slottets Kasse. Den første lyder saaledes: 

       

    

1) Klid til Hunde. 

 

       



„ Dal. „ M. 10 Sk. 

„ — „ — 8 -
- „ — 4 — 

1 — 2 — 8 - 
„ — 1 — 2 — 
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„Haffuer och min Naadigste Prindtz befalet att mand skulde forskaffe Jep 
Jeger en hest" — omtalt tidligere — „effter som hans Warr afreden och Koste 
samme hest otte och tiffue Daler". 

Og den anden er følgende: 
„Er decl min Allernaadigste Herris osh Prindtzes befaling att der skall aff 

Silcheborris Schriffuerstue giffues •dise folch boendis Udj LØgager Moderen" -
Enken Birgitte — „med henders tuenne Sønner firgetluffue Rix Daler, hiuilke 
penge høibemeldte min Naadigste herre Dennom for hues die aff deres haffuer 
thill adskelige behoff Udgiffued och for hues Umage die haffuer hafft, denne tid 
offuer Nadigst med for willhaffue Att saa ehr haffuer ieg med egen hand 
Underschreffuen. Aff LØgager den 21. Septbr. 1624". 

Hermed er dog endnu ikke alle Omkostninger den allernaadigste Herres Jagt 
vedrørende opgivne. Kong. Maj.'s Slagter Hans Brunsvig og en Kok, han havde 
til Hjælp, har nedsaltet „huis Wilbrad, som ehr shlaget herudj Lehnet", og de 
har hertil faaet „time Lester och fire Thønder Skarph Saltt", naturligvis ogsaa 
en Dagløn: 51/2 Rdlr. 

Hans kgl. Højhed synes at have været syg under sit Ophold i LØgager, og 
det har 'affødt en ekstra Post paa Regnskabet: „Giften oc fornøjet Johannes 
Paludanus') Apotheker udi Wiborg for Atschillig Medicamenter, som er Ud-
kommen til Prindsens behoff 42 Rdlr. 12 Skil.". Apotekerens Regning lyder 
ganske vist paa 51 Daler 2 Sk., men maaske har han ladet sig prutte ned til de 
42. Jeg gengiver her den Viborg Fordring: 

„Er hos mig effter .Doct. Mathieses2) forskriffuelse tilt HØybaarne Printzens 
behoff thill Løgagger sendt 

31. Aug. Aqv. Lactue. (Aqva Lactuen = Salatvand 	 
Capita, papav cum Sem Mij (Capita Papaviris cum 
Seminibus = Valmue Frugter med Frø) 

vitrioli (Svovlsyre) 	  
Laudanum Paracelsi (0.piumsdraaber) 	 
Elektuarium (En Slags Dejg lavet af en Mængde 
medioinske Stoffer og Urter) 
Electuar. Dlaphoemi (?) 	 

') Johannes Paludanus, tidligere i Helsingør, faar i 1623 Bevilling at drive ›Apothek 
Viborg i Stedet for afgangne Jørgen Wrensche,‹ imod >alltid att holde tilstede och udi 
forraad hafTue gode fersche och ustraffelige medicamenter och Anden Wahre, som hoes et 
ferdigt och wellforordnet Apotheker bør at findes( o. s. v. (Formlen for Bevillinger). ') Mads 
Jakobsen, Søn af Biskop Jakob Madsen Velle. Født i Ribe 1509, ord. I Aarhus 1636. Stu-
derede 1 Marburg, Padua, Siena, Orleans. Prorektor og Syndikus medica et philosophiae 
Padua 1597-98. Dr. med. 9. Maj 1598 Medicus i Aarhus 1600. 1605 et Vikarle dec. Liv-
medikus hos Tronfølgeren Prins Christian 1614-20. Derefter atter Medikus i Aarhus, 
hvor han 1619 havde faaet et Prrelatur. Gift 1601 I Aarhus med Ingeborg Gledesen, Bi-
skop Jens G.s Datter. 

Rotula 	(formodentlig 	Sukkerkugler) 	  
Syr. violar. opt. (Syrupus violarum opt. = Violsirup) 

1 Sbr. Syr. violar opt 	  
7 do. Amb. gris. (Ambra grysea = graa Ambra) 	 

Syr. violar opt 	  
Conserv. flor. borrag (oncerv florum Boragimus 
nedsaltede Boragoblade (Hjulkrone) 	  

2 Dal. 2 M. 	„ 
2 — „ — 8 - 
3 — „ — 8 — 
3 -- 	" -- 3 - 

3 -- 2 — 
Ungt. Pomad (Unqventuno Tomadinum = Pomade) „ — 1 1/2  - 
Unqv. Refat Camphorat (Unqv. Refat ?? Camphorat 
=Camfersalve) 	  -- 	2 -- 2 - 

9 dito Cort. Citri Sacahar Condit (Cort Citre sacoharati 
Conditum = Citron-Syltetøj) 	  1 — 1 — 4 - 
Cort. Arant. cond (Cortex Aurantii Canditum = Pome- 

rans Syltetøj) 	  1 -- 	1 -- 	4 -- 
VitriOl. alb (Svovlsyre) 	  
Camphor (Camphora = Camfer) 	  
Ambr. gris 	  7 — 2 -- 	" - 

11 do Conserv Rosor (Concerv. Rosarum = nedsaltede 
Rosenblade) 	  1 - 
Mirabel Condit (Mirabel Conditum =Mirabel Syltetøj) I — 
Nuc. mulhat No XX (Nuces moschati = Muskat- 
Nødder 	  — 2 — 8 
Miv. Citrones (2. Esker weget 6 Pd.') 	  9 — „ — „ 
Moss. ver (Mosehus ver = Ægte Mosdhus) 	 3 — 
Syr. de ments (Syrupus de Menthe = Pebermynte-Saft „ — 1 — 12 
Orce martis 	(?) 	  „ — 
Adskillige Species som beløber sig thilsammen 3 — 1 — 8 

Summa 51 — „ — 2')— 

Som man vil se, har hans kgl. Højhed haft Bud i Viborg seks Gange i den 
Maaned. 

Lad mig her indskyde, at Prinsen, der jo som bekendt ikke havde noget sær-
ligt godt Lov paa sig og mest fik Tiden til at gaa med Jagt paa baade Dyr og, 
Kvinder, Drik og Dobbel, her for en Gangs Skyld har gjort en god Gerning. 
Omtrent ved det Lag, han jagede i LØgager, brænder 3 Gaarde i Haarup, og 
„efter fØrsstelige naade Printzens beuieling oc Missive" kortes Fæsterne her for 
en stor Del af deres Afgifter til Silkeborg. 

I ) Dette er overstreget og rettet i Marginen til: »mittumlue q con Citonop n. miva, 
erat(7) 8) De Indklammede Forklaringer har Hr. Apotheker Davidsen, Silkeborg, varet ais 

venlig at give. Og han tilføjer, at >de opskrevne Medicamenter er saadanne, som pus den 
Tid brugtes, — — men som, nn, med Undtagelse af et Par enkelte, anses for virknings-
løse i medicinsk Henseende.« 3) Hvis Marken sættes til 16 Sk. og Daleren til 6 Mark -
hvad de rimeligvis skal — er der ikke rigtig sammentalt. 



methaffuende Folch odh Heste Fortærett Fremb oCh thillbagge thuende Nætter 
Udj Snede odh Enngisuang der de Var Udj Wiborg thil Welb. Jørgen Sefeldtz 
Brøllup effter Welbiurdige Ebbe Ulfelds1) Thuende buisers Indhold". 

Rejseselskabet 'kom•mer fra Koldinghus og der er otte i det, hvad man kan 
se af Regningen til Slottet. Denne ser saaledes ud: „Vin, 3 Kander 7 Mark, 
DanskØll, femb tønder Tønden 3 Dal. 2 Mark, fersoh groffenbrah, en fierding 
2 Rdlr., Tøre Lagx, tu for 4 Rdlr., Lamb, fire, 6 Mark, Høns, sex Pahr, 3 Mark, 
Egh, tre Oell, 3 M., Smør, tu Letpund, 2 M., Sigtede Meel forbaget i brød, 
tu skipper, 1 S. Daler, Grouffmeel, fire skipper, 6 M., flesh til spech, En Side, 
2 S. Dal., Lovborg salt, En skippe, 31/2  M., spandhe salt, En skippe, 3 M., 
Haffre till otte Heste, fire Tønder, 5 Dal., for Høe och Strøelse, halfanden Rix 
Dir. talt 451/2 Dal. 11/2  M." Pengene er udbetalt af Skriver Jens Olesen paa 
Silkeborg og kvitteret af en Mand, som vistnok hedder Søffren Jensen, „med 
egen Haand". 

Til samme Rejse er endvidere medgaaet — opført paa en anden Regning -
i Engesvang den 1. og 7. April: 

,,Meel til brød stort och smaat, 5 Tønder, 7 Mark Smør, 5 Pd., 2 M. 4 Sk., 
Noch tog til Wiborg fersoh smør, 4 Harbou (Prisen utydelig; Pund ?) øl, 1/2 
Tønde, 6 M., Haffre, 5 Skpr., 3 M., som Oluff Broohenhus oCh borgmester i Vi-
borg foderes Heste fiah". 

Dette „Noch tog til Wiborg" o. s. v. maa vel betyde Rejsekost paa Vejen 
fra Engesvang til denne By og at 0. Brochenhus2) og Borgmesteren er kommet det 
ridende Tog i Møde og paa Vejen faaet Foder til deres Heste paa Slottets Reg-
ning. Hele dette Krav er undertegnet af Ebbe Ulfeldt. 

— — Til Slut skal meddeles noget om Chr. Holchs Familieforhold. Han blev 
gift første Gang i 1595 med Karen Eilersdatter Krafse3) Kongen gjorde sam-
tidig hans og hans Broders, Ditlev Holchs, Bryllup i København. Hun døde 1602, 
i dette Ægteskab var 3 Børn. Holeh blev da atter gift, i 1605, altsaa som 47- 
aarig med den 19-aarige Marie eller Maren Belov, med hvem han levede i et lykke-
ligt Ægteskab til sin Død — paa Silkeborg — 1641. 

Fra den gamle Lensmands Død og Ligbegængelse paa Silkeborg haves i 
Lensregnskabet næsten intet. Kun gennem en Malerregning, som forresten tid-
ligere er nævnet, ses, at Væggene i Fruerstuen — hvor Chr. Holths Kiste vel 
var hensat, til den blev baaret ud og skudt ind paa Ligvognen — og „Lens-
mandens Stue har fadet en mørk Farve. 

Det hedder i Regningen fra Christian, Maler i Giern, at han har malet Fruer-
stuens Vægge „saa och understrØgget Lofftet, Formedelst de effter salig Chr. 

') Ebbe Ulfeldt (1610-54) til Urup og Egeskov. Broder til Corfits U. Deltog i Slaget 
ved Lutter am Barenberg. I hollandsk Tjeneste. Oberstløjtnant ved det jyske Regiment I 
1643-45. 1646 Lensmand paa Skivehus. 2) Vist Oluf Brockenhus (1611-72) til Hjulebjerg.  

Paa dette Tidspunkt Sekretær i det danske Kancelli. 21 Datter af Ejler Krafse til Egholm 

og Hilleborg Bille. 

Silkeborg Slot. II. e 
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Det kan se ud, som om der ogsaa har været kongeligt eller fyrsteligt Besøg 
paa Silkeborg 1633-34, og at der er bleven jaget. 

Fra Oktober 1633 haves en Kvittering fra Falkefængeren Christlann Henn- 
richsenn til Skriver Peder Christensen paa Slottet (Se „Silkeborg Slot" I, S. 87) 
saaledes lydende: 

„Christiann Hennricksenn thiennendis hans fyrstelige Naade Prinndsenn for 
falckefengere har annammet aff Peder Christensen thou Lamb til Underholdning 
thill Elffue falcke ieg haffuer Nedført fra Norge". 

Og den 9. Januar 1634 •sender Skytten Christoffer Pedersen følgende Brev til 
Skriver Jens Olesen paa Slottet (Se „Silkeborg Slot I", S. 87): 

„Venlig Hellsenn Nu oeh altid forsendt med gud Wor Herre, kiere Jens 011e-
senn gud giffue eder en god Dag, er min venlige Bøn thill eder att I ville vel-
giøre odh paa denne Seddel lade Verre følghafftig enn thønde Haffre paa K. My. 
skydeheste, dersom I icke Will uerre thilfreds med denne Seddel, da kommer Vj 
her 'hid igien i den anden Uge førstkommendes, saa -vill vi fly eder enn Seddel 
fra Jegermester eller fra Øffuersten, att dett !kanel bliffue eder quitterit i eders 
Regenskaff, Eder gud Allermegtigste befallet af Abelskov" (Abildskov, hvor han 
altsaa opholder sig) „d. 9. Januarj Anno 1634". 

Endvidere befaler Jægermester Otto v. Termol) 13. Jan. 1634 Peder Christen-
sen at forskaffe: „Frederick Schoufrider (Som blev dræbt. Se „Silkeborg Slot I") 
thoe thynder Rough", som „hand sohall haffue till en haltig hualp, som hand 
schall OpfØede och aff Rette til Kong. Mayes Eget Behoff". Og samme Dato 
udgaar der Befaling til samme Peder Chr. om paa Kongens Vegne at skaffe 
Frederik Skovrider „flere Sdholpund Krud och thoe Liispd. blj, som han till 
Kong. Matts ,behoff shagl forbruge — —" samt at der til Kongens Hunde med 
Seddelviseren (Brevbudet) straks skal medgives „thill thuinde Kong. May. Hunde 
En fjerding brød". Brevene er skrevet fra Kragelund. 

Og 14. April s. A. Skriver ovennævnte Chr. Pedersen til Skriver Peder Chri-
stensen: 

„Kiere Peder Christensen Gud giffue eder en god Dag, er min venlige bØnn 
thill eder, attj paa Kong. May. Wegne Wille udgiøre ooh lade mig bekomme 4 
Thønder haffre och saa meget hø, som paa een thrie eller fire Dages thid, thi 
der er slett Indtedt forring fra bønderne att bekomme. Hermed eder gud Aller-
megtigste befallende af Abelskov d. 14. Aprillis Anno 1634". 

Navnlig Brevet af 9. Jan. peger stærkt i Retning af kongelig eller fyrstelig 
Jagt. 

I 1640 har Slottets Kasse en Udgift paa kongelige Herskabers Rejse gen-
nem Lehnet. Det hedder herom: 

„Giffuet odh Betaldt Søffren Mortensen Udj Engisvang for huls di Wel-
borne Frøchener — et Par af Prinsesserne, der nævnes ikke hvem — och dieris 
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Fru Marie Belav. 

130 

Holchis .død haffuer suertet Fruerstuen", og senere i Kvitteringen, at han faar 
10 Rdlr. for „Lensmandens Stue, jeg paa Sillkeborgh haffuer Renueret, som waar 
Suerttedt och saa gandske Ilde ud". 

Paa Foden af Regningen har Lensmand Frederik Urne, C'hr. Holchs Efter-
følger, skrevet: 

„Dette arbede att affibetale er befalet Slottz Skriffueren af Lehnedts indkomst, 
effterdi Stuen saa hel ilde ud, och War bleffuen Suertett for S. Christen Holohs 
begraffuelses Skyld, som døde Sammesteds". 

Det er jo ikke meget, og maaske har det ikke været nogen stor og sørgende 
Skare, der fulgte den gamle ud gennem Silkeborg-Skovene. Men r n i Følget, ved 
vi, sørgede dybt og inderligt over hans Bortgang: hans Enke. Hun overlevede 
ham 1 10 Aar, og da hun — ligesom Ove Bilde — er et af de 'berømte Navne, 
som er knyttet til Silkeborg, maa jeg standse lidt ved hende. 

Marie Belov er født paa Spøttrup i Salling. Hendes Forældre var Henrik 
Belov og Elisabeth Skram til Hastrup. Faderen var af tysk Slægt, højt anskrevet 
hos Frederik II., Rigsraad og Befalingsmand paa Kalø Slot. Moderen af gammel 
dansk Slægt. Jeg henholder mig her foreløbig til, hvad F. C. Schønau i „Lærde 
danske Fruentimmer" siger om hende. 

„Hun blev, saa tidlig hendes Alder det kunde tillade, undervist i at 'læse, og 
saasom de i hendes Barndom formærkede, at hun var begavet med saadan Ad- 
stadighed, at hun ikke 'havde Sind eller Lyst til nogen Leg eller saadant, som 
den Alder pleyer at medføre, men havde alene største Lyst til Læsning og Skole-
gang, er hun af hendes Forældre tidligen sat til Skole, saa at hun, før hun var 
fulde fire Aar gammel, haver kundet læst i Bøger. Hendes Fader tog heraf An-
ledning af det særdeles Nemme, han fandt hos hende, at holde hende til at lære 
det Latinske Sprog med sin Broder Claus Belov. Hendes Studeringer lykkedes 
saa vel for hende, at hendes Fader havde saavel største Behag deri, som og selv 
i sin hole Livs Tid haft stor Roe og Trøst af sine Studeringer og fandt ved dem 
Lindring i sin Sorg og Viderværdighed, hvorudover hun og saalænge hun levede, 
takkede hendes Forældre, som derved havde givet hende Middel til at faae Smag 
paa de smukke Videnskaber. Da hun voxte og tiltog i Alder, studerte hun saa 
flittig, at hun 'idelig læste de fornemste og udvaldeste saavel gejstlige som verds-
lige Skribenters Skrifter. Hun var saa færdig i det Latinske Sprog, at hun ikke 
alene forstod det, men endog kunde ziiriig skrive og tale det . Foruden Latin 
haver hun uden nogen Undervisning lært sig det franske Sprog, udi hvilket hun 
uden Læresmester haver opnaaet lige Fuldkommenhed. Hun var heller ikke ukyn- 
dig i det græske Sprog". Hendes Søster Sofie Belov — gift med Christian Thottl) 
til Boltinggaard, og som ogsaa var en lærd Dame — siger i sin Slægtebog, at 
hun ogsaa kunde Italiensk, samt at „waar gode Bøgers Lesning alt hendes Ver- 
dens Løst, saa lenge hun leffuede". 

1) Chr. Thott til Bolting,gaard. Død 1617. Opførte 'Boltinggaard af den nedbrændte 
Rynkebygaard. Fader til den lærde Birgitte Thott. Død 1612. 



folckes Grentzer strecher sig, som uden tuil menes at skulle ophøre ser deraff, 
men det er langt anderledes, oc som Poeten taler: 

ingenuos dedicisse fideliter artes 
Emollit mores ac finit esse feros,1) 

Vel at hauffue lært de fri Konster, forbedrer Sæderne og tilsteder icke at vere 
Groft eller ufornoftig". 

Om sin Mand og sine Børn, sin Lykke og Modgang i Livet siger hun: 
„Udj mit Alders-  Nittende Aar kom jeg udj Ecteskab med min kiere oc gode nu 
bos Gud huilende Huszbond, oc jeg da Gud icke noksom kunde fuldtacke for et 
got Ecteskab, oc at Gud haffde tilfØyet mig den Mand som fryctede Gud, hadede 
det onde, elskte mig, var sandru Oprictig oc trofast aff Hjertet oc velsignet os 
med megen timelig Velsignelse, fornemmelig deylig lydelØse oc gode Børn, sparede 
os ,oc tilhaabe moxen i Sex og Tredive Aar, saa ,haffuer vi dog ald den Tid offuer 
Gud sparede os tilsammen 'befunden det Dichun sandt at vere: Conjugunde est 
breve carmen longum epiphonema. Det er: Ecteskab er en stadiet Viise, men der 
er en lang Omkvæd dertil, thi Gud haffuer effter sin Villie Tid efter anden bort-
kaldet aff voris Liffues Fruct oc kiere Børn sex af Otte saa ickun tu allene er 
offuerbleffuen effter deris Fader, os icke til ringe Hiærtens Smerte. Dernest ved 
den skadelig de Keiserske indfald her i Landet, ere wi saaledes suecket paa 
vor timelig Formue, at wi det ald den stund wi siden leffuede tilsammen høy-
ligen befant oc jeg ennu efter 'hans S. Affgang haffuer maat bære den Byrde til 
Ende. --- Jeg agter det dog for den største Medgang, jeg i denne Verden hafft 
haffuer, at Gud lod min gode Husbonde komme til saa høj en Alder med Sund-
hed oc god Fornuft, effter hand haffde seet der Thuinde voris kiere offuer-
bleffuen Børn at være kommen til Skielszalder aff huilche wores yngste Søn da 
var 22 Aar gammel — — oc haffde ladet hannem see sine Børn oc Børnebørn 
som Olie-Quiste omkring sit Bord oc det udj god Fred. Saa hand er kommen til 
Graffuen udi en god Alderdom (ligesom Job. Neeg optagis udi sin Tid, som udi 
Jobs 5. Bog formeldis. Efter velbemelte min gode Huszbonds S. Affgang paa 
Tredie Aar, haffuer Gud effter sin retferdighed atter igien hjemsøgt dette Rige 
oc des Indbyggere ved de Suendskis uformodenlig oc voldelig Indfald, saa jeg 
da paa ny udj bedrøffuelig Landflyctighed mig med mine Tu Hiærte kiere Søn-
ner maatte opholde. Oc da haffuer den almectig Gud — Ruth 1 — enda mere 
bedrøffuet mig, ja lagt Sorg paa Sorg, ja giort det sore besk udi det hand saa-
som ved en Plage inden It halff Aar haffuer bortkaldet oc frataget mig ald min 
Timelige Trøst, Glæde oc Forhaabning, begge mine Hiærte kiere Sønner, min 
Alderdoms Stafve oc Støtter, mit Hiærtes Lift oc Glæde, ja de, udi huilcke den 

1) Det er et Distichon (med Udeladelse af den første Fod). Synes at være af ()vids 

Pontica (II, 9, 47). 

Vi lader atter SchØnau faa Ordet: 
„I hendes Barndom og spæde Alder, da hun var neppe tre Aar gammel, blev 

hun hjemsøgt med stor Svaghed af et Flod, som satte sig hendes højre Øje, og 
var meget farlig, saa at Lægerne dømte og sluttede, at 'hun ganske skulde miste 
Øjet, dette Flod varede i 2 Aars Tid, men dog 'siden forvandt det. I hendes Ung-
dom var hun meget sygelig og svag, og i hendes Ægte Stand vedholdte Syg-
dommen, som undertiden vedvarede over Aar og Dag". 

Fru Marie siger herom selv: „Mit gandske Leffnet haffuer været en idelig 
Død". 

„Da hun var udi sit Alders fjortende Aar," fortsætter SohØnau, „døde hendes 
Moder, Fru Elisabeth Skram og derfor med hendes Søster Dorthea Belov kom til 
hendes. Mormoder, Fru Maren Bidle S. Laurids Skrams1) til Hosdorf, hvor hund 
forblev til hendes Bryllup". 

„Thi min S. Moder udi sit yderste haffde 'begieret aff min Fader, det oc 
skriftelig med mere effterladt, at vi maatte bliffue tilhaabe", siger Marie Be-
lov selv. 

Og SdhØnau slutter saaledes: „Aar 1604 begierte Christian Holoh til Bustrup, 
Danmarks Riges Raad og Befalingsmand paa Hald hende til Ægte af hendes 
Fader og fik Løfte paa hende i Aarhus d. 23. April anden Dagen udi hendes 
Søsters Dorothe Belows BrØllup med Claus Daae til Ravnstrup og blev i Viborg 
d. 16. Juni 1605 ægteviet til ham, da hun var halv nittende Aar og 9 Dage 
gammel. 

Hun var ikke alene en flittig Dame til at læse Bøger, men endog en flittig 
og frugtbar Dame i at faa Børn, saasom hun i dette sit Ægteskab fØdde otte 
Børn til Verden". 

I Fru Marie Belovs „sidste villie oc Begiering til hindis Effterlatte Venner oc 
Arffuinger, med hindis Egen Haand Skreffuet ,oc til hindis. Søster Daatter Frue 
Elizabet Daae Offuer Liffueret" — et smukt og værdigt Tilbageblik over sit eget 
Liv og et ikke mindre smukt Testamen — ;hedder det med Ord, der godt kunde 
lægges i Munden paa fribaarne og klart tænkende Kvinder I vor Tid, at hun af 
sin Rigdom i Viden „haffuer hafft stor Contentement og forlindring udj huis 
besuæring dette Lif medfører, Saa jeg det stund, jeg leffuer, haffuer Aarsag at 
Tacke Velbemeldte min S. Fader udj hans Graf intet actendes huad en part 
der om dømmer, de u-forstandige og -u-uidende viii jeg suare Ignoti nulla cupido, 
det ubdkiendte haffuer mand ingen begierlighed til, andre som det vil forstaa oc 
(dog aff huad Aarsag oc •med huad grund veed jeg icke) misunder Quinders-
personer ald Videnskab, maa jeg lade bliffue udj deris Vildfarelse, efterdi det 
dennem bifalder, de kunde dog icke betage dennem de Gaffuer, Gud dem vel 
meddelte, det jeg icke af nogen forfengelig Roes haffuer vilt formelde, men min 
Faders Welgierning der med at ihukomme, veed dog ret vel hvor uit ett Quind- 

1) 
Laurids Skram til Korsøgaard (1569), Hastrup og Faarupgaard. Død 1587. 
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Elstel) udi sin Alders Fir oc Tredifue Aars begyndelse ved den omgiengse og 
hitzige Siugdorn da Grasserede, der hand haffde leffuet udj Eehteskab med sin 
Kiere Unge Hustru Ide Daa ichun Eiffue Dage oc begge til Hiærte Sorg oc Be-
drøff uel se. 

Den Anden oc Yngste er ved den Barbariske oc u-ahristelig, dog iblant os sig 
Christen •kalder (det Gud være klaget) icke aleneste tilsted, men saasom for-
nøden oc Honorabile actede Duel udi sin blomstrende Alders Ski 'oc Tifuende Aar 
bedrøffuelig sit Liff berøffuet, haardelig nød til, sig for Offuervold at forsuare. 
Gud dog undte min S. Søn den Naade, at hand Leffuede Ott Dage effter at hand 
sin Fjende') paa Steden haffde nedlagt, oc meget Salig oc Christelig fra denne 
Verden Bortskieldis. Saaledes har Gud den allerhØyeste giort mig Tre Gange til 
Enohe (P.s. 10) saa jeg er ibleffuen en enlig Fugl paa Taget, en Rørdrum udj 
Ørken oc en Ugle i forstyrrede Stæder — — —". 

Og saa fortsætter hun dybt tungsindig og med „stuor Hiærtens BedrØffuelse, 
Bekymring og Angist" •med en Beskrivelse af, hvor svære Aarene i hendes Enke-
stand har været, baade til Sjæl og Legeme, hvorledes hun har baaret det alt-
sammen hos •sig selv. Og hun giver saa sit Tungsind Luft i Citater af Davids 
Salmer — den 22., 38., 39., 102. og 119. — som viser, i hvilken Bog hun først og 
fremmest har hentet Styrke i sin Sorg og Lidelse. 

Jeg har anført alt dette, fordi jeg synes, man gennem det faar et klart Ind- 
tryk af, at Borgfruen paa Silkeborg var ikke alene en lærd Dame, men ogsaa et 
betydeligt Menneske. 

Og det er, hvad det sidste angaar, ikke blot hendes sidste Vilje, der. vidner 
om hendes Menneskeværd; der er vokset en hel Litteratur op om hende. SchØnau 
siger saaledes saa smukt: „Hvad hendes øvrige Levnet angaar, da var hun en 
meget gudfrygtig Dame, taalmodig i sin Genvordighed og hengiven i Guds Vilje, 
imod sin Mand kierlig, fornuftig, ydmyg og sagtmodig, imod sine Børn en om-
hyggelig, øm og huld Moder, imod sine Venner og Slegt troe og oprigtig, imod sine 
Folk og Tjenere mild og from og saa altid paa deres Bedste, imod de fattige 
medlidende og gavnmi•Id, og hvor'hun opholdt sig, lod hun altid nogle visse fat-
tige Personer spise i Sit Hus og gav dem deres nødtørftige Underholdning, i ud-
vortes Pragt og verdslig Prydelse var hun meget tarvelig og sparsom, og hvor 
stor Vederstyggelighed og Afskye hun havde for stor Forfængelighed, kand man 
let slutte af hendes sidste Vil'lie og Begiering" — den vi om lidt skal tale om. 

Om hendes sidste Dage fortæller SchØnau ogsaa meget smukt. I 1651 ved 
Pinsedagstide var hun hos sin Svigerdatter Ide Daa paa Lyngbygaard nogle 
Uger. Da begyndte Svagheden at overmande hende — Vattersot — og hun 
hastede •saa tilbage til Lisberg, hvor hun boede sine sidste 'Dage. Hun kom 

1) Christian Holch til Lundbygaard, gift 1644 med Ide Daae til Broksø. Senere gift med 
Christian Urne til Alslev. el) Otto Brockenhus. Søn af Jørgen Brockenhus til Sebberkloster 
og Rynkebygaard. Kancellisekretær 1636-45. Dræbt 1645 i en Duel med Erik Holch. Mel-
lemværendet ubekendt. 

der til St. Hans Aften, og takkede gud, at hun var kommen til det Sted, „hvor 
hun agtede at hvile sine Bene". Fra den Tid holdt hun stadig Sengen, „beredte 
sig daglig til en salig Afsked og boed engang eller to hver Uge holde Prædiken 
for sig hjemme i sit Hus".,,Den 15. Augusti communicerede hun hjemme i hendis 
Syster Daters Anne Tottes Overværelse, som var kommen til hende fra Siæland 
for at betjene hende i hendes Svaghed. Oppebiede derpaa med største Frimodig-
hed Dødens Komme og sagde at være ganske færdig og bereed, naar Gud vilde 
komme med Forløsning — —" og „at 'hun glædde sig, at hun havde været agtet 
værdig til at lide med sin Frelsere Ohristo og være hannem noget lig der i Kaar-
set, hvorfore hun og stadig troede at skulle ligne hannem ogsaa i hans Æres 
Rige". 

Naar hun kunde taale det, læste hun en Del, men ellers læste andre for hende 
ogsaa om Natten, og altid navngav hun, hvad de Skulde læse. Hun havde jævn-
lig Præsten hos sig, og han synes at have været hende til megen Trøst. Hun 
trøstede sig ved, „at Gud, som havde været hendes Haab fra hendes Ungdom, 
heller ikke vilde forlade hende i hendes Alderdom og Skrøbelighed, saa hun 
maatte beholde sin Fornuft til det sidste og give hende Taalmodighed og en be-
standig Tro". Efter et Skønt kristent Sygeleje med Guds Ord og Salmer paa 
Læben, døde hun endelig d: 9. Septbr. mellem 5 og 6 om Morgenen, fulgt til 
Dødens •Port af kærlige Naboer, Slægt og Venner. 

„Hun havde i alle Dele beskikket sit Hus vel, inden hun fik Hjemlov: baade 
overfor dem, hun stod i Skyld til, og hvad hendes Børns Arv angik." 

Angaaende sit sidste Hvilested bestemte hun, at det skulde være i Lisberg 
Kirke, som hun ejede. Og dertil skulde laves et lille Aflukke i den nederste Ende, 
saa hendes Mands og Børns og Forældres Lig, som var bisat dels i Tyregod 
Kirke ved Hastrup og dels 1 Lem Kirke i Salling, ogsaa kunde føres dertil og der 
afvente Opstandelsen, da „Gud skal Beklæde dennem iglen med Aarer, Hud oc 
Seener oc blesze en Lefuendis Aande der udi". 

Jeg kan ikke nægte •mig at anføre den udmærkede Dames Bestemmelse an-
gaaende hendes Jordefærd, da det ogsaa indeholder smukke Træk i hendes Ka-
rakter og er noget forskellig fra de Bestemmelser, som Samtidens Adelige i 
lignende Tilfælde ellers tog. Hun ønskede i sit Testamente, at .hendes „— — -
Legeme Hæderligen maa Klædes, udi huls jeg der til sellf nu dagligen Tillaufer 
(tillaver), oc skal findis henlagt oc Antegnit til med til min yderste Kiste — -
her paa Gaarden saavel som ocsaa findis Ryzlers (Ruslæder) Huder henlagt der 
til. Jeg vilde hallue Frandtzer (Fryndser ?) derom, oc Vaaben oc Opskrifft aff 
Tind lige som min S. Hoszbunds oc Sønners Kiister var, oc slet ingen Mesing, 
enten Nagler eller andet. Handfang ville jeg gierne haffue saadan som paa Frue 
Anne Margrete Høghs Kiiste var med Døde Mand Hoffuet oc Sortt Poleret, En 
Barchit Hud under Bund oc den Inderste Kiiste vel Presenteret, dette skal nu 

være ald min Preehtighed". 
Hendes Lig skal blive i Lisberg, til det skal føres lige ind i Kirken. Kun 
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hendes Arvinger skal underrettes om hendes Død, ingen Degn fra Aarhus skal 
hentes, intet Klæde anvendes, kun ,bedes nogle Præster med deres Degne med, 
„saa kanel det nok forrettes". Dog vil hun, at der skal bedes 8 eller 12 „For-
nemme Borgere aff Aarhus at bære" hendes Legeme og derfor sendes „Hæderlig 
Traotement efter Prædiken". Kisten skal hemmelig om Natten føres til Kirken, 
„Dørene holdis Lugt. Ingen gemene Folck tilstedis at Løbe derind, Ingen Nat-
vagt holdes, Ingen Liusz enten udi Huisset eller Kirchen hoes Kiisten kommer, 
Herren er mit Luis — — —". 

Præsten 1 Lisbeng — Frands Nielsen — som •altsaa havde staaet ved hendes 
Dødsleje, skulde holde Ligtalen over Teksten af Davids Ps. 71. „Jeg er bleffuen 
for mange til et Vidunder, Men du est min sterche Tillid." 

Hun formaner til Slut, at den „vederstyggelige Overflødighed oc Spilding 
— — med saa megen Guds Fortørnelse" 'ikke maa finde Sted, „ingen lystig 
panquet og et Brylup ligt", det er den døde til „ingen Ære, men mere saasom 
til F'oracht". Hun ved godt, at denne „taiensigelse" vil af •de fleste holdes for 
Daarskab, men det faar ikke at hjælpe, hun vil „gierne være Daarlig i det 
stycke". Hun bryder sig ikke om „forfængelig ære och Herlighed", hun agter 
intet uden alene „med et Erligt Naffen oc Rycte at føres til Graffuen — — —". 

Hendes Eftermæle var der mange bekendte samtidige, der tog sig af, og 
alle var de fulde af Ros over hende. Den ansete Jochum Wielandt og Albert 
Thura og flere berømmer hendes sjældne Lærdom, ligesom den lærde Thomas 
Bartholin og Biskop Jakob Matthisen. Den sidste skriver et langt Digt til hendes 
Ære det begynder saaledes: 

„I hendes Hus 
Var ingen Su.us 
Aff Roch oc Teen at høre, 
De Musæ Nii 
Var der saa fril, 
Sin Pen vist hun at røre — — —" 

Og blandt hendes egne Standsfæller findes hædrende Udtalelser om hende 
af Mogens Høgh — senere Lensmand paa Silkeborg — og hendes Søsterdatter, 
den lærde Oversætterinde Birgitte Thott (Hovedværk: Oversættelse af Seneca). 

Hun var altsaa en af Samtidens betydeligste Kvinder, hvis Navn med Hæder 
lyser ned i Nutiden. Og denne Kvinde kan det gamle Silkeborg Slot ogsaa være 
stolt af gennem næsten en Menneskealder — sikkert lange Tider ad Gangen -
at have huset under sit Tag. Hun •har her siddet bøjet over sin Bogstol i Fruer-
stuen eller sit eget Værelse — „Lensmandens Frues". Og der, hvor de store 
Popler og Aske suser i den gamle Slotshave bag Papirfabriken, har hun vel ofte 
gaaet — Abildhaugen og Slottets Blomsterhave — og i Tankerne syslet med de 
bedste blandt Fortidens og Samtidens Forfattere samt de dybe Ord i den Bog,  
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der var hende kærest af alle, den hellige Skrift. Og her har hun i al sin Svaghec 
levet et lykkeligt Liv med sin gamle trofaste Mand og født sine Børn — vi ved, 
at i alt Fald et af dem er blevet født her — hendes Navn staar som en Stjerne 
ved Siden af Ove Bildes over de silkeborgske Skove. 

FREDERIK URNE. 

Den næste Lensmand var Frederik Urne til Bregentved. Han er født c. 1600 
som Søn af Rigsraad Knud Urne til Søgaard og Aarsmarke (nu Knuthenborg) 
og Inger Walkendorff og var Broder til Christoffer Urne, som var Statholder i 
Norge og Rigskansler. Han foretog — ifølge I. A. Fredericia — Datidens Adels-
mænds obligate Udenlandsrejse, 
blev efter sin Hjemkomst Sekre-
tær i Kancelliet 1624-25, der-
efter Hofjunker 1624-25. Sam 
saadan fulgte han Christian IV. 
paa Tysklandstoget 1625, ledsa-
gede i Efteraaret s. A. Kirstine 
Munk paa en Rejse fra Krigs-
skuepladsen til Danmark og at-
ter tilbage til Kongen. Det føl-
gende Aar sendtes han i et 
diplomatisk Hverv til Frankrig 
og Nederlandene og blev 1627 
forlenet med Kronborg og Fre-
deriksborg, (hvormed forenedes 
Forpagtningen af Hørsholm. 
Denne Stilling gav ham et om-
fattende og betydeligt Arbejde, 
hvorom især hans bevarede 
Kopibog over Kongens talrige 
egenhændige Breve til ham giver 
Vidnesbyrd. 

Af de lange Huskesedler, 
som Kongen f. i 1628 pr. Brev 
tilstiller ham, kan anføres, at 
han ,,skal besørge de gamle 
Faner" „paa den lange Gang 
paa Kronborg revne af Stan-
gen" og sendt til Statholderen, 
drage Omsorg for, at de Mejer- 
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:sker paa Ladegaarden, som laver for lidt Smør, faar Afdrag i deres Løn. Han 
skal tilse Kalvene, befordre Murmester Bastian i Hullet, fordi han ikke har gjort 
nogle Render hurtigt nok i Stand. Endvidere skal han se efter, om Vangeledet i 
Hestehaven er i Orden og foranledige, at Caspar Fincke — Slotssvenden — giver 
Besked om Nøglen til Mælkestuen. Og da Kongen vil ud at sejle i Sundet med 
Prammen, skal han „haffue tilstede ett par iRadiur (Raadyr) och nogle høns och 
eg med noget fersk 'brød", til Kosten om Bord. Og da Præsten ved den tyske 
Kirke i HelSingør har tilladt, at der synges en anden Salme end den, som „bis 
Dato in diesen kirchen gebreulich gewesen", skal han indhente Præstens Erklæ-
ring herom. 

Til andre Tider skulde han paase at Kongens Sønner — Frederik og Ulrik -
faar deres Stue, hvor de plejede at have den, mens de gik i Skole, med Senge-
kammer „nest op til". Han skal sørge for Kammere til Kammerjunker og Kam-
mertjener med „Slobencke (Slagbænke), som om Dagen skall luckis". Der er 
ikke den Smaating han ikke skal have Øje med i Hofholdning og Byggeri. Og-
saa Sundtolden — denne evigt rindende rige Strøm af udenlandsk Mønt — gav 
ham noget at bestille. Der foreligger her en Række Breve fra Kongen — indførte 
i Fr. Urnes Kopibog — med Befaling til at lade Toldkassen tømme og sende Ind-
holdet til Majestæten. 

I det sidste Brev, Kongen skikker Fr. Urne, inden denne forflyttedes til Silke-
borg, giver han Besked om tre Nøgler, der skal laves til Porte og Døre i „Spar-
_penge", Urter fra Køkkenhaven, om Badstuen og Vedligeholdelse af Vejen til denne. 

Ogsaa i mere intime Anliggender anvendte Kong Christian Lensmanden paa 
Kronborg. F. Eks. da den foran omtalte Anne Lykke blev overført fra Fængslet i 
Baahus til Kronborg. Kongen beder da Lensmanden om at lave et Værelse i Stand 
til hende, og da dette ikke er luftigt nok, maa han sørge for et andet, at hun 
ikke skal „lide Skade paa hendes Sundhed", men tillige passe vel paa, at ingen 
besøger hende, uden at Fr. Urne er med. Og den Skandale, Striden mellem Kon-
gen og Kirsten Munk var, fulgte Lensmanden paa nært Hold, idet han ofte var 
Mellemmand mellem Parterne. 

1641 slap han dette brydsomme Hverv og blev Lensmand paa Silkeborg. Her 
gjorde han Tjeneste kun en ganske kort Tid, imellem et og to Aar, blev saa' 
Lensmand over Trondhjems Len, til 1656. Sine to sidste Aar — han døde 1658 
paa sin Gaard i København — havde han Roskilde Len og Halsted Kloster. Han 
ejede da foruden Bregentved tillige Kragerup. Han var gift med Karen Arenfeldt, 
Datter af Hans Arenfeldt og Anne Marsvin. 

Ved Fr. Urnes Forflyttelse til Silkeborg Len havde der været Tale om at give 
dette til Kansleren Ditlev Reventlov, men Kongen syntes nok ikke om det. Der 
haves i den Anledning et Brev fra Kongen til Chr. Thomesen Søllested, hvoraf 
det imidlertid ikke er saa let at forstaa Majestætens Mening: 

,.At uylle forlehne Chanseler Reuendtlou med Sylckeborg Lehn, Ded uylle  

giifue smuck langsom Expeditiones, Aldenstund ded giiffuer smucke lange Spriing 
fra københaff Eller fra glychstadt henad Sylcheborg". 

Ved Fr. Urnes Overtagelse af Slottet fungerer som Regeringens Tilfor-
ordnede de to Nabo-Lensmænd: Otto Marsvin') og Jørgen Seefeld1). Marie Belov 
afleverede ved sln Fuldmægtig Jens Olesen. Der foreligger en ganske kort Ud-
talelse fra det beskikkede Syn om selve Slottets Tilstand: 

„Dernest haffuer wi begiffued oss till Bf ligningen paa Slotted ()oh Laadegaarden. 
Da befindis det stuore Steenhus paa Slotted først brøstfeldige paa Thaget, for det 
andet uden Døre Losse eller Vinduer. For det thredie befindis de andere Huse paa 
Slotted gandske udj alle Maader brøstfeldige, saa at dersom de icke i Thider 
hielpis, ehr att befrøgte de slet Nederfalde. 

Slottenns Laadegaardt belangende da ehr alle Hussenn brøstfeldige paa Tha-
gen och i Synnderlighed Laaden". 

Og i et Svar fra Slottet til Rentekammeret angaaende tiltrængte Istandsæt-
telser — „Fleckeri" — siges der meget oplysende, at disse „giordes fornøden, 
saa fremibt at hans May. Korn, Smør och Flesk ikke slett haifde bleffuen for-
derfuet, Alle Husenn paa Thagenn, Lofften odh Winduer uar gandske forrodden 
och forderfuedt, som med Comimissariers skrifftlig Afsigt kand beuisses, huil-
ckedt er endleffuerett udj Regnskabbet, thi Husenn var ødde och stoede paa Fald, 
saa Lensmanden eller hans Folch ey kunde side ued Bordet och faa Mad eller 
ligge udj Sengene for Regn — — —". 

Stort daarligere kan Tilstanden jo ikke godt være, og det hele maa være 
gaaet stærkt i Forfald i Chr. Holohs sidste Tid. 

Inventarielisten giver dertil et sørgeligt Billede af Bohavets Tilstand. Der 
nævnes kun de gamle Gengangere: Kalken og Disken af Sølv og forgyldt, Mes-
sing-Lysekronen, som nu mangler 2 Piber med Plader og en af de tre øverste 
Vinger, en Jærnkakkelovn, bestaaende af 6 Stykker, 1 Bryggerpande, 2 gamle 
Ølkar, 1 Korntønde og 1 Kornskæppe. 

Fr. Urne hjælper en ganske lille Smule paa Fattigdommen her, idet han lader 
Peder Snedker i Linaa lave „et stort Skab udj Lensmandens eget Kammer 
(3 Rdlr.), 5 Slagbænke (5 Rdlr.), en „foer Kiste" (1 Rdlr.), 3 Skiver å 1l/ Rdlr., 
Hvilcket Altsammen paa Slottet er bleffuen bestaaendis til Inventarium, Efter-
som •hand tillforn Intet fandt for sig paa Steden." Det har altsammen ikke fyldt 
ret meget i de tomme Rum. 

Paa Tvilum Ladegaard opgives hele Bohavet til 1 Bryggerkedel og 2 smaa 
gamle Ølkar. Om Skovenes Tilstand siges intet. 

En Optegnelse fra Overleveringen af Slottet er det af Interesse at medtage 
som Supplement til Opgivelsen fra 1611 (se foran). Der opgives nu, at der i 

Silkeborg Ladegaards -Jorder det Aar er saaet 28 Tdr. Rug, 9 Tdr. 7 Skp. Byg, 

1) Otto Marsvin til Dybæk, Lensmand paa Dronningborg. 2) Jørgen Seefeldt (1606-66) 

til Visborg, Stenalt og Overgaard. Lensmand paa Hald (1637-481. 
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lille Vink angaaende Ladegaardens Drift i de Tider. Fr. Urne har indberettet, at 
„Ladegaardsmarken er heel skarp" — den, hvorpaa Silkeborg By altsaa nu lig-
ger — „saa att der Kand saaes en Ringe ting biug (Byg)." Kongen befaler da. 
at Lensmanden skal udkommandere Bønderne til at „tage Jord" — vel sagtens 
Tørvejord — „til Glødningen och giøre blanding aff, som baade hos eder saa 
ooh Andensteds udj Jyland brugeligt er." Det vil altsaa sige, at man ogsaa den 
Gang lavede Kompost-Gødning, og at Silkeborg Jorder ogsaa i den Tid har 
faaet en Forsyning af denne. Bønderne trues med Bremerholm, hvis de nægter at 
gaa i Gang med denne Forbedring af Jorden. 

THAGE ANDERSEN THOTT. 

Heller ikke Fr. Urnes Eftermand Thage Andersen Thott sad ret længe som 
Lensmand paa Silkeborg (1642-43), og han døde her. 

Hans FØdselsaar kendes ikke. Han var Søn af Anders Thott til Sirekøping, 
Duege og Egede, og Lisbeth Folmersdatter Rosenkrantz. Ogsaa han gjorde sin 
Udenlandsrejse, var bl. a. i Padua 1607. Derefter blev han Hofjunker og fik 
saa sin første Forlening 1612 i Laholm, som han havde I fire Aar, da han kom 
til Trondhjem. Det, hvorved hans Navn er bleven mest kendt, er hans Strid i 
denne By med Digteren Anders Arrebo. Lensmanden fik den unge uforsigtige 
Biskop dømt fra Bispeembedet i Trondhjem, ved en Herredagsdom. Heller ikke 
med Borgerskabet i Byen kunde Thage T. forliges, saa man kan vist derfor 
godt slutte, at han har været baade „hensynsløs og trættekær". (C. F. Bricka). 
Efter at have forladt Trondhjem 1629 havde han som Len Ørum, Mariager, 
Sølvitsborg og tilsidst altsaa Silkeborg. Skønt han til en Tid synes at have 
været en ret velstaaende Mand, ejede hele 1262 Tdr. Hartkorn og kunde under 
Krigen 1627 laane Kongen et Par Tusind Rdlr., døde han som Fallent. Der siges 
om ham, at han tilsidst gik og tiggede paa Værtshusene i København. Han var 
gift første Gang med Clara Sparre, Datter af Hans Sparre') og 2den Gang 
med Lisbeth Beck, Datter af Sivert Beck2). 

Af et Brev fra Christian IV til Christen Thomesen Sehested fremgaar det, 
at der ved Fr. Urnes Afgang fra Silkeborg var Tale om at gøre Otte Thotta) 
til Lensmand der. Men da han „uden gyldig Anledning" (Thiset) forlod 
Sølvitsborg, som han var forlenet med, og derved paadrog sig Kongens Vrede, 
har dette maaske været Grunden til, at han blev forbigaaet. 

De to adelige, som besigtigede og beskrev Slottets og Skovenes Tilstand. 
da Thage Thott overtog Lenet, er Jørgen Seefeld, som fremdeles sad paa Hald, 

1) Hans Sparre til Klågerup. 2) Sivert Bech (1566-1623) til Forslev, Vihygaard og 
Taagerød m. fi. Gaarde. Rentemester. 8) Otte Thott (1607-1656) til Nxes. Rigsraad 4) Pe-

der Gersdorff til Isgaard (1631) og Søbygaard, gift med Anna Lykke. 

5 Tdr. 61/2 Skp. Boghvede. Og i Tvilum Ladegaards Jord er nedlagt 34 Tdr. 
Rug, 32 Tdr. Byg, 81 Tdr. Havre og 6 Tdr. Boghvede: Landbrugskyndige vir 
heraf sikkert kunne gøre deres Slutninger om Størrelsen af de Arealer, som da 
laa under disse Gaarde. 

Fra Brevkammeret forlyder det, at der er ,,.hannem (Fr. Urne) leffueret 112 
Kong. Breffue med des Registering." 

Fra dette Tidspunkt foreligger ogsaa en Opgørelse ved Fastsættelsen af 
Kornskatten, som fortæller, hvormange Jordbrugere Lenet da rummede, og hvor-
ledes Tallene paa disse fordelte sig: 26 Selvejer 'Helgaarde (hver Gaard 
3 Rigsort i Skat), 10 Selvejer H'alvgaarde og 449 Fæstegaarde (hver 11/2  Rigs-
ort), 91 Fæste-Halvgaarde og Boel og 35 Ugedagsfæstegaarde (hver 18 Skil-
ling), (se tidligere lignende Opgørelser). 

Angaaende det, som er bleven gjort ved Slottet i Fr. Urnes korte Lenstid 
for at bøde paa Elendigheden, da har det indskrænket sig til det allernødven-
digste. „Huis som er flechedt er en ringe Ting," hedder det. Det er kun de værste 
Huller, der er bleven stoppet. Der tales om, at Hans Tømmermand ved Slottet 
lægger et •nyt Loft i Kammeret over Skriverstuen, gØr nye Spiltov og Krybber i 
Staldene, og laver det tidligere omtalte nye Vandværk udenfor Bryggerset med 
to Render ind i Huset, medens Peder Snedker i Linaa sætter en Egedør i oven-
nævnte Kammer og nye „Windues-Boffuer" sammesteds, og Anders Smed i 
samme By har lagt et Jærnanker ned i Køkkenet, medens Ambrosius Smed i 
Balle laver Hængsler, Vinduesstænger m .m. Men naturligvis er det især Tagene, 
der er bleven set efter. To Murmænd fra Sevel har brugt 41/2 Uge til at gøre 
24 Binding i Ladegaarden og 118 do. Kornlofter paa Stalden tætte, og det er 
allerede sagt, at to Mænd fra Vrads har taget Tagsten ned af andre 8 Binding

- i 	
og lagt Lyng op i Stedet. Paa Tvilumgaard mures og skjelles der, 

hvor „Sahl. Juncher holt huus undertiden." 

— — Blandt de Smaating, jeg har overkommet fra Fr. Urnes Tid, forefindes. 
en, som har nogen Interesse, fordi den supplerer, hvad der tidligere er sagt om 
Skovfogderne. Rentekammeret bemærker, at der i 1641 ikke findes blandt Regn-. 
skabsbilagene Register over Vindfælder og „rodhuggen" Skov. Det undskyldes 
fra Slottet derved, at „Mestendeel af disse Schoufougder kunde icke lese eller 
skriffue eller haffuer Zigneter." Det kan vel gælde for en Stikprøve af den me-
nige Mands boglige Standpunkt, eftersom de fleste af Skovfogderne sikkert var 
Bønder. Der siges •da ogsaa det samme om dem, der har haft en Del af Slottets. 
Lam, Kid og Grise paa Græs og Foder, og som af samme Grunde ikke kan af-
fatte en Liste over de selvdøde Dyr mellem disse. 

Gennem andre Anker, Rentekammeret har at gøre over det silkeborgske Regn-- 
skab i det Aar, faar man at vide, at Smørret da betaltes med 15 Rdlr. pr. Tønde, 
og at Papirforbruget paa Skriverstuen „formedelst Papiret uar dyrt" løber op

,  i 16 Rdlr. 

Maaske faar jeg Lov at anføre endnu et Par Bagateller. Den første giver et
- 
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og Peder Gersdorff til Sæbygaard (SØbygaard). Det blev overleveret af Fr. Urnes 
Fuldmægtig Michal Hansen. 

Inventarielisten, som de to Mænd har givet, siger, at der fremdeles hersker 
Armod paa al Slags Bohave. Brevkammerets Indhold synes dog at være nogen-
lunde bevaret: 

„— — Der foruden er hanom (Thage 'Rot) lefueri•dt Ethhundrede odh tholff 
Konge breffue med dis Registering, huilcke Konge Breffue waar udj S. Chri-
stian Holchis tide och frederich Wrnee nu igien fra sig haffuer leffuerit. Noch 
er hanom lefueret Elufue Kongebreffue som er Komen i frederik Wrnes Tidh 
med Copie bog der offuer. Her foruden er hanom odh lefuerit af forn. frederik 
Wrne fØrgitiuffue ooh en Kirchehøger huor Kirchens Indkomster till — — - 
(ulæseligt) och buortskyldig gilde ehre giord Regnskabenns formelding for-
klaris." 

Ligesaa elendigt det ser ud indendørs, ligesaa hærget er Bygningerne. Det, 
Fr. Urne har repareret her, synes ikke at kendes paa disse. Man faar Indtryk- 
ket af, at de er ved at blive noget henad Ruiner. Den mistrøstige Beskrivelse af 
dem lyder næsten som et Ugleskrig over en Grushob: 

„Dernest haffuer wj begiffuet osz til bØgningen paa Slodtedt och laagaar-
denne, der først befindis det stour stienhusz paa Slodtet brøstfeldigh, for det 
Andet uden dørre Lofft eller Winduer, for det tridie befindis de An•dere h•uusze 
paa Slotedt gandske udj alle maade brØstfeldig, saa at dersom dj icke i tide 
hielppes, er att befrØgte de slet nedfalde. 

Slottensz laadegaardt Belangende er alle husze brØstfeldige paa 'Magen och 
i Sønderlighed laaden." 

Det slutter med den lille Trøst tilsidst, at „Thuillum laadegaard er wed Magt." 
— Om Skovenes Tilstand foreligger der adskilligt oplysende. Jeg tænker 

her ikke just paa dette, at der paa Vildtbanen er blevet taget i Hus 24 Geder, 
som saa er nedsaltet og sendt til Provianthuset i København, samt at Jens An-
dersen Gravballe er bleven mulkteret, fordi han ikke har „hefftet eller lemmet 
hans Hund." Nej, det som det her er værd at understrege, er det Syn, som er 
taget paa Skovene ved Overtagelsen af Lehnet. Otto Marsvins) og Jørgen 
Seefeld skulde have besigtiget dem, men „effterdj di ware saa vidtløfftige at vi 
dennem ey selffuer kunde besigtige, da haffuer vi udgiffuid vores Thaxt till 
Mends Opskriffuelse paa "Ilhinge, som saadant skulde siØne, som de ville an-
suare och vere bekiendt, ooh straffes om Brøst boes dennem fann•dtis. Da haffuer 
de siunet udj Sileheborg Leen, udj Kong. Maytz och Cronens Schoffue, att der 
er bugen siden de Keiserske uddroge af Landet ungefehr Tholff Thusinde sex 
Hundrede och •halfthredsindsthiffue — 12,650 — Thræer, hvoraf en Deel skall 
vere kommen thill Slottens Fornødenhed saa och thill Broffuer at holde ved lige 

1) Otto Marsvin (1573-1647) til Dybrek, Bursø, Sandby, Clausholm m. fl. Gaarde. 
Lensmand paa Christiansstad, Aalborg og Dronningborg (1629-46). 

med. Ittem thill. BØgnings ThØmmer ooh anden Uduisning thill Bønderne udj 
Leenet, noch till Søgning paa andre Slotte, huor udaff skall vere thou Thusinde 
och fire hundrede ooh førge thiffue Thræer (2440) som ey skulle kiendis aff 
Skouffrideren att vere udmerohede och siØnes Mendene formienn Skoffuene att 
vere ved Magt som det sig bør. Men effterdj Frederick Urne befinder her f(u-- 
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uden en stor Antal Thræer udj'Skouffuen at vere hugenn som berettes aff de 
Keiserske at vere omhugen och ilde medfarrit, haffuer hand effter slig Leilig_ 
hed icke ville understaaede sig at annamme Schouffuene anderledis end deraff 
en stoer Deel at vere bugen thill Upligt (ulovligt) ooh ey er ved Magt som det 
sig burde — — — Actum Siloheborg d. 14. Marty Anno 1642." 

Mellem 12 og 13 Tusinde Træer er fældet i den sidste halve Snes Aar, og 
endda mener Synet, at Skovene er ved Magt! Det giver et imposant Billede af 
de Træmasser, disse endnu dengang indeholdt. Og de halvtredie Tusinde, som 
er gaaet ud af dem uden Udvisning, fortæller atter noget om, hvor udbredt den 
ulovlige Skovhugst var. 

I en anden Erklæring ang. Synet i 1642 staar, at de hugne Træer er for-
brugt „till Slottens stuore Brouff wed Siloheborg og till Engbrouff (vel sagtens 
Lysbro) och Hiøbjerg Brouff som waar øde, saa och huls som er forbrugt til 
Lundenes Laagaard och till afbrende bønder och till prestegaarde och ellers 
till bøgenings Tømmer til bøndernes fornødenhed, huls paa Slottedt er forbrugt, 
det mestparten tagen aff feldved (Vindfælder) noch er hugen noget Ringe Eg 
till tønder at packe smør, Miel, Dalbager, Suinrøgge och Andet ind udj skulle 
Sendis till prouianthusset, och forundt en gandske .Ringe ting till Brendt 
(Brændsel?) forfornede ephter gammel Sæduanne, Saaat huis der befindis att 
werre forhuget i Skouffuenn, verre sig i Kongens eller selffeyer til upligt det 
att werre skeed før Frederik Urnes Tid." 

Disse fyldige Redegørelser opvejer jo tildels Mangelen paa saadanne ved den 
forrige Overtagelse af Slottet. 

Erklæringen er paa Thage Thotts Vegne underskrevet — som Modtager af 
Slot og Len — af tidligere omtalte Michel! Hansen, „forige Slodtsohriffuer" 
paa Silkeborg. Og det er overdraget af en Iffuer Madtzen, vel sagtens Urnes 
Fuldmægtig. 

Der foreligger fra Thage Thotts Lenstid ikke stort mere end det, der her er 
anført fra Overtagelsen af Lenet. Egentlig kun dette, at Bygningernes Elendig-
hed fremdeles skimtes gennem et kongeligt Brev ang. Laden, om hvilken det 
siges, at dens Tag „er ganske meget forfalden," men da det vil blive for dyrt 
„med Thagsteen at skulle Offuerhengis," skal det tækkes med Langhalm. At 
Lensmanden faar det Hverv at skaffe „en Ledig Person," der har „beligget en 
Kvindes Person" nogle Gange og derefter stukket af uden at betale sin Bøde 
tilveje, kan endelig medtages, skønt Sagen jo er af mindre Betydning for Læ-
serne, end det var for de paagældende. Mandspersonen har de iøvrigt ikke fun- 
det. Kvinden blev „benaadet for Kagen" (for at blive hudstrøget) og slap 
med en Bøde. 
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JOCHUM BECH. 

I Løbet af et Aarstid skifter Silkeborg saa atter Lensmand. Det blev Jochum 
eller Joachim Bech, der nu afløste. Som det synes mod Kongens Vilje. Denne 
vilde haft Mogens Bilde til Silkeborg og Joeh. Bech til Koldinghus. 

Den nye Lensmand bar et i de Aar meget bekendt Navn, til en Tid paa mange 
Læber paa Grund af dets Bærers store Rigdom, senere ved de fejlslagne Speku-
lationer og den deraf følgende dybe Fattigdom, der knyttede sig til det. Han 
er født omkring ved 1602 og døde 1682, og sad paa Silkeborg i syv Aar, fra 
1643-1650. Han var Søn af Jakob Bech, Ejer af Gladsaxe og Bosø Kloster. 
Han blev, iflg. Birket Smith, i 1622 indskrevet ved Universitetet i Leiden, var, 
indtil han fik Silkeborg Len, Hofjunker, Lensmand paa Københavns Slot og i 
Bøvling og Christiansstad Len. Han blev gift ind i et Par af Danmarks rigeste 
og mægtigste Adelsslægter. Første Gang i 1629 med Else Grubbe, Datter af 
den bekendte Sivert Grubbe til Hofdal og Thorup. Jeg hidsætter i Forbigaaende 
endnu et Par Bemærkninger om denne Mand, som bar et af Tidens mest kendte 
Adelsnavne, og som jo, som Jochum Bechs Svigerfader, har haft nogen Føling 
med Silkeborg. Han var altsaa Kongens betroede Mand og hans Følgesvend paa 
adskillige af hans mange Rejser. Af Nutiden er han vel bedst kendt gennem en 
meget interessant Dagbog, han har ført over Oplevelserne paa den Rejse, han 
i Kongens Følge 1599 gjorde norden om Norge. Jochum Bechs Bryllup med 
Else Grubbe stod i Malmø, og den udvalgte Prins beærede det med sin Nær-
værelse. Hun døde allerede 1631. Og Faderen skrev følgende gribende Ord 
ved D54dsfaldet: „O; jeg elendige ulykkelige Fader, i denne Nat fik jeg det 
sørgelige Budskab, min elskede eneste Datters Else Grubbes Død — — 0, jeg 
højst ulykkelige, som, efter at have mistet min højtelskede Hustru, nu ogsaa 
maa savne min eneste elskede Datter, min eneste Trøst i inGn svage og frem-
rykkede Alderdom. 0, Herre, foreen os, som du har adskilt, i din Evigheds 
trygge og salige Ro." Om den afdøde vides ellers intet. Jodhum Bech blev anden 
Gang, 1633, gift med en Datter af Kansleren, den berømte Christen Friis til 
Kragerup, Else Friis. Hun overlevede sin Mand i 14 Aar. 

J. B. ansaas en Tid for Danmarks rigeste Adelsmand. Han havde arvet 
meget, købt meget ind og faaet store Medgifter. Man sagde, han ejede 3000 Tdr. 
Hartkorn. Men han sank, som sagt, ned i dyb Fattigdom. Han begyndte paa 
en af sine Gaarde en Fabrikation af Alun. Han havde selv fundet Alunskiferen. 
hvoraf den udvandtes, men de Summer, der krævedes for at sætte det hele i 
Drift og •holde Driften gaaende, var saa uhyre store, at han efterhaanden nødtes 
til at sælge eller pantsætte næsten alle sine Godser. Sine Hovedkreditorer blev 
han nødt til at optage som Medejere af Bedriften, og de plyndrede ham. Han 
var øjenesynlig allerede inde i sin økonomiske Nedgang, da han kom til Silke-
borg. Og det kan se ud, som om han det sidste Aar af sin Lenstid kun nominelt 
har styret Lenet. Henrik Thott paa Dronningborg bedes saaledes i et kgl. Brev 
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at tage sig af nogle Silkeborg-Bønders Klage over Landgilde (paa Grund 
af Misvækst), da Joch. Bech „idke er ved Lenet tilstede." Og at det da har 
været under Overvejelse at faa ham fjærnet fra Stillingen, fremgaar af' et kgl. 
Brev til Anders Bildel), Gregers Krabbe2) og Oluf Parsberg3). Det hedder her: 
„Efftersom I well self weed eder att erindre, huad domme nu i Nehrwhrende 
herredage har gangen offuer os elsk. Jochum Bech til Gladsaxe, da bede Vi 
eder oc naadig ville, at i lader os eders betendhende wide, om han biligen endnu 
wor och Cronens lehn Silkeborg, 'land naadig met forleenet er, kand forestaa, 
eller om wi icke derpaa med Rette Irma giØre forandring." De forskellige Over-
vejelser og Betænkninger har saa resulteret i følgende kgl. Meddelelse til 
Jochum B.: „Efftersom wj for adskillige Aarsagers skyld naadig ehre till sinds 
wort oc Cronens Slott Sillcheborg, som du hidindtil udj forleening hafft haffuer 
till en anden god mand att borttforleene udj tillkommende Aar, Daa wille wj dig 
hermed naadig advaret haffue, at du till Philip Jacobi dag forstkom. — 1. Maj 
1650 — bm. wort oc Cronens Slott Silcheborg ryddelig giØr, quitterer ()oh af-
reeder." Kongen har altsaa faaet den stærkt forgældede Mand fjærnet. Maaske 
han var bange for, at han i gin Trang skulde forgribe sig paa Kronens Ind-
tægter af Lenet. 

Som Bevis paa, hvor fattig han ved sin Død var, kan anføres, at hans Lig 
maatte henstaa i 2 Aar ubegravet, fordi man savnede Penge til at give ham 
en standsmæssig Jordefærd. En af hans Sønner var gift med en Datter af Cor-
fits Ulfeldt og Leonora Christine. 

— — Om Jochum Bechs Overtagelse af Lenet foreligger ikke andet end 
en kort Notits om, at Niels Lycke 4) og Peder Gersdorff forseglede alt, hvad 
der af Løsøre og alt andet fandtes paa Slottet efter Thage Thott og registre-
rede det. Og i Forening med Jørgen Seefeld aabnede de atter Seglene og under 
deres Haand og Signet overgav de det hele til Jodl. B. Det har sikkert været 
et ganske kort Register og en hurtigt afsluttet Forretning. 

— — De to første Aar af Joch. Bechs Lenstid falder sammen med Svenskekri-
gen, og han har, ligesom Chr. Holch i den foregaaende Krig, da kun været meget 
lidt paa Silkeborg, maaske slet ikke. De fremmede Tropper huserede, som 
bekendt, slemt overalt i Jylland. I. A. Fredericia siger om Krigens Gang i det 
hele taget: „Den °J, 1644 trænger Torstensen ind i Jylland, Fæstningen Frede-
ricia overgav sig med 4-5000 Mand, straks efter d. 

20 1  besattes Hjørring og 
Sæby. Torstensen havde Hovedkvarter i Haderslev. Af Rædsel for Gentagelse 
af Trediveaarskrigens Rædsler flygtede adelige fra deres Borge, Borgere fra 
Byen — — — — I Midten af Juli lige efter Slaget paa Kolbergerheide (iste 
Juli) gaar Gallas op i Holsten efter at have forenet sig med de kongelige Trop- 
per i Gltichstadt. Gallas gik dog hurtigt ud af Holsten igen. Torstensen fulgte 

1) Anders  Bilde (1600-57), den bekendte Rigsmarsk. 
2) Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstediund, Statholder I Norge. 2) Oluf Parsberg 1599(7)-1661) til Jernit og Palstrup. 

Rigsraad. ') NIels Lykke (dod omtr. 1683) til Herrestedgaard og Elvedgaard. Officer. 
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ham til Tyskland, og Jylland blev fri for fjendtlige Tropper ved at hans efter. 
ladte Garnisoner fordreves af Indbyggerne. Men allerede den 10. Sep. rykkede 
10 Regimenter under Oberst Helmuth Wrangel ind i Holsten og derfra op 
over Halvøen, og denne led mere end før ved den svenske Indkvartering." Et 
Par Forsøg paa at jage ham ud af Jylland mislykkedes. 

Hvorledes Svenskerne har huseret paa Slottet ses bedst af det Syn, som 
blev taget paa Tilstandene der lige ind mod Jul 1645. 

Der er henvist til det i Afhandl. I, hvor Slottets Udseende beskrives. Her 
skal det citeres i sin Helhed. Det store Stenhus var maaske saa elendigt, før 
Fjenden kom, at denne ikke har kunnet forringe det yderligere. Men der staar 
i al Fald, at det er „ligesom tilforn gandske øde och Ruineret, foruden winduer 
odh Døre, begge Huellingerne, baade denn Oberste ooh den nederste ganche 
nederfalden, en stoer deel Muuranchere och alle Schaarsteens Anchere bortte. 
Taget er meget brøstfeldig, en stor deel aff tagsteen slet bortte och Leyterne 
(Lægterne) forraadnet. Blyet paa taarnet, som er udbygget fra samme Husz 
ganche borte." 

Bispernes og Kongernes gamle Hus har kort og godt manglet baade Tag og 
Hvælvinger m. m. og været ubeboeligt . 

„Udj fruerstuffue Husszet i det gandsdhe Hussz offuen och Nede er alle 
Winduerne med tilhørige buer, och Skaarsteens Ancher Gandsche borthe, saa 
()øh Døren paa 6 gamble nær, till huilcke et huercken Hengsler eller Laassze. 
Gulvet er paa adtschillige steder opstødt och forderfuet, saa och en deel aff 
Mursteenen for aff schaarsteenen nederfalden. Saa och 2 tauffel Mursteen det 
enne udj Gangen til Cammer wed Fruerstuen det Andet udj Gangen ned til 
Kielderen. Loffted offuer Gieste Cammeret øffuerst op i same Husz er paa 
3 fag i Breeden och 6 i Lengden gandschi bortte. Udj Rust Cammeret der nest 
,hoes er Loffted offuer ett fag i breeden och 1 i Lengden gandsche bortte. Thaget 
offuer samme Husz er paa tagsteen och sch•elning brøstfeldig. 

Udj vascher Husszet er 3 Døre och 4 Winduer bortte. Udj Brøgerset er 
Loffted offuer 2 bindinger gandsche bortte, schaarsteenen der sammestedtz saa 
wel som bageroffuen er •heel brøstfeldig och behøffuer at Repareris med mindre 
de slet schall forfalde. Udj Køchenit ehr 8 Winduer 3 Døre, et Lidet schaar-
steensz Ancher saa och Lofftet offuer det gandsche KØchen slet bortte. Der for 
uden er herden') ved schaarsteenen brøstfeldig och en deel deraff Nederbrudt. 
Thaget offuer samme Husz, som Køchenit och Bagerset ehr udj er gammel ooh 
paa schelling och steen brøstfeldig. 

Udj Borrestuen saa och tuende Cammere der nest hoes fattis 3 døre 11 win-
duer, schaarsteenen forpaa er brøstfeldig saa dend behøffuer at hielpes, med 
mindre det forreste, deraff schal slet falde ned. Udj schriffuerstuen fattis 
2 Dørre 12 winduer 1 schaarsteens Andher. Udj et Lidet Cammer Nest wed 

HEerden = Arne, Ildsted (»Egen Hærd er Guld værds.) 
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fattisz 9 Winduer 2 Døre med ald tilbehør och en schaarsteens Ancher. Udj 
schriffuer Drengenisz Cammer fattis 4 Winduer 1 Dør med Laasz och ald til-
behør. Udj Kielder suendens Cammer fattisz 4 winduer och 1 Dør med ald 
tilbehør. 

Udj en Liden Kielder wed schriffuerstuen fattis 2 winduer och 1 dør med 
ald tilbehør. Udj Ridefougdensz Cammer offuen offuer schriffuerstuen er en 
dør med ald tilbehør och 21 Winduer gandsche borte. Udj en Stuffue nest hoesz 
fattis 3 •døre med ald tilbehør 12 Winduer, et schaarsteens Anscher,och Loffted 
offuer samme Stuffue er slet bortte. Udj en anden Stue der hoesz er døren 
och det offuerste Lofft gandsche borte, det underste paa adtschillige steder 
brøstfeldig. Windeltrappen som gaar op til forn. Ridefougdens Cammer och 
de andre stuer er gandsche forfalden och øde, saa dend behøffuer at giørisz 
gandsche aff Nye. Lofftet offuer samme Windeltrappe er slet borte. Thaget 
offuer samme Husz er gandsche brøstfeldig. Alle Blyrenderne paa Husszen i 
borregaarden som Lenszmanden haffuer sin werrelse er gandsche borte. Porten 
for Borregaarden er Illigemaade med Hengsler Stabler och ald tilbehør gand-
sche borte. Udj Lenszmandens Drengisz Camfrner nest uden for borrigaards-
porten fattisz en Dør med Hengszle och ald tilbehør. Udj Kong. Maytz. Stald 
er 2 dubbelte døre, Spiltou, Krøbber med det gandscfhe Indwerk slet bortte 
14 tauffel Muursteen gandsohe udslagen. Udj Stald Cammeret som er i enden 
aff samme Stald, fattis en Dør och 2 winduer. Udj 2 smaa Cammere nest hoesz 
fattis 2 døre, 4 smaa winduer. Foodstyckerne Inden till under samme stald er 
gandsche forraadnet. Dend synder Gauffel paa samme Husz heel brøstfeldig. 
Udj Lenszmandens Kudsk Stald fattis en dør, saa och det gandsche Indwerok 
med Loffted, som er slet borte. Udj Wogenschuret de mest hoesz er 4 Tauffel 
Muursteen och Loffted offuer 4 bindinger slet bortte. 

Udj Lenszmandens Ridestald er en dør 4 Winduer, det gandsche Indwerck 
och Loffted offuer 12 fag slet bortte. Taget offuer det gandsche husz er paa 
Skelning .och Steen paa adtschillige steder brøstfeldig. Det Norderfhusz i Stald-
gaarden er gandsche brøstfeldig, och staar slet paa fald. Udj et Cammer paa 
dend wenstre Haand, naar man gaar udaff dend yderste port for Slottet som 
Ridefogden nu haffuer •sin Werelse fattisz 2 Døre med ald tilbehør och 5 Win-
duer. Udj thuende smaa Cammere nest hoesz fattisz 4 smaa winduer och 2 døre 
med ald tilbehør. Dend yderste port for Slotted er med Hengsle Stabler och 
ald tilbehør slet bortte. Udj Smiden udenfor Slottedt er en Dør it Tauffl Mur-
steen, Lofftedt det offuerste af begge Gaufflerne och fast dend halffue deel af 
tagsteenen slet bortte. Broen Imellum Slottedt och Ladegaarden, som Aalekisten 
er, haffuer fienderne stuchen Ild udj, och er en deel wed enden aff Reckeren paa 
begge Sidderne opbrendt, fiellenn som Laae der paa borttagen, och er andre 
gamble Støoker fieller Lagtt siden der paa igien." Ogsaa Færgebaaden er gaaet 
med. Rasmus Andersen maa i Gang med at lave en ny. 

Ladegaarden er det ogsaa galt med. Her siger Synet: „Det Norderste Husz, 
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som er tagt med Straa, er paa taget brøstfeldig. Udj Ladefougdensz Cammer 
fattisz 6 winduer 1 Dør och Winduesz Carmen som iglen sider nesten forraadnit. 
Udj et Cammer nest hoes fattisz 2 winduer 1 dør. Udj Kiøchenet nest tiden for 
føttis 2 winduer. Udj det vestre Husz som er Nenhuszet fattisz 4 Dørre och 
den enne Gauffel paa 4 tauffl Næhr udslagenn. Der foruden er Taget offuer 
samme Husz paa dend wester Sidde brøstfeldig. Udj Kornladen ere Hengslerne 
paa to halffue Døre, Item begge porttene med Stabler och ald tilbehør, saa och 
dend enne halfue port bortte. Taget offuer samme Husz er och heel brøstfeldig, 
Foedstvckerne under den Norder sidde paa samme Lade ere Nusten forraadnet." 

Og i Slotsskriverens Antegnelse til Rentekammeret af 1646, da dette be-
sværer sig over alt det, der skal rettes paa Slottet, hedder det, at _der ikke 
fandtes nogen stedts paa Slotted, der tienderne war udtaget aff Landet, at 
Lensmanden eller hans folck kunde holde hus udj, forind det bleff meget for-
bedret med Winduffuer och døre, och heller nogenstedts, huer hans Maytz. eller 
Lensmandens Korn det Aar kunde ligge uforderfuet — —" 

Man ser af hele denne Elendighed, at det er gaaet ud over Træværk, Tage, 
Vinduer, Jærnfang og Bly. Træværket i Døre, Porte, Leder og Stolper er jo 
rimeligvis brugt til at fyre op med, Vinduesruderne er gaaet med under Drikke-
lag og Slagsmaal, Blyet fra Vinduer, Render og Tage samt alle Haandtag, 
Hængsler og andet Beslag er bleven puttet i Rustvognene og ført bort. Om det 
saa er Maaltønderne paa Kornloftet er de „gandske øde aff Fiendernes Indfald." 

Den Smule Inventarium, som var blevet samlet sammen paa Slottet, har 
atter faaet Fødder at gaa paa. I en af Kvittanserne straks efter Krigen hedder 
det: „Belangende Slottens Inventarium, som hannem (Joch. Bech) der paa Ste-
det melt Leenet er offuerantvordet, skall aff de Suenske were borttagen den 
Tid, de sig Landet hauffuede bemechtiget huorom findis Forklaring udj hans 
første Aars Regnskab af Lenit, och effter att de Slottet iglen haffuer quitterit 
er intet ved Stedet befunden, ey heller siden bleffuen tilgiordr (erstattet med 
andet). Ovenomtalte „Forklaring" er sørgerlig mager. Den Smule, der siden 
sidste ødelæggelse er bleven puttet ind, er nu reduceret til følgende: „Paa 
Fruerstuen 1 gammel udtrocken alkove og en Escheschiffue (Bordslcive af Ask). 
Udj dend offuerste Saltkielder: 2 Salt Older. Udj BrØgerszit: 1 BrØggerpande, 
2 ølkar. Udj Borgerstuen: en gammel fyrschiffe". 

En Del af „Inventariet", nemlig Kornet, som ved Fjendernes Indfald blev 
røvet, omtales lidt nærmere. 

Rentekammeret gør Vrøvl over, at der ikke foreligger tilstrækkelig Rede-
gørelse her, der siges blot, at det er bortført. Fra Slottet svares da — ved Slots-
skriveren Espen Madsen — at ved Tingsvidne paa Regnskabet er bevist, „at 
mand icke kunde bringe Bønderne saauit thill at dj wille udagge (bortkøre) 
det tilt Aarhus til Kongens Købmand, Iffuer Kier, som samme Aar batter 
Induisning i Lehnens Korn (skulde have det). Thil med løb forsk. Iffuer Kier 
saa thillige der fra med Skibbet, som hand skulle haffue Kornet udj for FrØgt  
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och Fare skyld, saa mand joke sønderlige viste nogen Stedtz, hvor mand kunde 
faa det henført, att dett kunde bliffue Salverit." Og saa tog Svenskerne det. 
Det ovennævnte Tingsvidne lyder saaledes: „1644 d. 13. January bevidner Niels 
Andersen og Peder Pedersen af Sminge, Jens Jensen, Woel, og Niels Nielsen, 
Ladefoged paa Silkeborg Ladegaard •paa Espen Madsens Forlangende ang. det, 

som fandtes paa Slottet, at de var tilstede, medens „band Toed Kong. Maytz 
Landgilde ommaale, som da var belegindis paa Sileheborg Korrrlofft, Efftcr-
som Fienderne da (disværre) war indkommen i Judland, och band fattige Karl 
icke nu ey heller thilforne siden Finderne kom ind i Holsten at legge, kunde 
bringe Bønderne saauit thill, at 'hand det nogenstedts til Kiøbstederne kure 
faa ført. Da befandtis udaf huer Slags Korn med Landgilde Tøndemaal som 

Effterfølger. Først Rugh: Siuff ThØnder och threj Skipper, Biug: halfanden 
Hundrede førge thiuffe och otte Thønder halffierde Skippe. Hauffre: Three 

Hundrede threduffue och ni ThØnder. 
Noch bleff os foruist, som berettis at uere aff Ladegaardens aufflingh och 

hørde Lensmanden thil: 48 Tdr. Rug 24 Tdr. Boghuede, noch en Slump Homble 

udj en Sedh. Desligste bleff oss foruist udj Kielderne, da befandtis der først: 

11/2 Tdr. Aal som var salted, 2 Tdr. Honning, 4 Tdr. Sild, 2 Tdr. saltet Fisk 

och andet mere salted Mad, som baade fandtis udj Thønder och Salt Throuffue 

(Truge) nedsalted, disligeste en heel Hoob thØre Fisk oh Huillinger, som der 

sammestedtz i Kielderen var beligende. Sammeledis befandtis paa Sielcheborg 

Ladegaard 40 Stykker Staldøksen och paa Tuilum Ladegaard 140 Stk. Stald- 
Øksen." 

Det kan her i Forbigaaende hidsættes, at 8 Dannemænd fra Ellerup, Gjern, 

Horn og Truust tager samtidig Syn, efter Espen Madsens Begæring, paa det, 

som fandtes det sidste Sted. 
Man ser af disse Tingsvidner ikke blot, hvad Fjenden ranede, men ogsaa 

hvad der vel til daglig Brug laa paa Lofter og i Kældere paa Slottene. 
Renteriet besværer sig ogsaa over, at paa Landgildens og Stigtens Ind-

komst m. m. staar en hel Del Restance, og det er ikke indgaaet til København. 
Slottet undskylder sig her med, at disse Afgifter var endnu ikke forfaldne, „før 
Fienderne indtalt, eftersom det ydes aarligen tilt Fastelaffuen". Der henvises iøv-
rigt til de indsendte Restance-Registre „thil huer Herridt och Bierch, lest och naa-
skreffuet, huorfor formoder dj fattige Folch effter Kong. Maytz udgangen Be-

naadnings Breff at bliffue forschaanit for, thi dens umettelige Fiende haffuer saa-
ledes udsuet mange, at dj aldrig kand komme paa Fode, uden de faar Forskaa-

nelse och Benaadning. °oh di, som en ringe Ting haffuer beholden, er nu aff 

Commissærerne saa højt for Landgilde taxeret, at det skal falde mangen besuer- 

lig at udgiffue". 
At der stod store Beholdninger paa Restancelisten i de Aar, kan følgende For- 

tegnelse sige os. Et af Krigsaarene opgives: 215 Daler, 276 Tdr. Rug og Mel, 
459 Tdr. Byg og Malt, 331 Tdr. Havre, 40 Tdr. saltet Aal, 121 Føden9k1, 382 Svin. 



152 

I Brødbagnings-, Spinde-, Arbejds- og Kammerpenge udstod 178 Dal. Til Rente-
kammerets Antegnelser siger Slottet, at Grunden hertil i det væsentlige er „Fien-
dernes hastig Indfald". Og der bedes godt for de mange fattige Bønder. Om 
deres Elendighed skal vi høre nedenfor. 

Et af Lensregnskabets Bilag giver et talende Billede af Fjendernes Røveri a f 
Slottets Beholdninger. Vi gengiver Historien in extenso. 

For Gjern Herredsting i 1645 vidner og beediger Mænd fra Voel og Sminge, 
at „næste forgangen Vintter som var nogett før Juell, førind Oberste Wrangells 
Folk oc Armeti (Arme) komb her ind i Landitt iglen, bleff (Bønderne) af Slotz-
skriffueren Espen Madsen tilsagt att mode paa Slottet mett dieres Heste oc Wo- 
gen att tage Kong. Maytz Flesk, som aff Brendsuin och Oldensuin var slagtet 
och der laa saltitt, oc strax age dett ud till Fare (Farte By) att dett kunde komme 
til Aarhuss och strax offuer till Kiobenhaffuen ( efftersom dett var sterct i Røgtte 
att Fienderne vilde falde her neder igen : ). Men som de var kommen hiemt om 
Afftenen och vilde føre dett offuer till Fare om Afftenen eller om Morgenen tillig, 
ehr der kommen tuende Regimenter møget hastig uformodenlig om Afftenen sil-
dig oc ind quarttirett sig i bemelte i Voell By oc fortøffuet der i toe Dage och 
Nætter, oc der di ehr masserett derfra igien och til Randers haffuer de tagen 
otte Vogne mett Qg oc Heste och lessidt samme Flesk paa, som var tilhobe Flesk 
och Suinhoffuede aff 70 Suin foruden huis andet miere fattige Folkis guodtz oc 
Formue, som de røffuet och borttog mel dennem till Randers bemeltte Tid, men 
huor dett siden henkomb, viste de icke, efftersom de fich huerchen Heste eller 
Wogne iglen, som de borttog samme Tiid. Item Jens Søffrensen i foto. Woel, 
Rasmus Jensen, Per Andersen Huas, Søffren Pouelsen ibid. de wonde (vidnede) 
en huer mett lige suoren Eed, som forsk. staar, att bemeldte Tid, der Fienderne 
borttog samme Flesch och Suin till Randers oc da der Fleschet indlagt paa ad-
skillige Steder der i Byen, en Partt i Borgemester Per Anehersens Gaard, en 
Part i Offue Guldsmitz Gaard, en Partt i Jørgen Nielsen Aalborrig hans Gaard 
och filer Steder her i Byen, mens Suin Hoffuederne sold Rytterne och Dra-
gonerne alleuegne her i Byen och tog Penge for dennem, och der de aff Fien-
derne bleff opholt nogle Dags Tid i Byen och maatte de hemeligen unduige 
derfra om Nattetider och bekom huerchen Hest eller Vogne mett dennem hiemb 
igien". 

En lignende Indkvartering som den i Voel har ogsaa Gjern faaet, eller det er 
maaske en Del af den samme Horde, som har ligget over der. Det hedder nemlig 
i samme Tingsvidne, at „Christopher Søffrensen i Giern, Præstens Medhielper 
frembstod her i Retten — Tvilum Birketing — oc fremblagde en undersobreffuen 
Sedell fra Hederlig och wellærdtt Mand Hans Jensen'), Prest till Giern «ih Schan-
derup Kiercher, bleff lest och paa skreffuen — — —". 

I „Seddelen" staar meddelt, at to Regimenter, Ryttere og Fodfolk, indkvar- 

i) Hans Jensen Aarhus, født i Aarhus. Præst I Gjern 1643 — 1667. Død dette Aar. 
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terede sig meget sildigt i Gjern By, da Bønderne fra Gjern kom hjem med det 
Flæsk, som Espen Madsen vilde lade føre til Aarhus, „at det der kunde salueris 
eller komule offer till KiØbenhaffuen". De blev ogsaa der i to Dage og Nætter, 
og da de drog ad Randers til, tog de med sig Flæsk og Hoveder af 22 Svin, 
foruden to Tønder nedsaltet og pakket Svinerygge og Dalbagger. Fire Karle 
med fire Vogne der fra Byen maatte age Flæsket og Hovederne. 

Endvidere foi+klarer et Par Vidner fra Gjern — Niels Iffuersen og Christen 
Madsen — „med lige suoren Eed", at Præsten taler Sandhed, samt at det er 
rigtigt, at Flæsket indlagdes forskellige Steder i Randers, og de føjer til, at 
de parterede en Del deraf til „dieres egenn Fordielle". Endelig vidner de, at 
Svensken tog de fire Karle med sig „udi Skandtsen, at de maatte gaa der i 
nogle Dage, indtill de om Nattetide komb derfra och bekomb huerken Heste 
eller Wogne mett dennem igien". 

— — Efter Krigen afdækker Jordebøger og andre Kilder hele Elendigheden 
Jylland over, og da ogsaa paa Silkeborg. I Jordebogen her for 1645-46 staar i 
Marginen Side op og Side ned: „forarmit", „forskaanis ganske", „forskaanis 
half Korn", „forskaanis half Smør" o. s. v. Kun faa har undgaaet den fjendtlige 
Plyndring og kan svare fuldt. Blandt dem er et Par i Linaa af Slægten Worm: 
Jens og Hans W. Præsten sammesteds, Palle Wendel, er sluppet nogenlunde. 
Dog maa han „forskaanes for den fede Kou", der plejer at figurere i Land-
gilden af den Fæstegaard, han har der i Byen. En kongelig Kommission be-
staaende af Ridefogder, Herreds- og Delefogder, Tingsvidner samt de to Adels-
mænd Mogens Bille') og Kield Kragh2 ) har foretaget Revisionen af Ydelserne. 
Det hedder et Sted om disse, at kun „nogle faa Species aff Kornlandgilde, Olden-
svin, saa ooh nogle Lamb odh Høns til Indtegt er beregnidt". 

Det viste sig ogsaa umuligt at inddrive de øvrige Skatter. Saaledes den saa-
kaldte Unionsskat — „til Grænsernes Forsikring" — og Kobberskatten — ja 
forresten alle de øvrige Skatter: Kornskat, Pendingskat, Baadsmandsskat, og 
hvad de nu hed. Den første, som skulde være opkrævet i 1643, skød Bønderne 
fra sig af den Grund, at de kongelige Skattebreve, som paalagde den, paa Grund 
af Krigsurolighederne ikke var kommen dem i Hænde. Og efter Krigen havde de 
ikke Evne til at betale den, Slottet taler Bøndernes Sag: „De fattige Foloh" kan 
iikke bære denne Skat „til den store Udgift dj nu dagligen udgiffuer", og det vil 
føre til, at de mange „huerchen kunde besidde Gaard eller Grund, men der ud-
offuer i Steden geraade udj stor Armod". Ogsaa Kobberskatten, som er paa-
lagt Herredsfogder og Tingskrivere, fraraader Slottet altsaa at inddrive. „De 
fattige Mænd deres Kaabber och thin (Tin) aff Finderne var moxen frarØffuet". 

Lenets Indtægter maa i Krigsaarene være gaaet ganske betydeligt ned. Og-
saa Oldengælden. Tingsvidner forsikrer, at Slotsskriveren Espen Madsen f. Eks. 

1) Maaske Mogens Bille til Gjelskov. Levede i Midten af det 17de Aarh. 2) Kjeld Krag 

(1614-73) til Trudsholm. Sad 1645 I Cancelliet, blev senere Landsdommer m. m. I Skaane. 

Forlenet med Lyse Kloster, Froste Herred m. m. 



i 1643-44 slet ingen har modtaget. Og Ebben i denne „Gæld" hidrører absolut 
ikke fra Mangel paa Olden i Skovene. Kun faa Aar Lenstiden igennem kan 
opvise en saa høj Taksation af Skovene som i 1643-44. Gjødvad Skov staar til 
300 Svin, Sejling, Kongens Part til 188, Hinge til 150, Ilder til 250, Løgager 300, 
Guidforhoved til 150, Them til 200, Asklev og Brande til 350, Virklund østre 
Skov til 1300 (!). Nej, de stakkels Bønder har intet haft at betale for Svinene 
med, „formedelst fjendens anden hastig indfald". 

Endog den sølle Skriverskæppe var det vanskeligt at faa inddrevet. Endnu i 
1648 udgaar der en kgl. Befaling ang. denne. Den begynder i de velkendte meget 
højtidelige Vendinger: ,,Hilser eder vore och Cronens Bønder, som bygge og boe 
under Silkeborg Lehn evindelig med Gud og vor Naade. Wiide at Skriffueren 
paa forn. Silkeborg for os underdanigst lader berette, huorledes 1 Eder Nachlas-
sig och forsømmelig skal lade finde med at udgiffue till hannem" o. s. v. 

Alle Lenets Egne var naturligvis ikke lige haardt medtagne af Fjenderne. 
Der er saaledes Sogne i Gjern Herred, som er særlig stærkt hærgede. Et Syn i 
1645 nævner her „Lennoe, Schanderup, Spourup och Voldby". Der siges om disse, 
at de „Icke Alleneste en gandsche ringe Thing at haffue saaet Mens och gandske 
at Were Ruineret, fratagen, Udgiffuen baade femon, heste, hopper, Boeskab och 
aldt Andet, saa de icke Kand Udgiffue Landgilde. Och nu Udj sidste Indtræk aff 
de Vrangelske ehr gandske opteret (optæret), och forderfuet Aldt huis Ind-
høsted Korn de hafde. I bemeldte Spourup sougen" er det især galt, da „der laae 
Natleger med en ganske Regiment — — —". 

Tvilum Sognemænd har saaet kun Halvdelen af det, de plejede at saa, Skorup 
og Gjern kun en Tredjedel, Vejerslev Mænd har ogsaa lagt kun Halvdelen af 
det sædvanlige i Jorden og kan ikke svare mere end halv Korntiende. I Aidt Sogn 
„findis en Part øde och Affbrendt, och en Part meget Ringe". 

Ogsaa i visse Sogne i Vrads Herred var det tunge Tider for Bønderne. Mænd 
fra „Areskouff, Siøgaard, Lieret och Nørhouffuet wonde och kundgiorde med op- 
ragte Feinger och Eed" paa Vrads Herredsting, „at det er dennem witterligt udj 
Sandhed at menige Sneede Sognemend deris Sed och Auffling udj denne siste 
Fejdetid bleff saa meget forkortede och forsuechede aff den Aarsag dj boer paa 
den stoere Landevey, som ligger mit igiennem Landet, och derfor icke kunde 
werre ved Hus och Hiem for Fienderne, och fich ingen Worsed saaet det Aar 
1644, saa dj icke haffde uden neppe deris halffue Sed ooh Aufling som førend 
Fiendernes Indfald, kunde derfor icke udstaae at udgiffue højere end Halff- 
parten aff den seduanlige Tiende till Kong. Mayts for det Aar 1645". Dette kund-
gjorde Peder Jørgensen, Them, og Hans Christensen, Askløv, for „Silckeborg 
Port igaard war 14 Dage och Warsell gaff Slodsherren welb. Joachim Bech 	—". 

Lignende Attester foreligger ang. Tilstanden i Sepstrup, Vrads og Them 
Sogne. 

For Balle Sogns Vedkommende hedder det, hvor det drejer sig om Tienden, 
Bønderne har forpagtet, men ikke kan betale Afgiften af, at „de icke haffde  

deris fulde Sed 1645, Aarsagen dieris Formoe saauell som Heste og Øgh war 
dem aff Fienderne røffuet och fra-schatterid", saa de kan ikke give mere end 
„thou Parter af Thienden, som de pleyer at yde". Lignende Udtalelser fore-
ligger fra andre Sogne nord og vest for Slottet: Lemming, Gjødvad, Svostrup, 
Kragelund og Funder. „De fattige Mendt" kan ikke overkomme mere end de to 
Parter. Og den i Tidens Tingbøger ofte omtalte Jesper Pedersen, Herredsfoged 
til Gjern Herreds Ting, lader Tingsvidner gøre Ed paa, at de Sporup Sogne-
mænds Avl af 1645 „bleff aff de Suenske Finder gandske och andelis forteret oc 
forderfuet, baade paa Marchenn og i Husenn". Den samme Uformuenhed, hvad 
Tienden angaar, gælder ogsaa for Skanderup, Voldby, Skorup, Gjern, Vejerslev, 
Tvilum og Ajdt. Der kan kun svares 1/2 eller 1/3. Jordebogens Nedsættelser af 
Afgifterne er, som sagt, foretaget af Mogens Bilde og Kjeld Krag. Skriveren paa 
Silkeborg har — oplyses der — hentet denne Bog hos dem i Kolding. 

At der før Krigen bar været adskillige — maaske mange — i Lenet, som var 
formuende og havde Penge paa Rente, men at det her er gaaet stærkt tilbage un-
der denne, ses klart af Slottets Svar paa et kongeligt Paabud af 1648 om, at de, 
der har Penge paa Rente, skal svare en Skat af disse paa 2 %. Der svares, „at 
Almuen her i Lehnidt er moxen udj forleden fejde aff Suensken udpløndrit och 
fra rØffuet til Forarmelse, saa gandske faa wed nogen Formue findis". Listen 
over Pengemændene er ganske kort og ser saaledes ud: Jens Sørensen, Siørs-
løff: 100 Sletdaler, Niels Andersen, Fougstrup: 50, Anders Nielsen, Sinding: 1371/2, 
Møller Peder Mikkelsen i Silkeborg: 100, Lars Nielsen, Nebel: 62, Chr. Christen-
sen, Lille Nebel: 65, Thomas Jensen, ibid.: 12, Niels Pedersen, Sejling: 50, Niels 
Gregersen, Gjern — tidligere nævnt som Herredsfoged —: 100 og Hans Ørum 
eller Worm i Linaa, som sætter Rekorden med 300 Sletdaler. 

Ligeledes siges om Præsten i Underup, at han har ondt ved at betale de paa-
lagte Skatter, at ban er „udj stoer Armod og Ringhed — — saa han med græ-
denae Thaarer haffer soldt den Malche Kow, huorwed hand med Hustrue och 
Børn haffde Føde, til at betale de paabuden Schatter udj neruerende Tiid". 

At Fjenderne jager Bønderne fra Gaard og Hus og svider Hytten af over 
Hovedet paa dem, hænder selvfølgelig ogsaa ret ofte i denne Krig. 24 Danne-
mænd beediger for Retten, at Frands Lassen i Holmstol „udi Fiendens Tid er 
jaget fra Hus og Hiem och gandske udpløndret och frarøffuet hans fatig 
Formoue — — —". Det samme er ogsaa overgaaet Niels Sørensen, Solgaard i 
Dalby, Jens Pedersen i MØlgaard, Niels Sørensen, Sejling, Søren Jepsen, 
Gjødvad, Jørgen Frederiksen, Funder o. s. v. 

Aalegaarde og Møller er det ogsaa gaaet ud over. Saaledes omtales saa 
sent som i 1648 og 1650 Aalekisterne ved Alling Mølle og Tvilum. For den 
sidstes Vedkommende er det allerede omtalt i Afh. I, at den var af Fjenderne 
„nedenhuggen och affbrendt neder til Wandet, fordi ingen skulle haffue sin 
Gang offuer fra Louffuer Syssel om Nattetide til dennem paa Thuillum Lade-
gaard, som dj samme Tide haffde deris Quarterer." 
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At ødegaardenes Antal under disse Forhold er vokset meget stærkt, er der 
sikkert ingen Tvivl om. Renteriet klager da ogsaa over, at der „kortes" for usæd-
vanlig mange Gaarde, d. v. s., at de helt gaar ud af Regnskabet. Slottet svarer 
hertil i 1649-50, at de har „wæret øde i mange Aar odh icke kand bliffue besat 
igien formedelst Eigendommen, dertil war beliggende, er effter groed med Liung 
ooh U-krud." Ja, der er sikkert groet megen Lyng og Ukrudt op paa Bønder-

markerne i Aarene efter Krigen. 
— — At der er sket mange Lovovertrædelser i Krigens lovløse Tid og forsømt 

meget af det, der fra Slottet skulde paases, foreligger der adskillige Vidnesbyrd 
om. At det ikke er gaaet til i Skovene, som det skulde, derom vidner flere Ting. 
De Syn paa Skoven, som tager sig af den ulovlige Skovhugst, har ligget stille 
under Krigen. De faar nu travlt. 1645 — " ø — udgaar der kgl. Brev til Joch. 
Bech — og andre Lensmænd i Jylland — at han skal undersøge, hvormeget Tøm-
mer Fjenden har hugget i Skovene. Og ligeledes gives der Ordre til, at Skovenes 
Tilstand i det hele taget — baade hvad Træer og Vildtbaner angaar — skal 
besigtiges i Overværelse af Skovridere, Skovfogder og Dyrvogtere, og Synet skal 
indberettes til Cancelliet. 

Skovriderne el. Dyrvogterne klager over, at de ikke har faaet deres Løn i 
Krigstiden. I et kgl. Brev undertegnet Corfits Ulfeld paalægges det _kiære Hr. 
Broder Joel'. Bech" at skaffe dem det resterende, at de .aff Kornet maatte be-
komme Nuis dennom til den Tid, de Schuendske udj Jylland giorde Indfald kunde 
tilfalde, saa och deres Løn udj Skriffuerstuen igien att maatte angaa (?) fra den 
Tid Fienden igien aff Landet ud marcerede." Restancen er endnu løbende i 1648. 
Heller ikke Retten er bleven plejet forsvarligt i Fejdetiden. Saaledes gaar der i 
1646 i Maj Breve til Lensmanden om, at de Trætter, som paa Grund af Krigen 
ikke er bleven paadømt, nu skal tages op til Doms. Der skal ligeledes i 1646 tages 
fat paa dem, som i Ufredstiden har begaaet en eller anden Forbrydelse og saa 
er stukket af med Svensken, men senere vendt tilbage. Derimod gives der i 1645 
Absolution til dem, som i ,Ufredts Thid haffuer Slagen Svendske follch Litier 
Det er jo Landets Fjender, det er gaaet ud over. 

— — At der efter Fjendernes Besøg paa Slottet maatte gøres noget ved dette, 
er selvfølgeligt. Foreløbig er det dog vist kun det allernødvendigste, der bliver 
taget fat paa. Rentekammeret knurrer ikke desto mindre over de store Udgifter 
paa „Bygning och Fleckeri", saa fra Slottet maa man retfærdiggøre sig med, at 
„der icke fandtis nogen Stedt paa Slottet — — — at Lensmanden eller hans 
Folck kunde holde Huus udj førend det bleff meget forbedret med Winduer odh 
Døre," ligesom der absolut maatte gøres noget ved Kornlofterne. Der haves herfor 
baade „ven). Mend Commissarier och rigtig Siunsvidners"s Bevis. I 1645-46 sæt-
ter Niels Glarmester selvanden 88 Vinduer og tilhørende Karme ind i Fruerstuen, 
21 i Skriverstuen, Skriverens, Underskriverens og Ladefogdens Værelser. Det 
trak og regnede for meget ind. Thomas Snedker i Funder tog sig af Vinduer og 
Døre: 29 „Vindues Bouffuer" og 5 ny Døre paa Fruerstuen og 6 do. paa Skriver- 
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stueli. 	Jens Murmester fra Ry pudser i 28 Dage paa Fruerstuen, Kamrene og 

Sk riverstuen. 

t nrisv 	
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v  

rss tat  e 

have  

a. 

Først i 1647-48 tages der rigtig fat paa Slottets Udbedring. Man synes for-
ve sørget for at faa Lukkelserne i Orden. Ambrosius Smed i Balle, 

g. 

som kvitterer paa Regningen med sit Bomærke, 'har lavet Hængsler og Laase og 
Nøgler til Døre allevegne — bl. a. Portlaas til de halve Porte for Borggaarden — 
Kramper til Hyttefadet, „Stabild" til Rustkammeret, Vinduesbeslag og Vindues-
stænger hist og her. Snedker Niels Christensen fra Lemming laver, paa Slottets 
Kost, Luger, Døre, Vinduesskodder og Møbler (Bordskiver, Bænke, Stole, Hyl-
der o. s. v.). Murmester Rasmus Ibsen fra Skanderborg hjælper paa Tag, Vægge, 
Skot stene. Senere sættes „Fanghuset" i Orden. Der bliver sat „et trej dobbelt 
Kors-Jeren for et Hul paa Fangedøren." Og Inventariet i det hyggelige Rum til 
„Forhedere (?) Udediske at hefte udj" forbedres med „band Kloffe" og Jærnbolte. 
Ogsaa disse har Svensken tilegnet sig. „Efftersom aldelis intet Sligt effter feigde-
tiden •till Slodtet wehrit ooh Umistelig ehr", siges der. 

Der fortsættes med Slottets Udbedring i 1648-49. Et Brev fra Cancelliet til 
Lensmanden giver Tilladelse til at anvende 200 Rdlr. til at „forferdige saa meget 
(Korn) loftterne och werelser som mest oc fornøden giøris". Andre Forbedringer 
1 dette Finansaar er tidligere omtalt. Naturligvis er der ogsaa sat en Mængde 
Ruder ind. Af vor gamle Bekendt Niels Glarmester ved Silkeborg Kro. Endnu 
i 1649-50 — Johs. Bedhs sidste Aar paa Silkeborg — fares der fort med Restau-
rationen. Mester Hans Tømmermand har den østre Længe paa Staldgaarden un-
der Behandling. Der omtales en Stald paa „75 Faug, som er nederfalden och 
øde". Det maa vel være den, hvor han sætter 3 Svaler eller Kviste op og tækker. 
Han laver dertil to Trapper til Kornlofterne ,indsætter Gavle og Skillerum. Ogsaa 
en ny Maltkølle stiller han op. Peder Jakobsen lægger ny Lofter og indsætter 
5 Døre og 3 Vinduer paa det samme Hus. Michel Jensen Ravnholt indmurer 
121 Tavl Mur, som er udfalden, understryger 26 Binding Tag paa samme Længe. 
Desuden bedrer han ved Vægge og Skorstene paa Fruerstue og Borgerstue, me-
dens Peder Jakobsen flikker paa Gavle og Lofter. 

Naturligvis er det ogsaa galt med Broer, Aalekister og Mølle. „Noch ferdig-
giorde Eet stort brØstfald for Mølleuerchet i wandet som waar Suchen (sunket) 
och nogle tuerbieldher i den store Aalekiste ware siunchen Som Lagdes Nye 
treer och bielcker udj och forbedris med Nye deeler i Aalekisterne, och Stibahrene 
Saa och Nye plancher paa den stoer ooh lille brouer mellem Slottedt oh Ladegaar-
den odh Reckerne paa begge Sider paa den store broe Som i sidste feigde waar 

sat ild ,udj at den skulde wehre Sletafbrendt". 
Ladegaarden har ogsaa faaet sin Bekomst. Michel Ravnholt forbedrer Tærske-

laden med Teglsten og Understrygning .0g Blyrenderne var i „feigde Tiden Slet 
bort tagne imellem huszenn og Tagstenenn". „Regn og drob" ødelagde Tømmer 

og Mure. 



Ogsaa paa Vinderslevgaard har Vandalerne været og øvet deres Hærværk. 

Der tales bl. a. om, at de har raseret Lensmandens Kammer. 

Desuden bliver 50 Binding paa „Qxenstalden" som „stod Slet paa Held og 

Fald" — — „drevet och rettet". Denne Skade kan de kejserlige Banditter dog 

neppe gøres ansvarlig for. 
Men det, som interesserer mest ved alle disse aarlange Forbedringer paa 

Slottet, er det, der ikke bliver gjort. Jeg tænker her paa »det store Stenhus", 

Det staar fremdeles og falder sammen og bruges til at lappe paa de andre Huse 

med. Jeg erindrer om det, der i Afh. I er anført: at Mikkel Jensen og hans Folk 

nedtager 3200 Tagsten af „det gamble och meget forfalden residens och store 

Stienhus, deraf 2 binding tilforn svare nedfalden och tagstenen slet sønder-

slagen". Disse 3200, som endnu hængte og klaprede paa Lægterne, ,,ere for-

brugt och beholden til de andre huses forbedring". 
Man kan altsaa sige, at det egentlige Slot omkring 1650 var opgivet og 

ubeboelig. 
— — Ingen af Kongerne, hverken Christian IV. eller Frederik III, synes at 

have besøgt Silkeborg i Joch. Bechs Lenstid. Derimod fortæller Lensregnskabet 

af 1643 om et Par Ophold „hans førstelige Naade Prindtzen — Tronfølgeren 
Prins Christian — „med hans førstelige Naades højgbaarne Prindtzesinde" -

Johan Georg af Sachsens Datter Madalene Sybille — „desligeste derris Med-
haffuende folch oc thiennere" gjorde. ,.De ahnkomb fra Hadersleff och forreigste 
till Wiborrigh till Welbiurdige Erich Rosenkrandtzes') Brølluppe — — 	som 
det højtideligt og underdanigt hedder i et af Lensregnskabets Bilag. Paa Op-
rejsen ligger de høje Bryllupsgæster d. 10. Nov. over i Nørre Snede, og her har 
de spist til Aften. Næste Aften gør de Ophold i Engesvang, hvor de spiser 
Middag. Ridefogden Espen Madsen har i den Anledning paa „sin gunstige hoes-
bundes Weigne" ladet levere, som er indkøbt for Penge: _Fersk groffenbrad -
Grydesteg, især Oksekød — 3/4 Krop weget 5 Lispund 7 Skaalpund, for Lis-
pundet 3 Mark, Er 23', Rixdlr. 27 Sk., Sex feede Gries, Støchit 2 Mark, Er 2 
Rixdlr. 1 ort, halfanden Side flesk weyet 2 Lispund 1 Skaalpund for Lispundet 
1 Rixdlr., Er 2 Rixdlr. 6 Sk. Giffuet for en feed Kalff 1/2  Rixdlr. 16 5k. Betalt 
Hr. Jens') i Snee — hos hvem Prinseparret vel har boet om Natten — och 
Søffren Mortensen i Engisuang for 5 Thønder 011 for huer Thønde 2 Rixdlr. 
— — for Thoe Tønder Meel, som bleff forbaget i brød 4 Rixdlr., Salted Thorsk 
for 3 Mark. It Lispund Lius for 1 Rixdlr., Fire Kander Melch for 1 Mark. Saa 
och smaa Salt for 31/2  Mark, Som Kochen och hans førstelige Prindsens Kud-
sker en part aff bekomb til at badge (bade ?) Hesternes føder udj. Betalt Jens 
Smed udj Engesuang, Som forferdiget noget paa hans førstelige Naades Prind-
sens Roest Wogen, baade for Jern och Arbeyde 1/2 Rixdlr. Udj Ligemaade be- 
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talt Hr. Jens i Snee, och SØffren Mortensen i Engisuang 11/2 ThØnder avre 
(Havre) for huer ThØnde 1 Rixdlr. — — Disligiste for hØe och Strøelse til 18 
tresfer udj thov Netter och halffanden Dagh for huer hest 1 Rixdaller — 

	Er thilhaabbe udj en Summa 301/2  Rixdlr. 25 Sk." „Desuden leffueridtt udj Kiøche-- 
nedtt aff Jordebogens Indkomst: 4 Faar, 3 Lam, 3 01. Æg, 10 Par Høns, 1

1/2  Ot-ting 1/2 Letpund Smør". 

Paa Hjemrejsen fra Viborg ligger Prinsen med Følge over i Linaa, hvorfra 
de „forreyst till Skanderborg". Prinseparret har i Linaa boet hos Præsten Palle 
Pedersen Wendel, og her er atter af Espen Madsen indkøbt det nødvendige af 
Groffervbrad, Gæs, Flæsk, Æg, Faar, Mel, Lys, Salt, Mælk, og endvidere som 
foran leveret til Køkkenet af Jordebogens Indkomst Lam, Høns og Smør. Ende-
lig har Præsten og en af de Linaa Storbønder, den tidligere omtalte Jens Worm, 
leveret 2 Tdr. Øl, 4 Tdr. Havre, Hø og Strøelse til Hestene, hvilket ialt løber 
op til 19 Rixdlr. 10 Sk. 

1 .1648 spores Kongens Folk og Heste i Engesvang. Men der siges ikke andet 
om Besøget, end at Søren Madsen der faar af Slottets Kasse 31/2 Rdlr. 16 Sk. 
som Godtgørelse for sine Udlæg ved denne Lejlighed. 

— — Fra Joch. Bechs Lenstid i Silkeborg foreligger der — beregnet for 1. 
Maj 1643 til samme Dato 1647 — en Liste over det, Lenets Kirker enten har i 
Beholdning eller er bortskyldige til deres Værger. De Kirker, der har Formue er: 
Aale. Serup, Kragelund, Svostrup, Lysgaard, Vrandum, Sjørslev, Hinge, Levring, 
Linaa, Skanderup, Ajdt. Den rigeste er Kragelund med 13 Rixdlr. 18 Sk. i Be-
holdning og den fattigste Lysgaard med 1 1/2  Rixdlr. 8 Sk. Alle de øvrige har 
Gæld. Af disse skylder Snede Kirke mest — 511/2 Dal. 6 Sk. — og Ørum mindst 
— 4 Sk. 

Det kan i denne Sammenhæng maaske have sin Interesse at se, paa hvilke 
Hænder Kirketienden — og i Lighed hermed andre Tiender — i disse Aar -
og i tidligere Tid — kunde være fordelt. 

De menige Sognemænd sad inde med den i Vrads, Them, Sejling, Lemming, 
Kragelund, Vejerslev, Ajdt. Marie Belov havde Ejstrup Sogns, Palle Rosen-
krans') Hammer S., Grev Valdemar') Voldby S., Peder v. Gersdorff3) Søby S., 
Oluf Parsberg Hammel, Højbjerg og Elsborg Sogne, Mester Hendrik Badskiers 
Enkc Karen Madsdatter, Viborg, Balle og Grønbæk S., Mads Jensen i Silkeborg 
Kro Gjødvad Sogn, Jakob Knudsen i Mølhave Skanderup Sogn, Præsten Palle 
Wendel i Linaa samme Sogns, og til Slottet indgik direkte: Svostrup, Funder, 
Skorup — denne Tiende gaar dog i 1645 paa Kongens Befaling over til Præsten 
Hr. 	— og Tvilum Sognes. Det er selvfølgeligt, at alle disse Fæstere i 

I ) Maaske Palle Rosenkrans (1588-1651) til orup og Vesløsgaard. ') Valdemar (1622 

—56), Søn af Christian IV. og Kirsten Munk. Eventyrer. 3) Peder Gersdorff til Søbygaard 
(Stebygaard ). Lever I Begyndelsen af 17de Aarh. Gift med Anne Lykke. 4) Niels Thomsen 

Ferslev. Se tidligere Fodnote. 

 

 

1) Erik Rosenkrans (1612-81) til Rosenholm. Geheimeraad. Søn af den lærde Holger 
Rosenkrans. Kammerjunker hos Prins Kristian. Lensmand paa Halsted, 
Lærd. 2) Præsten Jens Nielsen. I Snede 1603-45. 	

Aarhusgaard, Kalø. 
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Krigstiden, da Bønderne var saa lidt ydedygtige, fik Afslag i Fæstet, ned til 1/2 

af dette. 
Den eneste Gang i de til Raadighed staaende Kilder til Lensmændenes 

Historie, jeg har fundet noget, der ligner en ligefrem Irettesættelse, er i 1645. 
Jochum B. har da fæstet Ans Kro bort til Chr. Hansen Gulsmid. Kongen be-
faler ham at lave det om og give Kroen til Peder Nielsen, hvis Broder har haft 
den før ham, og ved hvis Død han i Ridefogdens Fraværelse har søgt Dele-
fogden og faaet hans Stedsmaals-Seddel. Det gdr Peder N. — siger den kong. 
Skrivelse — yderligere berettiget til at faa Kroen, at han i „fjendens titid haffuer 
giffuet contribution af samme Kro og at hans Moder er en „Preste encke boendis 
der udj Byen, som udj ligemaader kunde haffue nogen hyllest (fyllest ?)') af 
Torn. trendis Søn — — —". 

— Af mærkbare Tildragelser i Lenet under Joch. Bech kan fra 1648-49 an-
føres en slem Misvækst i Byerne øst for Slottet: Haarup, Skjellerup, Linaa og 
Laven: „Dieres Kuoren seed af Roug, byg och haffuer Affling var ganske Voeg') 
och Renge — — och aff Kuld och Vand forderffuet, og de fattig folch bekomb 
icke ett læes Høy til dieris husse eller gaarde — — —". Og endvidere fra 1650 
en Undvigelse fra Slottets Fængsel. Jeg anfører lidt af denne her, fordi den giver 
noget af et Tidsbillede. Det er Tyven Christen Ravn fra Funder, der drejer sig 
om. Han er sat fast i Silkeborg Fangetaarn for omfattende Tyverier. Han har 
„brudt Hus og Væg" hos Peder Sørensen i Funder, som aabenbart har været 
Træskomand, og stjaalet en Del Navere, en "Bredhøg"-Økse, en Baandkniv, 
nogle Madvarer. Hos andre i Egnen har han taget „sponden och tttuonden hampe-
garn", Boløkser, en sort Trøje og et Par hvide Bukser af Semslæder, en brun 
engelsk Klædning, to Lædertrøjer, den ene med 16 Sølvknapper i, den anden med 
Jernknapper, 2 Par Vadmelsbukser og 2 do. Trøjer, en ny sort Hat, 2 slette Kraver, 
noget Korn m. m. Man faar ved denne Fortegnelse et lille Indblik i Datidens 
Bondehjem og et Begreb om dens Dragter. Chr. Ravn anholdes af ovennævnte 
Peder Sørensen, læsses paa en Vogn og ages ad Silkeborg til. Efter et Flugt-
forsøg paa Vejen bliver han saa indsat i Fangehullet paa Silkeborg. Han sidder 
her i et Par Maaneder i Vintertiden. Den 6. April bryder han ud, „slaget och 
brutt Sigh af de fengsell och Jernn". Hvorledes det er gaaet til, beskrives lidt 
uklart saaledes: „Han haffer Bragtt (brudt ?) den med Sin Thomillfinger aff 
Hand Kloffen och beholden den Sidendis paa den anden Thomillfinger och then 
I Synder Slaget ehn feeder lois (Fjederlaas) fra ehn stor Jernnboldt Hand om 
bege Sine been haffer och der effter løfft Døren aff staallerne*), Som uden thill 
medt Hengelois var forwahritt" (lukket). Chr. Ravn maa have været en stærk 
Mand. Rapporten fortsætter saaledes: „Kom i saa maade aff fengslett och begif-
fuet Sigh I Slottenns fergebod, som laa paa sin Sedvanlig stedt och med den Rode 
offr Vandett thill balle Land, och der hand aff Slottens folch ehr bleffuen Effter- 

1) Vist Støtte. !) Meget tarvelig. a) Vist Hængslerne (Stablerne?) 
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satt haffr band taggen Sitt løb thill marchenn, och der hand fornamb, att hand 
icke kunde undløbe, ehr band formaanitt (formanet) aff dennem hannom effter-
løb, och saae, att band løb Imod Vanditt, att hand skulle giffue sig fangen igien, 
sky Vanditt, och icke spilde sin Salighedh, huilchet aldt sammens U-Nøth — —". 
Han løb ned I Langsøen „och sig der omkomen odh thagen Aff Dage, førind 
Nogen medt skibe eller bande Kunde Kome tili Redningt". 

Herredstinget fandt ikke, at hans Forbryderliv havde faaet en tilstrækkelig 
retfærdig Afslutning ved hans Selvmord, det dømte, at „Ch. Raffn af funder 
hans Krop for slig sine Misgierninger jo bør at Kome udj Ballien att henge, och 

gammel Ko (21/2  Dal.), 1 Hest (3 Dall. 1 Mark), Noget Bygfoder og Havre-
foder i Boet kun 2 Smagstude (8 Dall.), 1 liden Stude Ungnød (2 Dall.), 1 

Ejen-
dom) der mdl thill kong. Maytz at vere forbrøtt, Effter loven odh gamill Zed-
v a n 

Hans 
 

Ebojen_rdmeiNnaedlti.unrilliguveirs  thill sine Koster Iglen, och 'hans hoffuet lodt (al hans Ejen-

foder (21/2 Mark). De mange Tyvekoster er formentlig tilbageleveret til de rette 

s Efterladenskaber tog Slottet sig selvfølgelig af. Der opgives at have 

faar Rentekammeret ogsaa i Joch. Becks Tid Anledning til at 
gøre Antegnelser paa Lensregnskabet. Det er især det for 1647-48, der maa 
undgælde. Da er Smørprisen for lille — 14 Dal. Tønden. Slottet henviser til 
Skanderborg og Aakjær, hvor der betales det samme. Vindfælderne i Løgager 
Skov er solgt for 20 Dal. Renteriet mener, det er for lidt. Aalefiskeriet ved 
Tvilum giver ikke nok af sig. Det har, naar Udgifterne ved det fradrages, kun 
givet 31/2 Tdr. Aal. Det foreslaas at 'bortforpagte det, ligesom det er gjort med 
Sminge. Der ankes over, at der betales for at faa Kongens Varer befordret fra 
Bolværket i Aarhus Havn ud paa Reden. Dette skal Kongens Bønder besørge. 
Ogsaa ang. Omkostninger ved Fangers Underhold, mens de sidder paa Slottet, 
har det noget at bemærke. Hvor disse ikke er fattige, har de selv at betale deres 
Kost og Logis. Der er ikke Mening i, at Slotskassen skal besværes hermed. Aar-
sagen til denne Kritik synes væsentlig at have været Tilfældet af 1647: Søren 
Sørensen Gaas, den store Synder, som er omtalt i „Silkeborg Slot I". 

— Der synes at være gaaet usædvanlig store Transporter af Korn, Fitalier 
m. in. til Provianthuset i Jooh. Becks sidste Aar. 1 Reglen lejer Lenet (eller Lenene) 
en eller anden Skipper til at fragte Sendingerne, men i 1649-50 forlyder det, 
at Kongens Skipper Jens Riber paa „Kong. Mayts Schib St. Jakob och Mathias 
Dich mand", Skibsskriver afgaar med store Kornladninger fra Silkeborg, Skander-

1b400rgT, dKr.aRløugo.g Aarhusgaard. Der trænges haardt til det derovre, og Lens-

smialknedbeog.  n:paa Silkeborg bedes om „iligen" at sende det. Hem* Meyn afsender 

— — Til Slut kun et Par Ting endnu fra Joch. Becks sidste Aar paa 

Paa Lensregnskabet for 1647-48 findes et Par Poster, som det maaske nok 
11 

Silkeborg Slot II. 
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kan være værd at lægge Mærke til. Den ene er den, der vedrører Baadmands-
skatten. Vi faar at vide, at denne Skat svares af 5061 2 Gaarde, hele og halve 

Boel. Hermed er vel opgivet Slottets samlede Tilliggende paa dette Tidspunkt. 
Den anden giver et lille Vink om Papirforbruget i Skriverstuen ide Aar, idet 
her opgives at være indkobt 1 Ris og 3 Bøger alm. Papir til 81 2 Mark og 4 Bøger 
fint til 3 Mark. Den tredje noterer et meget stort Indkøb i Aarhus hos Peder 
Sørensen, paa 1231, Dal. og paa dette er opfort Ærter, den eneste Gang i Lens-
regnskabernes lange Række. Der spistes altsaa Ærter paa Slottet, thi Saasæd er 
det ikke, da der i Afgrøderne paa Ladegaard og Bondemarker aldrig omtales 
Ærter. 

Paa Regnskabet 1550 meddeles endvidere, at Henrich Thott paa Dronning-
borg har faaet sendt fra Silkeborg-Skovene 50 Ege, der er _nederkast i sidst 
forleden Storm", altsaa Vindfælder, den eneste Udforsel af Træ i Joch. Bechs 
Lenstid. Og endelig oplyser det, at der samme Aar udsendes til denne — og 
andre Lensmænd i Jylland — Brev om at udlægge Bondergaarde langs Lande- 
vejen, som skal besørge Posten. Man sammenholde dette med, hvad der tidligere 
er anført om denne BesOrgelse. 

MOGENS HQG. 

Joch. Bechs Efterfølger paa Silkeborg var Mogens Høg (1593-1661) til 
Kjærgaardsholm. Om den Del af hans Liv, der ligger forud for hans Lenstid 
paa Silkeborg, meddeler J. A. Fredericia, at han er født paa Vang. studerede 1617 
i Leiden — han var noget af en Lærd og besad et meget stort Bibliothek — var 
1621-23 Sekretær i Kancelliet og blev derefter Kammerjunker hos Hertug Ulrik'), 
fra 1624 tillige hos Hertug Frederik'). I Anledning af sit Giftermaal i 1627 med 
Helvig Ottesdatter Lindenov fratraadte han sin Stilling ved Hoffet og forlenedes 
samme Aar med Lundegaard paa Mors, hvilken han beholdt til 16-:0, da han blev 
Landsdommer i Jylland og fik det til denne Stilling hørende Len Asmildkloster ved 
Viborg. I de følgende Aar var han oftere befuldmægtiget for den jyske Adel, fik 
i 1644 sammen med nogle andre Adelsmænd den højeste Inspektion i Jylland i 
Anledning af Krigen og blev 1645 sammen med Erik Juel;) Generallandkommis-
sarius i den nævnte Provins for at vaage over Forholdene ved den svenske Hærs 
Bortmarch. Allerede 1647 var der Tale om hans Valg til Rigsraadet og i Juni 1649 
opnaaede han Plads i dette. Som Følge heraf fratraadte han Landsdommer-
embedet og Asmildkloster; i Stedet herfor blev han 1650 Lensmand paa Silkeborg. 

1) Ulrik (1611-33) Søn af Christian IV. og Dronning Anna Cathrine ... 'Det bedste 
Skud paa den daværende danske Kogestamme« — — personligt Mod, I Besiddelse af om-
fattende Sprogkundskaber og af visse smaa Talenter — — havde ogsaa alvorlige littera re 
interesser — —« (Fredericia). 2) Frederik III. 3) Erik Juel (død 1657) til Hundsbæk og 
Alsted. Rigsraad. Lensmand paa Gudum Kloster, Pandumgaard, Lundernes og Aalborghus. 
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Mogens Høg. 

Han sad tier til 1658, da han forflyttedes til Odensegaard. 
Da han i 1653 sendtes til Sverrig i en Ambassade, som havde til Hovedopgave 

at faa Dronning Christine til at unddrage Corfitz Ulfeldt — til denne saavelsom 
til Hannibal Sehested stod han i et spændt Forhold — sin Beskyttelse, betegnede 
den svenske Resident i Danmark Mogens Høg som „en god, enfoldig Mand, der 

n• 
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hidtil har været mere bekymret for Brug af øxne og Pund end for Kristenhedens 
Velfærd". Hvorvidt denne Bekymring kan have haft noget paa sig, vil jeg lade 
staa hen. Jeg kender ikke nok til Mogens Høgs Vita til at turde udtale mig herom. 
Men naar Gesandten betegner ham som enfoldig, har han aabenbart taget fejl 
af Manden. Det ovenfor anførte stiller ham i et ganske andet Lys. Og det kan 
her yderligere anføres, at han i 1656 var mellem dem, der blev indstillet til Stat-
holderembedet i Norge, at der i 1657 lagdes en næsten diktatorisk Myndighed i 
hans Haand, da han og Iver Vind') med Hensyn til Forsvaret af Jylland skulde 
sørge for, at de „bevilgede Midler blev forsvarligen anvendt", Landmilitsen ud-
skrevet o. s. v., at han under Københavns Belejring havde forskellige ansvarsfulde 
Hverv med Hensyn til Garnisonens Underhold. Heller intet af dette peger i Ret-
ning af Enfold. At Mogens H — i alt Fald i en enkelt Retning — var en „god" 
Mand, har Residenten dog sikkert Ret i. Her skal i al Fald mindes om, at den 
Silkeborg Lensmand var mellem dem, der blev betroet at afværge en af de største 
Ulykker, der har truet vort Fædreland. Og selv om hans Sendelse ikke fik det 
forønskede Udfald, staar hans Skikkelse dog her i et Lys, der viser os ham som 
en god dansk Mand, hvem Landets Skæbne laa tungt paa Sinde. 

Da Svenskekongen Karl Gustav 1658 brød den nylig sluttede for Danmark 
saa ydmygende Fred og landede med sin Hær i Korsør for at bemægtige sig Re- 
sterne af det lemlæstede Danmark, Ilslev Mogens Høg og Kristen Skeel fra Køben- 
havn udsendt for hos Svenskekongen selv at forhøre, hvad Meningen med denne 
Landgang var. De traf ham i Ringsted Kloster. Da de to Mænd .med Taarer i 
Øjnene" havde bønfaldt den overmodige Fjende om at opgive sit Forehavende 
og faaet et afvisende Svar, sagde Mogens Høg, idet han og Skeel fjernede sig: 
„Velan! Er der ingen Ret her, saa findes der en retfærdig Gud i Himlen, i hans 
Hænder befaler vi os og vort Fædreland". 

Han synes ogsaa som Rigsraad af og til at have indtaget en ret selvstændig 
Holdning, saaledes var han i 1650 stemt for, at Prins Christian ogsaa skulde 
vælges i Norge, idet han ikke ønskede Kongehusets Arveret til dette Rige aner-
kendt. Man er i Stand til at kunne paastaa, at kun faa af de Silkeborg-Lensmænd 
har været betroet saa megen Medvirken i Begivenheder, der havde afgørende 
Betydning for Landets Skæbne, som Mogens Høg. 

Ogsaa i Sager, der vedrører Kongehusets Kreds, paakaldes hans Bistand. 
Kong Christian gav ham saaledes det Hverv at dømme Kirsten Munk, som da sad 
paa Boller, og Hans Lindenov2) imellem. Denne var gift med en af Fru Kirstens, 
altsaa ogsaa Kongens, Døtre, og det drejede sig om hans Hustrus Arvepart efter 
Moderen. Kongen beder Høg fare varsomt frem. Det kan jo for saa vidt ogsaa 
kaldes en personlig Tjeneste, han gør Kongen, naar han i 1655 sammen med 

1) Iver  Vind (1590-1658) til Grundet. Rigsraad. 2) Hans Lindenov (1616-59) til Gavnø. Rigsraad. Gift med Elisabeth Augusta, Datter af Christian IV. og Kirsten 
Munk. 
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Erich Juel, Frans Pogwitz') og JØrgen Marsvin2) har til Flaadens Udrustning paa 
Kongens „naadige  andsøgning godwilligen erbØdet (tilbudt) os och Chronen udj 
disse wandschelige och meget besuerlige tider nogen indsetning (et Laan) at ville 
gøre". Som Pant faar de noget Gods i Vium Sogn („Nipgaard" og „Papsø'hus") 
og i Sjørslev, Højbjerg, Hørup, Paarup, Snede, Ejstrup og Kloborg Sogne. 

Han deltog efter sin Silkeborg-Tid i 1660 i det store Rigsraads- og Stænder-
møde i København, men døde altsaa kort efter. Han første Hustru døde 1634. 
1636 ægtede han Christence Jacobsdatter Rosenkrans'), som overlevede ham i 
18 Aar. 

— En saa klog og velbegavet Mand, som Mogens Høg synes at have været, 
benyttedes selvfølgelig ogsaa meget som Tilsynsmand og Mægler udenfor sit Len. 
Vi har allerede nævnt hans udenlandske Hverv og dem, han varetog for Konge-
huset. Der kunde nævnes mange flere fra hans Silkeborg-Tid. I 1653 sættes han 
pg Henrik Rantzau') til at gennemse Valdemar Lykkes') Regnskaber over Be-
fæstningen af Frederiksodde. Samme Aar dømmer han Frans Pogwitz og de Vi-
borg Borgere imellem o. s. v. Og indenfor Lenets Grænser maa han ordne Mage-
læg, saaledes i 1653 et med Oluf Parsberg, hvor det drejer sig om en Gaard i 
Them Sogn, i Vorret, og i 1655 maa han skaffe de Almtoft og Hørup Mænd 
noget „torffgrofft" (Tørvemose) paa Hinge Grund. 1 1656 er han beskæftiget med 
et stort Skifte med Anders Bille. Det gælder i alt 14 Ejendomme i Demstrup, 
Tange og Højbjerg. Og der er adskilligt mere. 

Ogsaa hvad Retsplejen angaar, er han ofte i Aktivitet. 1650 maa han tage 
sig af en Klage over en omrejsende Kedelsmed. 1653 spøger Skriverskæppen 
igen. Ved kongeligt Brev fritager Lensmanden de Silkeborg Bønder for den indtil 
videre. I 1654 berettes om en af Silkeborg Slots Tjenere, som har været Sande-
mand i Ahns (Ans), „att skal haff'ue udj — — Mogens Høghs fraværelse weret 
til giest aff byen och kommen Druchen derfra och strax død effteratt hand er 
kommen i sit huuss". I „lydske aabne Breve" forlyder det om — vistnok -
samme Sag: „Hans Johansen, forilte Ridefoged til vort Slot Hald for os under-
danigst haffuer ladet andragge huorledes hand af sandmenden udj liusgaard 
herret skal være sorren (svoret) fra sin fred och bahnernand offuer Jens Niel-
sen Veslevgaard i Liusgaard med huilshen hand skal haffue veret I Selskab til 
Jep Andersens Kattballe som der I Huuset efterat bein. Hans Johansen var bort-
gangen skal være død bleffuen". Han begærer „sicher och fri Leyde motte for-
undes, At hand til sit liff och blods frelse bem. sag paa tilbørlige steder kunde 

') Frans Pogwisch (død 1653) til Ravnholt. Lensmand paa Bygholm og Hald (1648-53). 

2
) Jørgen Marsvin til Aunsbjerg (til 1655) Marvinslund (som han byggede I 1654), Faare-

vejle, Restrup, Ablldgaarde og Øen Egholm i Limfjorden. 5) Datter af Jakob Rosenkrans 

(1567-1616) til Arreskov, Kjærsgaard m. fl. Gaarde. 4) Henrik Rantzau (1599-1674) til 
Møgelkjær, Rosenvold m. fl. Gaarde. Lensmand paa Aakjær og Dronningborg. Stiftamtmand. 
Rigsraad. Særlig bekendt for en Orientrejse, som han gjorde i sin Ungdom. 5) Valdemar 

Lykke til Grinclerslev Kloster, død 1657. 
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paatale och lovligen udfdre". Mogens Høg skal se at faa Sagen opredet. Der er 
maaske et Overfald eller et Drab med i Spillet. 1652 rejser Mogens Høg selv 
Sag mod Pandsvenden Niels Christensen, Forbech. „Tvende af Silkeborg Bønder, 
fra Nisset og Elkjær, skal være omkommen och døde, saa och at en aff voris 
Pantsuenne niels Christensen forbech sehal beskyldes for at haffue slaget den-
nem paa Jagt, saa de deraf formenes at haffe hafft deres bahne-. Sagen naar 
fra Herredstinget frem for Landstinget. Se nedenfor. 

1651 anmoder Kancelliet Mogens Høg om at udtale sig ang. en Klage Bøn- 
derne fører over Herredsfogden, den tidligere omtalte Niels Gregersen, Gjern, 
og Skriveren Morten Nielsen. 

Under Mogens Høg findes for første Gang en vis Slags Udgiftsposter paa 
Lensregnskabet, som ogsaa har med Retsplejen at gøre. Det er udlagte Penge 
for Breve til Viborg Landsting fra 1650-65. De findes i Forvaring paa Brev-
kammeret. Jeg hidsætter et Par af disse Poster, fordi de giver et lille Indblik i 
Tidens Rettergang og Slottets Forhold til denne: 

„Der giffues for en sandemandtz Æde (Ed) med desz till hørige Lysnings 
sedell och sandemandtz hest Leie som sandtmanden i Hidtz hedt Gjorde efter 
Kong. Maytz pant-suend som slog en (?) mand til „Ddde paa Jagt och bleff 
suorre paa sin fred" (Se ovenfor) 2 Rdlr. 3 Mark-. 

,Gaff for En sandemandtz Ædt mit Lysning ocg Hests Leie som Sand-
manden i Giern Herrit Gjorde efter Jens pedersen Horup (Haarup) som en 
tre (Træ) slog tildøde i Horup phorst (Skov) 2 Rdlr. 3 Mark-. 

„Gaff for En Landsztings Domb at Nielsz Nielsen i Giddvad skulde bøede 
effter Longen for ulovlig Gierde hand haffer sat paa Kierchens Jord, som Jens 
Musz baller i Brug 2 Rdlr.". 

„Gaff for en Landtztings dom offer Mette Ibs adt hun hindes Liff haffuer 
forbrøtt for hun i Huor ,ocg skiørleffnet haffer Afflidt (avlet) to uegte Børn 
2 Rdlr. 3 Mark". 

Lenets Kasse udlagde altsaa ogsaa — eller kunde udlægge — Penge, hvor 
det gjaldt Appel til Landstinget. 

Historien med den silkeborgske Ridefoged Henrik Mein, som ogsaa ind-
træffer i Mogens Høgs Silkeborg-Tid, er tidligere omtalt. 

— — Af den fjerde af Aarhundredets Krige falder altsaa en Del i Mogens 
Høgs Silkeborg-Tid. 

Til det allerede anførte angaaende Lensmandens Deltagelse i Begivenhederne 
1657 	60 kan tilføjes et Par Ting. I 1657 sad han sammen med Rigsmarsken 
Anders Bilde i den af Svenskerne belejrede Fæstning Frederiksodde (Frede-
rits). Da denne stormedes af Svenskerne, søgte han med Bilde ud til den ved 
Kysten liggende Bjersodde-Skanse for at naa over til Fyn, men maatte her -
ligesom Rigsmarsken — overgive sig. I de nærmeste Dage herefter havde han 
som Fange gentagne Samtaler med den svenske Konges Minister, sin gamle 
Fjende Corfitz Ulfeldt angaaende Fredsslutning, som jo altsaa paa dette Tids- 

167 

punkt ikke førte til noget. Og i 1658 beordres han til at blive hos Admiral og 
Feltmarohal Vrangel og paahøre og hjælpe paa Undersaatternes Klagemaal over 

de fremmede Troppers •Behandling, og den 25. April faar han atter Paabud om 
at „forbliffue hos ,samme Wrangel, indtil de Suenske haffue qviteret baade fyenn 
oc Jylland, haffuendis Indseende med, at huis forraad af Korn oc mobilier, som 

findes i bemelte fyen oc icke borttagen, førend fredden bleff slutted, dett icke 
ved schibe skulle bortføris". 

— Krigen har altsaa optaget ham stærkt, og han har sikkert i de Aar været 
meget lidt paa Silkeborg. Han har derfor ikke da haft megen Tid til at tage 

sig af Lenets Sager, heller ikke Byggeriet paa Slottet. Vi ved i det hele taget 
meget lidt om Silkeborg Slot og Len Tidsrummet 1652-61, da der i dette findes 
kun Lensregnskab for Finansaaret 1655-56. Ang. Slottets Restauration er ikke 
andet at anføre, end at der i 1651 af Kongen bevilges 400 Rdlr. til denne, for-
delt paa to Aar, hvortil Lensmanden bemærker, at det næppe vil slaa til. Hvor-

til de 400 Rdlr. er blevet brugt, ved vi ogsaa kun lidt om, for Aaret 1655-56 

forlyder det dog, at Peter Murmand for at have „ombskielidt" Kornlofterne un-

der „Ouffsboerene" (Brædtet mellem Tagskæget og Murens øverste Kant) faar 

5 Dir., og at Niels Glarmester sætter Ruder ind i Skriverstuen. Det er vist og- 

saa i de Aar, der lægges Tag paa Ladegaarden, hvortil hver Helgaard yder 
1/2 Læs og hver Halvgaard 1/4 Læs Langhalm. De andre Bygninger paa Slottet 

nævnes slet ikke. 
— — Skovene er ifølge „Cancell. Brevbøger" inden Krigen Genstand for en 

Række Udskrivninger til forskelligt og forskellige i og udenfor Lenet. 1652 faar 
Mogens Friis') 12 Ege. Hans Lade er nedbrændt. De skal hugges uden Skade 

for Skoven, og Kronens Bønder skal kløve, tilhugge det til Tømmer og køre det 

3-4 Mil paa Vej. Samme Aar faar Bonden Christen Jensen i Nordtvig Tømmer. 
Der er brændt et Hus for ham. 1653 afgaar 30 Egetræer til Lundenæs Slots 

Reparation, og i 1654 faar Otto Krag” og Jørgen Rosenkrans') hver 10 til Byg-
ningsbrug. Den sidste skal dog betale dem. 1655 bevilges 40 Egestammer til 

Jesper Vognsen4 ) — Bønderne skal her som andetsteds fragte dem — og 10 til 

Sivert Brokkenhus5 ). Endelig faar Erik Juel 8 Træer. 
— — Fra Mogens Høgs Lenstid findes (1656-57) en Opgørelse af Lenets 

Størrelse, som det kan have sin Interesse at sammenstille med tidligere anførte: 
I Hids Herred 135 Gaarde, i Vrads H. 861/2, i Lysgaard H. 110 og 1 Boel, i 

Gjærn H. 159 1/2  og 1 Boel, i Fjends H. 4 Gaarde. Det bliver ialt 4951/2 Gaarde. 

1
) Mogens Friis (1623-75) Greve, Geheimeraad. Ejer uhyre store Ejendomme, som 

samledes til Grevskabet Frijsenborg (1672). 5) Otto brag (1611-66) til Egeskov og Vold-

bjerg. Rigsruad. Lensmand 1 Bøvling 1651 og paa Riberhus og Nyborg. 3) Jørgen Rosen-

krans (1607-75) til KJeldgaard. Søn af Holg. R. til Rosenholm, Rentemester, Hovmester 
paa Akademiet 1 Sorø, Lensmand paa Børglum, Forstander paa Herlufsholm. 4) Ritmester 

Jesper Vognsen (død 1687), Volsegaard ved Randers, Østergaard i Lyne Sogn ved Ring-

købing. 5) Sivert Brockenhus til Ullerup (Mors) (1646), Skarregaard (Mors) (1662), Faster- 

gaard (ved Skælm) (1660). 
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Heri er medregnet de Gaarde, der er udlagt til Officerer, og det siges, at der 
gaar 2 Halvgaarde eller 4 Boel paa en Helgaard. Man ser, at Tilliggendet er 
omtrent det samme som i 1647-18. Noget Magelæg har der imidlertid fundet 
Sted. I 1656 er der tilgaaet: 5 Ejendomme i Demstrup (Lysgaard Herred), 2 
ørritslev (Skanderborg Len), 1 i Sønderlyng og 1 i Nørlyng Herred. I 1658 
øges Boelerne med et, idet Niels Glarmester ved Slottet, hvis Navn vi i det 
foregaaende ofte har nævnet, bliver af Mogens Høg forundt et Stykke Jord af 
Slotsmarken, hvorfor han skal yde 8 Dages Arbejde. Man gætter sikkert ikke 
fejl, naar man her forudsætter, at det er i Egenskab af gammel tro Slots-Tjener, 
han nyder denne Begunstigelse. 

— — Af „kirkelige" Begivenheder under Mogens Hog er især det, der ved-
rører Præsten i Them, Magister Niels Jørgensen Serup'), af nogen Interesse. Hr. 
Nieis var nemlig et af de sorte Faar mellem Tidens Præster. Han er allerede 
fremme i 1653, da Heinrich Thott'), Dronningborg, faar kong. Brev om at 
forlige Magister Niels og Lauge Gudmundsen i Randers. Lensmanden har tid-
ligere haft fat paa denne Sag, som angaar „adskillige uleverede Regnskaber 
och andet fra Michell Christensens Tid angaaende", og han har ment, at Sagen 
var i Orden, „dog sdiall nu benn. M. Niels Jørgensen paa nye Aff begierlighed 
til trette begynde adt paatale." Henrik Thott skal altsaa se at faa dem forligt 
„udi hvis stridige poster, som denom her om imellem kand vere paa billigste 
maneer skee kand i venlighed att foreene, paa det vi for videre Anmodning det 
om kand vorde forskonidt" „Af Begærlighed til Trætte" — det er ikke noget 
godt Skudsmaal, Magister Niels faar. 

I 1654 hører vi, at Præsten holder nu en Studiosus, Johan Brundsen, som 
Skolemester for sine Børn, og denne Mand bar han — formentlig noget høj-
lydt — mistænkt for at have stjaalet et Skrin i Præstegaarden. Monsr. Johan 
har i den Anledning undsagt Magister Niels, og denne har saa faaet Studiosus'en 
sat fast i Silkeborg Fangetaarn. Saa anmoder Kongen Lensmanden om at sørge for, at Sagen kommer for Retten og paa lovlig Maade paadømt. Hvorledes 
Sagen ender, vides ikke, men efter det, man ved om Magister Niels, fristes 
man til at tro, 

at hans Beskyldning har været lidt løst underbygget. Sagen 
verserer for Retten i 1653, og i 1655 foreligger der et Cancellibrev til Mogens 
Høg, at han skal sørge for, at „en persohn ved naffen Jacob Holm') befordres 
til them kald," „efterdi Niels Jørgensen med Retten derfra er dØmbt." Sagen 
mod Studiosus'en har maaske været en medvirkende Aarsag til, at Magiste- 

1) Niels Jørgensen Serup, maaske af Serup-Lemming. Præst I Them 1641-55 (dømt fra Kaldet ved Herredagen 1655). (Viberg). 
2) Henrik Thott (1606—) til Boltinggaard, 

Faarup, Kjeldkjær m. 6. Gaarde, Broder til den lærde Birgitte Th. Lensmand paa Dron-
ningborg (1648-57). 3

) Jakob Nielsen Holm (død 1675) Præst i Them 1655-75. Først Hø- 
rer og Musikdirektør i Sorø. Gift Isle Gang med Karen Pedersdatter Hemmet. 2den Gang 
med Ingeborg de Hemmer. 1 Søn. 
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ren straks efter selv har faaet Dom over sig. Efter sin Afskedigelse i 1656 er 
han atter paa Tapetet. Erik Rosenkrans bedes da at erklære sig ang. en An-
søgning fra Magister Niels om at maatte „forundis Herligheden aff Aarbogaard" 
— en Gaard i Thirstrup — „hans och toe aff hans Børns liffstid," mod at 
Kronen derefter faar den tilbage igen . 

For Fuldstændigheds Skyld skal tilføjes, at Magister Niels Jørgensen trods 
Afskedigelsen atter søger om Embede. Hr. Niels har 1658 meddelt Cancelliet, 
at han efter de ordinære 6 Ugers Forløb skal være bleven kaldet til Omme i 
Snede Sogn, „fordi ingen sig for menigheden i de tilder haffuer tordt ladet sig 
høre, formedelst de Suenskes Strenge medfarth tuangh och Contribution". Og 
han ansøger nu om, at han til det samme Kald ,maa „Collationeres". Magister 
Niels har altsaa trods alt haft Mod til at staa paa Prædikestolen i Omme, og 
Cancelliet resolverer da, at hvis det har sig, som Niels J. fortæller, og "ingen 
anden forhindring eller Difficultet derhos findes, skal han have Embedet."Maa-
ske har Hr. Niels med al sin Stridbarhed og sine øvrige Fejl alligevel været 
et Mandfolk. Maaske har han i Mellemtiden faaet samme Adkomst til Embede 
som Studiosus Christen Jensen, hvem Biskop Hans Brochmandl) i Aarhus i 1662 
faar Paalæg om at give „fremfor nogen anden et Præstekald eller anden vacce-
rende leylighed, som der udj Stiftet først ledig bliver," fordi han „udj forle-
den Krigstid oc serdelis i meden beleyringen her for voris residentz Steds Kiø-
benhaffen varede sin troe thieneste." Det vilde klæde Mag. Niels, om det havde 
sig saaledes. Han fik dog ikke det Omme Kald. Brochmand har vel ikke turdet 
eller villet give ham Goliats. Man ser det af en senere Affære. „Cancelliets Brev-
bøger" meddeler i 1667, at Ebbe Gyldenstjernet) og Bispen i Aarhus anmodes 
om at bilægge en Sag mellem Præsten i Hobro, Daniel SØfrensen og Magister 
Niels. Hin har ansøgt om en Hjælper og Afløser i sin Svaghed, Niels Jørgen-
sen beskikkes og skal have Embedet efter Hr. Daniel. Men denne er bleven be-
tænkelig ved Hr. Niels' Fortid, maaske har Magisteren begyndt at blive stridbar 
her ogsaa, og Hr. Daniel har saa taget Hr. Niels Clemmensen i Stedet. Bispen 
og Gyidenstjærne sammenkalder saa Borgmesteren i Hobro, Herredsprovsten, 
Hr. Daniel og Hr. Niels for at afgøre Sagen. Magisterens stridbare Fortid har 

været ham for stærk, og han fik ikke Embedet. 
I Flugt med Studiosus Brundsens Sag, der maaske har haft nogen Føling 

med det kriminelle, kan der tages Anledning til at notere et Par ustuderede For-
syndelser, som Sagefaldet i 1656 nævner, og som Omtalen af Sagefaldet i „Silke-

borg Slot I" ikke har Paralleler til. Søren Rask i Funder har holdt ulovlig Kro 
— koster kun 2 Daler — og tre Mænd i Mausing har begravet et Barn uden Syn 
(Ligsyn), for hvilket der bødes 10 Daler. Maaske bør her ogsaa nævnes et Par 
Lejermaal, fordi de begge synes at staa paa Grænsen af Prostitution: Jens Jepsen 

1) Biskop I Aarhus 1660-64. 5) Ebbe Gyldenstjerne (— 1660 —) til Vosnæsgaard og 

Palstrup, Lensmand paa Koldinghus og Mønje i Skaane. Amtmand over Hald Amt. 1664 

Inspektør over Silkeborg Amt. 
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Altertavlen i Vrads Kirke. 
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i Horn har begaaet Lejermaal med „Hiorens" (Hyrdens) Datter, og Jens Peder-
sen Vejerslev det samme med „lt Quindfolch i Dronningborg Lehen". Bøden 
er i begge Tilfælde 12 Daler. 

Et Par andre Begivenheder, som ogsaa vedrører Kirkens Mænd, skal i Forbi-
gaaende noteres. Det er et Par Præster, det brænder for. Den ene er Hr. Palle 
Wendel i Linaa (1651). Det er dog ikke hans Præstegaard, der gaar op i Luer, 
men en Fæstegaard, han har — vistnok den, der laa, hvor Vejen fra Nord 
putter sig ind i Byen — den, som senere overgik til hans Enke Margrethe 
Zoega, der vil faa en nærmere Omtale i _Silkeborg Slot 111". Gaarden blev 
under Fischerne fæstet af en Høg, og besiddes endnu — udflyttet — af en af 
denne Slægt. Der gaar ved den Lejlighed tre Bondegaarde med i Løbet, hvoraf 
de to vel saa er Hjortegaardene. Disse ligger endnu — tildels i deres oprinde-
lige Skikkelse — nederst i Byen ved Vejen, som gaar til Skellerup og Resenbro. 
Den ene af dem — den sydlige — har, saavidt jeg kan skønne, gennem et Par 
Aarhundreder været i Hænderne paa den samme Slægt. Der siges i Lensregn-
skabet, at de „udj Brand skall werre Andstucken, och tillige med deres godtz 
och formue, saa och et aff deres Bdrn at skall roere forbrændt, huor udoffuer de 
saauel som formedelst siugdomb udj stor Armod skall werre geraden". De fri-
tages da ogsaa det Aar for deres Landgilde. 

Den anden er Hr. Niels Thomsen, Skorup. Hans Præstegaard er altsaa svedet. 
af to Gange, og sidste Gang. i 1657. siges der, _at al hans formue er der med 
bleuffen fortæret". Det tillades ham saa at _besøge Præsterne i Aarhus Stin-
d. v. s. samle ind hos dem til en ny Præstegaard. Dette skete vel i Reglen ved 
Udstilling af en Bøsse udenfor Kirkedøren, men det har altsaa ogsaa kunnet 
foregaa — og det var vel det virksomste — ved at Præsten selv gik Tiggergang 
hos Kollegaerne og fik disse til at samle ind til sig. Man kendte jo den Gang 
endnu ikke til Brandforsikring. 

Ang. Mogens Hdgs Forhold til Egnens Kirker bor et Par Ting bemærkes. 
Slottets egen Kirke synes han ikke at have betænkt, hvad der maaske heller 

ikke var særlig Anledning til. Som tidligere omtalt kan det jo se ud til, at Chr. 
Holch og Marie Belov har forsynet den med Inventar, i al Fald med Alter. Der-
imod sporer vi hans Hjælpsomhed i fire andre af Lenets Kirker: Skorup, Funder, 
Vrads og Balle. 

I den førstes Skib og benyttet som Series pastorum hænger en gammel Alter-
tavle i Renaissance-Stil fra 1655. Den bærer Mogens Høgs og hans to Hustruers 
Navnetræk M. H. (Mogens Høg), H. L. (Helvig Lindenov) og C. R. (Christence 
Rosenkrans). 

Paa Fodstykkerne til Altertavlerne i de næste to Kirker — som sikkert er 
udført af samme Mand, smukkest i Funder — findes H. L., M, H. og C. R. K. 
indskaaret over henholdsvis Lindenovernes, Høgs og Rosenkransernes Vaabner. 
Lysestagerne i Vrads Kirke er skænkede af Kirsten Munk. 
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I Balle Kirke findes paa Prækestolens Lydhimmel Bogstaverne M. H. og 
C. R. K. Det er da udenfor Tvivl, at Mogens Høg har skænket Kirken dette 
Podium. 

Af foran anførte Beskrivelse af Kirkernes ofte elendige Tilstand og ringe 
Midler vil man forstaa, at der var haardt Brug for Gavmildhed. Sporup og 
Vrads møder i Beskrivelserne frem som nogle af de daarligst stillede. Og det 
tjener jo kun til Mogens Høgs Ros, at han er kommen dem til Hjælp, især da 
det, paa Grund af deres Afstand fra Slottet, ikke er sandsynligt, at han har søgt 
dem. Om Balle og Funder kan det vel forudsættes, at han har siddet i deres 
Herskabsstole og hørt de Herrer Anders Viborg, „unge Anders" i Gjødvad eller 
Mads Bjerring i Funder forkynde Ordet. Ligesom han vel ogsaa har haft mere 
Føling mod disse to Mænd end med Lenets øvrige „Sogneherrer", idet de jo fra 
gammel Tid hævede en aarlig Korn-Genant fra Slottet. De har da maaske 
under deres Besøg paa dette haft Lejlighed til at tale deres fattige Kir-
kers Sag. 

En lille Ting, som har med Kirker at gøre, kan her indskydes og maaske 
kaste et kort Strejflys ind over en Side af Kirkerne Liv. 1 „Cancelliets Brevbøger" 
tales under 1656 om et Boel ved Snede Kirke, som tidligere har betalt Vin og Brød 
til Kirken, men som den „kejserlige Krig har ødelagt", og som „har staaet øde" 
siden da. Det udbydes nu uden Indfæstning, men Fæstet skal saa atter svares i 
Vin og Brød. 

Og endelig kan det som en halv-gejstlig Sag refereres, at Palle Pedersen 
Vendel, Præsten i Linaa, som sammen med sin første Hustru var bleven tillagt 
Aalegaarden i Sminge i 1652, ansøger om, at samme Rettigheder maa overføres 
paa hans anden Hustru Margrethe Mathiasdatter Zoega. Og Mogens Høg gives 
Ret til at bevilge det. 

— — Af Begivenheder i Silkeborg-Skovene, som bør erindres, indtræffer kun 
et Par. Under Mogens Høg er det, at det „store Vindfald", som er nævnet i 
1650 	51 i „Silkeborg Slot" 1. Del, sker. Det har altsaa ikke skæppet saa godt, som 
Lensmanden har kunnet ønske. Men saa har der til Gengæld samme Aar været 
usædvanlig rigeligt med Olden. Ogsaa dette er nævnet i I. Del, af dette Skrift, 
men jeg supplerer det der anførte med et Par Tal fra Slottets nærmeste Omegn: 
Haarup Skov 400 Svin, Laven 80, Raaballe 80, Mollerup Skov og Havrekrogen 
168, Linaa Skov 800, Svostrup 400, Gjødvad 200, Resendal 300, Øster- og Vester-
Kejlstrup 140, Balle og Skjærkjær 130, Hvinningdal 400, Skovene takseres det 
Aar til at kunne føde 7322 Svin. 

— — Ang. Vinderslevgaard kan anføres, at den under Mogens Høg skifter 
Fæster, idet den tidligere omtalte Anna Folkvarsdatter i 1651 ombyttes med 
Lensmandens Søster Mette Høg. Mogens Høg foregiver, at han af sin egen 
Lomme har anvendt „nogle hundret Daler" paa et Køb til Gaarden og nogle 
andre Hundreder paa dens Reparation, og han ønsker derfor, at Søsteren skal 
have den „paa nogle Aars tid", saa at han, vel ved en Mellemregning,  
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han har haft med hende, kan faa sine Penge igen. Hun faar Gaarden paa 
10 odAmreababri. a

oen 

g 	

af 1651 meddeler om Vester Kejlstrup, at den paa dette Tidspunkt 

ogsaa et Par Ord om et Par andre større Gaarde i Lenet, som af og til, 
i 	

g 

aende, er blevet nævnet, vil være paa sin Plads i denne Sammenhæng. 
Jordebogen 

 

endnu kun er en større Bondegaard — med c. 10 Tdr. Hartkorn — og ejes af to 
Bønder Anders Larsen og Lars Pedersen. Den har fremdeles, som den i lange 
Tider har haft det, et Stykke Jord eller Eng ved Gudsø — kaldet Bellerup -
med en Aalekiste, hvoraf der aarlig svares 1 Rigsdaler til Slottet. Øster Kejl- 
strup er ifølge samme Kilde, en jordegen Bondegaard paa c. 5 Tdr. Hartkorn, 
der ejes af Laurids Sørensen, og en Fæstegaard, der beboes af Villum Sørensen. 
Allinggaard, som nydes af en Officer, opgives at have 20 Tdr. Hartkorn og være 
fæstet af tre Mænd: Thomas Gregersen, Gregers Mortensen og Peder Jensen. 
løvrigt træffer man overalt i Lenet de samme Gaardnavne som den Dag i Dag: 
Ansøgaard, Vesterlund, Overgaard, Resdal, Resendal o. s. v. 

Jeg 'har tidligere haft Lejlighed til at pege paa, hvilken Ulykke Ildebranden 
var, fordi man, som sagt, den Gang intet havde, der hed Brandforsikring. Ting-
bøgerne har mange Referater af disse Bondeulykker, og de er, i al deres Ube-
hjælpsomhed, ofte dybt tragiske. Ogsaa i Mogens Høgs Lenstid forekommer de 
Jeg gengiver et fra 1650. Det findes som sædvanlig mellem Lensregnskabets 
Bilag, overført fra Tingbogen for at paakalde Lensmandens Medynk, saa han 
giver Afkortning i Landgilden. Det er Anders Christensens og Søns, Peder Ander-
sens, Gaard i Gjødvad, der er nedbrændt. Det skete „paa Heliigh 3 Kongers Afften 
Nest Forleden. Och uforvarendes forbrenndt udj Aske Dieris Gandsche hussis 
formuffue 32 binding Ny Hus Samptt Dieris boeskab Kiel och Kar, Senge Kleder 
och shoren (skaarne) Kleder, Kuorn paa Lofften, Som vaar affthorsken Sede 
Kuorn Landgieldes Kuoren och aldt Andet flesch och fetallier, som de skulde 
haffue hafft thill deris Liffs ophold och fortheringh med alt Andet Dieris Husis 
formouffue, saa Ingen Mennesker kunne giøre nogen Hielp eller Redning, for-
medelst den store storm och Ildens Sualm, som slog foldhet under Øyen, som 

Wille giøre nogen Redningh". 
Den gamle Tingbog giver, trods sit tunge ubehjælpsomme Sprog og Ind-

trykket af, at det er en Formel, der anvendes ved Beskrivelsen af mange andre 
Ildebrande, et ,gribende Billede af Ulykken. Ikke mindst, hvor den fortæller, at 
Luerne har ædt det, de skulde have haft til Livets Ophold, og om „den store 
storm och Ildens Sualm", der afskar alle Forsøg paa at Slukke. 

Til Slut bedes der ynkeligt om „Forskonsell for Landgilde och andett be- 

sue_ring_, huHivIcakdetsGenuddinAgellrenrneaiadmigosgtenrisgeHliøggen
s Tid 	

ga belønne ville".
"k an det have sin In- 

øtekressnsee faatarlæegngeher Dæerkle_tild, 
tilder
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Silkeborg-Søer og -Aaer. Man sammenholde dette med, hvad der tidligere er 
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meddelt om Fiskeriet ved Slottet. Naturligvis har dettes Tjenere her, som i et-
hvert andet Tilfælde, maattet besørge Transporten. Jeg finder her en passende 
Anledning til atter at fremhæve, hvilken udstrakt Brug der gjordes af Lenets 
Heste, Vogne og Mennesker. Man anvendte ikke Bønderne blot i Lenets egne 
Ærinder. Man laante dem og deres Køretøjer ud. Saaledes stiller Mogens Høg 
i 1656 60 Søndervogne til Sivert Brockenhus' Raadighed. De skal fragte ham 
Tømmer af Silkeborg-Skovene. Og endnu mere grelt er et Udlaan samme Aar, 
da Mogens Høg beordres at lade den tidligere omtalte Ridefoged Hcnrich Meyn 
— han, der blev tiltalt for sine store Skovsnyderier — faa andre 50 Bønder-
vogne til at fragte sit Gods fra Overgaard til Aarhus. Det er vel, da han for-
flyttes til Fogderiet over Københavns Lehn. En lille Lempelse for Bønderne er 
der dog her i disse to Tilføjelser: „naar det Bønderne belejligt falder-  og „naar 
det bonden tjenligst kand være". 

— Et Par Ting fra Mogens Høgs Lenstid maa jeg endnu faa Lov at 
nævne: Den ene angaar Tidens Priser paa Kvæg. Tingsvidner ude fra Vrads 
Herred sætter Landgilde-Kvæget i Pris, og Ansættelsen ser saaledes ud: 1 Stald-
øksen 9 Mark, 1 Fødenød 41/2 M., en Skovvovn 3 M. Og det bemærkes, at saa-
ledes har Prisen været i Mands Minde. Den anden Ting vedrører en Handels-
Tilladelse. Det meddeles, at Jens Jensen i Nørre Snede, som bor paa „Alfare Vey 
och Ideligen orh idefigen" besøges af fremmede Folk, faar 1653, paa Mogens 
Høgs Anbefaling Lov at „kiøbe och tilt forhandle sig biug, haffre och Andet, 
som hand tili — — hans husholdning kand behøfue". Men ogsaa kun dette, 
„ingen forprang derudinden med Kiøben och selgen Imod kiøbstedernes Privile-
gier at bruge eller bruge lade". 

HANS FRIIS. 

Den sidste Lensmand paa Silkeborg var Hans Friis til Clausholm. Han er 
født 1625 i København som Søn af den berømte Kansler Christian Friis til Kroge-
rup og Barbare Wittrup. Han hørte altsaa til Skaktavl-Friisernes Slægt og var 
af udmærket Afstamning og udgaaet fra et udmærket Hjem. At han og Broderen 
Christian Friis til Lyngbygaard — de to mest bekendte af Chr. Friis' store Børne-
flok — ikke har skaffet sig et særligt smukt Eftermæle kan altsaa ikke regnes 
hverken Afstamning eller Hjem til Last. Han blev tidlig tillige med Broderen 
overgivet til den berømte Biskop Jesper Brochmands Opdragelse. Fra ham sendtes 
han til Sorø Akademi i 1639. 1640 rejste han til Udlandet og opholdt sig læn-
gere Tid i Frankrig. 1643 kom han hjem igen, blev Hofjunker og fulgte Grev 
Valdemar Christian paa hans Rejse til Rusland. 1645 deltog han en kort Tid i 
Krigen og var i 1646 i Corfitz Ulfeldts Følge paa hans Gesandtskabsrejse i 
Nederlandene og tjente derefter under Turenne i Elsass og kom senere i Tjeneste 
hos den kejserlige Feltherre Greven af Holzappel. Efter et Besøg hos Kejseren 
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i Prag kom han til Danmark i 1648 og ægtede 1649 Helvig Ottesdatter Marsvin, 
med hvem han fik Gaarden Clausholm. Senere solgte han sin Fædrenegaard 
Krogerup paa Sjælland. Da Svenskerne i 1657 rykkede op i Jylland, flygtede 
den tapre Kriger over Hals og Hoved til København. I 1658 laante han Kongen 
20,000 Rdlr. og fik derfor Silkeborg Len i Pant, saaledes at han i 10 Aar skulde 
kunne hæve 2000 Rdlr. aarlig af det Beløb, som Lenet gav ud over Genanten. 
Desuden skulde han af Vinderslevgaard, som Jomfru Mette Høg fremdeles sad 
inde med, have de 400 Rdlr., hun svarede i Fæste. I sit selvfortalte Levnetsløb 
opgiver han det kgl. Laan til 30,000 Rdlr. Han siger herom saaledes: 

,,Og som Fjenden (Svensken) derpaa forfulde sin Lykke saaledes, at han paa 
samme Maade ei alene bemægtigede sig Laaland og Falster, men faldt endog 
over Isen i Sjælland og dermed bragte alting der i saadan Frygt og Contusion, 
at og Kiøbenhavn selv var i største Fare, eftersom man ingen Penge havde ej 
heller vidste Vej til at faa dem til at contentere Soldateschen med, som dog 
høejst behøvedes i saadan desperate Tilstande, alting ved saadant uforhaabet 
Overfald er bragt. Hvorfor jeg da efter Hans kong. Maiets. allernaadigen Be-
giering ved Rigens Hofmester Hr. Jochim Gersdorph') for Silkeborg Amt til 
Underpant, allerunderdanigst forstrakte Hans kong. Majts. 30000 Rixdaler con-
tant, eftersom jeg den Gang havde et Partie Penge staaende for min Gaard 
Krogerup i Sjæland, den jeg nysen før Krigen havde solt". Det synes, som om 
det først var paatænkt, at Hans Friis skulde have haft noget andet Jordegods 
som Pant for Laanet, idet Henrik Thott i 1E57 anmodes om at syne og værd-
sætte det Pant i Jordegods, som Hans Friis skal have for et Laan. Det er Gods 
i Galten, Enslev, Hallendrup, Brandstrup, Skibberup og andre Byer. Men maaske 
er det saaledes at forstara, at Silkeborg ydes som Pant for de 20,000 Rdlr. og 
det øvrige for de 10,000. 

De laante Penge syntes hurtigt at have faaet Ben at gaa paa. Allerede samme 
Aar, Kongen har faaet Tilsagn om Laanet, faar Hans Friis Ordre til at levere 
Joachum Trampet) 2000 Rdlr., General-Major Fuchs') 1500 og 180 Rdlr. til et 
Par andre Officerer. Kongen har endogsaa trukket paa den Friis af Silkeborg 
tilkommende Genant og yderligere øget sin Gæld ved at formaa Lensmanden til at 
betale til Mogens Høg det, denne har udlagt af sin Genant til Omslags-Gældens 
„Afleggelse" (Afbetaling) ialt 2896 Rdlr. Den kongelige Gæld løber hurtigt højt 
op. Majestæten har haft Brug for mange Penge, og han kan foreløbig ikke over-
komme at betale Lensmanden de paaløbende Renter. Den kongelige Gæld er i 
1660 kommet op paa 43,600 Rdlr. At Hans Friis efterhaanden er blevet lidt be-
tænkelig ved at se Summen svulme op, er forstaaeligt, og det bestemmes da og- 

1) Joachim Gersdorff (1611-61) Rigshofmester. 2) Frands Joachim Trampe (— 1660 —) 
Officer. Spillede en betydelig Rolle i Krigen 1659-60. Var med I Stormnatten 11. Febr. 
1659 og ved Nyborg 1660. 3) Adolph Fuchs (— 1662) Officer. Tapper Soldat. Udmærkede 
sig især under Københavns Belejring 1650. Mindre fordelagtig bekendt ved sin raa Be-
Behandling af Ægteparret Ulfeldt, da han var Lensmand paa Hammershus. 
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saa, at alt det, Lenet giver ud over Lensmandens Genant, skal afdrages paa 
Gælden. Og der træffes yderligere den Ordning, at om Lensmanden skulde dø, 
inden Gælden er afbetalt, skal hans Efterkommere beholde Lenet, til alt er 
dækket. Denne Ordning blev imidlertid ikke staaende. Allerede 1661 faar Friis 
sit Pant i Silkeborg opsagt, 'idet det blev udlagt til en anden Kreditor, Vinhandler 
Christian Fischer i Gltickstadt, hvorom senere skal fortælles. Og Friis faar Er-
statning i en hel Del Strøgods i Dronningborg Amt. Lensmanden var misfor-
nøjet med Omlægningen, som nok heller ikke var til hans Fordel. Han siger her-
om i sin Selvbiografi: „Strax efter Krigen .blev Silkeborg Amt tillige med de 
andre Læne (mit Pant, ieg deri havde, uagtet) i Hans Kong. Mayets. Gield ud-
lagt, saa leg for mine bon forstrakte Penge, neppe og med Besværing nød Ud-
læg i andet Strø-Gods. Og endog intet Gods ellers blev nogen af de andre Cre-
ditorer og Liverantzierer (?) udlagt højere end til 50 Rdlr. Tønden (Hartkorn) 
maatte leg dog antage mit for 60 Rdlr. Tønden over Hoved, som dog strax der-
efter lige ved alt det andet Gods blev nedsat iglen til 40 Rdlr. Tønden". Kronen 
har sikkert ikke været nogen kulant Betaler og vel desuden ikke været flot, hvor 
det gjaldt Taksation af Panterne. Men det synes heller ikke, at Hans Friis har 
været særlig god at have som Debitor. Af „Canoelliets BrevbØger" ses det, at 
han af og til mindes om sin Gæld her og der, og at der undertiden udkom-
manderes nogle af hans Standsfæller til at bilægge „Irringer" (Tvistigheder) 
mellem ham og hans Kreditorer. 

Angaaende Overdragelsen af Lenet til Hans Friis ses det, at. det egentlig 
først paa sædvanlig Vis er blevet ham tildelt i 1660. Det sker under Overværelse 
af Ebbe Gyldenstjerne til Giersgaard og Niels Banner') til Tybrind „med huls 
inuentarium, Breffue, Register, Jordebøger" o. s. v., som findes der under deres 
„Hænder og Zignetter". 

-- Meget af sin Lenstid har Hans Friis ikke tilbragt paa Silkeborg. Dette 
har sikkert nærmest haft Interesse for ham som Pant. Svenskekrigen har desuden 
lagt stærkt Beslag paa ham. Ikke mindst som Hverver af Soldater. „I 1659 

hvervede han et Regiment Ryttere — 600 Enspændere — og han ønskede, at 
dette ogsaa efter Freden maatte bevares som et Livregiment eller nationalt 
Regiment, og han udbad sig allerede den Gang, at der til Dækning af hans Ud-
giftet derved maatte udlægges ham Jordegods" (Fredericia). Hans Friis og hans 
Regiment omtales af og til i „Cancel. BrevbØger" i de Aar. 1659 befales det 
Henrik Rantzau og Otto Pogwisch') at skaffe Hans Friis og hans Enspændere de..  

akkorderede Beløb, og i 1660 klager denne over, at han ikke har faaet til For-
plejning af sine Knægte det, han skal have. Commissærerne i Fyn og Jylland, 

1
) Niels Banner (1622-70) til Tybrind, Svendstrup, Hagenskov, Ringstedgaard m. m. 

Lensmand pas Aakjær 
(1660), Amtmand over Hagenskov Amt (1661). Han var højt anskre-

ven hos Frederik III. 2) Otto Pogwisch (— 1684) Geheimeraad. Overskænk hos Frederik III., 
løvrigt Indehaver af store Embeder. Lensmand I Frederiksborg Len. Til en Tid meget rig, 

men endte som Gældsarrestant. 

Silkeborg Slot II. 
12 
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Erik Kaas1) og Tyge Belov2) beordres til at tilvejebringe det krævede. Samme Aar 
andrager han om at faa „forsichring paa de Werfue Penge", han har forstrakt 
Kronen med. Otto Pogwisch befales at gøre Afregning med ham. Var han saaledes 
altid paa Tæerne, hvor det gjaldt om at faa det, der tilkom ham som Krigsmand, 
saa synes han ikke til enhver Tid at have gjort sin Skyldighed som saadan. Hans 
Værd som Kriger er i al Fald stærkt omtvistet. Med sit Regiment deltog han i 
Slaget ved Nyborg i 1659. „1 Anledning af hans Adfærd ved denne Lejlighed 
rettede en tysk Oberst snart efter graverende Beskyldninger mod ham for Fejg-
hed, og hans Forsvar var ikke frit for Selvmodsigelser, rigt paa Praleri og i det 
hele blottet for Værdighed. Sikkert synes det ogsaa, at hans Overordnede gen-
tagne Gange havde maattet opfordre ham til at rykke frem; men om hans For-
seelses Størrelse kan næppe fældes nogen egentlig Dom". (Fredericia). Felt-
marschal Hans Schacks) og Jochum Trampe sattes til at undersøge hans For-
hold, og Schack udtalte da som sin Mening, _at det ikke var ham bekendt, at 
Hans Friis havde begaaet nogen Fejl". Men Rygtet om Fejghed forfulgte ham, 
og lied det store Stændermøde i København 1660, hvor Hans Friis var bleven 
Medlem af det Udvalg, der skulde overveje den fremtidige Regeringsmaade, hen-
tydede Københavns Stadthauptmand Frederik Thuresen4) under Forhandlingerne 
meget aabenlyst til, hvad der fortaltes om ham. Selve Beskyldningen hindrede 
dog ikke, at Kongen faa Dage efter lod ham nyde den Ære at være med til at 
bære Tronhimlen over Kongehuset ved Arvehyldingen 18. Octob." (Fredericia). 

— Hans Friis' Lenstid var kun kort (1658 	61) og Lensmanden har altsaa 
sikkert ikke i de tre Aar opholdt sig ret meget paa Silkeborg. Han var bl. a. ude 
paa aarlige Mønstringer over Tropperne, i Aarhus, Horsens og Frederiksodde. 
Rentekammeret murrer her over, at Slottet maa betale Omkostningerne ved hans 
Rejser. Hans Friis bemærker hertil, at det, der er skrevet paa Kronens Regning, 
ikke engang kan dække hans Udlæg. Dette er især gaaet til Vognleje. Man 
plejer jo, siger han, naar man rejser i Kongens Ærinde at faa „fri fordering" 
(Befordring), men han maatte ofte endogsaa betale Kørepengene forud, „førend 
jeg kunde faa en Vogn ud af Døren, och det alleene, at dj befrygtede dem effter 
endt Reyse ingen penge at skulle haffue faaet, effter som det var kong. Maytz 
Werb, och endog ieg Borgemestrene i stederne det til Kiende gaff, blev det dog 
derved". Borgmestrenes Omsorg for at faa Pengene forud aander just ikke Til-
lid til Kronens Betale-Evne. 

1) Vist Erik Kaas til Restrup, Bremershotm og Korsøgaard (død 1669) Mistede Herre-
gaarden Ristinge ved Fallit og Indførsel 1666. 2) Tyge Belov til Sjelle Skovgaard (nu Ve-
delslund) (1652). Gift med Kirsten Kaas, ved hvem han blev Ejer af en Del af Frøstrup 
i Lunde Sogn, Ribe Amt. a) Hans Schack (1609-76). Rigsfeltherre. Havde Overbefaling 
Stormnatten 11. Febr. 1659, men hans krigerske Hovedbedrift var Sejren ved Nyborg 1660. 
4) Frederik Thuresen (1613-75). Stadshauptmand i København. Mest bekendt for sin 
tapre Deltagelse i Københavns Forsvar 1659 og ved den Rolle, han spillede under For-
handlingerne om den nye Statsforfatning 1660. 

Livet paa Silkeborg gik jo imidlertid sin Gang trods Hans Friis' Fraværelse, 
Der foregaar nogle større Forandringer med Hensyn til Jordegodset og an-

det Fæste. 

Major til Hest Tyge Sandbergi) til Kjærsholm, om hvem det i 1656 med-
deles, at han fik Kinkens Anpart i GjØdvad Sogns Korntiende, faar i 1658 Fæste 
paa Kjærsholm, Graagaard, Lille Oustrup og BØgildgaard for Tjeneste i „sidste 
forleden feide". Og fra Hans Friis' sidste Leveaar foreligger tre større Bort-
fæstninger. Den første er Vinderslevgaard. „Os elSkelige Mette Høg", som jo 
fik den i Fæste under Mogens Høg, maa nu aflevere den. Den gives 1661 paa 
Livstid „udj forpagtning uden Affgifft" til „woris (Kongens) elskelige kiere 
Gemahls (Sofie Amalies) Cammer Jomfru Anne Sophia Reidhau, som er Oberst 
Ditlev Rantzaus2 ) trolofvede fæstemØe". 

Samme Aar fremgaar det af en Præste-Indberetning, at Tvilum og Vejerslev 
Sogne, „som hidindtil haffuer hørt Kronen til oc lagt til Sileheborg Slot, er nu 
altsammen Borgemester Mads Poffuelsens udj Randers". Alle Ydelser paa Smør-
ret nær gaar til ham. Hans Navn træffes ofte i de Aar i Forbindelse med Jorde-
gods. Endelig lader Kongen — ogsaa i 1661 — Hans Friis vide, at han „naadig 
haffuer forundet Woris Hofschreder Andres SiøbØtker Wor och Cronens Mølle, 
kaldes Sileheborg Mølle, udj has Liffstid at maa nyde og sig saa nyttig giØre, 
som hand best Veed oc kand uden Afgift, Fæste, Stedsmaal, Ægt, Arbejde eller 
anden Hoftynge". Er Møllen ikke ledig, skal Hans Friis' tilholde Mølleren at 
svare Andres SiØbØtker sin aarlige Afgift „i rette tide". Det er formodentlig en 
større Skrædderregning, Kongen paa den Maade betaler: Vi skal senere, bl. a. 
naar vi kommer til at beskæftige os med Silkeborg Mølle, faa Lejlighed til at 
nævne Skrædderen igen. 

— Tidens store Begivenhed er selvfølgelig Krigen 1658-60. Og der staar 
højrøstede Efterdønninger af den i Lensregnskaber, Tingbøger og andre skrift-
lige Overleveringer. 

Mens Hans Friis laa ude med sit Regiment Enspændere, slog de fjendtlige 
Tropper sig ned paa Silkeborg Slot og dets Omegn. 

Til en Anmærkning, Rentekammeret gør ved Omkostningerne paa Slottets 
Bygninger efter Krigen, siger Lensmanden kort og godt: „— — der var huercken 
tag, Vinduer, loffte, Døre eller Laase paa nogen af huussen", saa ingen kunde 
bo der. Stort ringere kan Tilstanden vel ikke være. 

For Slottets Vedkommende ses det, at der maa foretages en hel Del Istand-
sættelser. Fjenden faar dog ikke Skyld for hele Elendigheden. Krigene frem-
kaldte — se, hvad der foran er meddelt om „Krabberne" — ogsaa blandt Lan-
dets egne Børn en hel Del Godtfolk, som under de lovløse Tilstande fiskede i 
rørt Vande. Lensregnskabet har en Bemærkning om dette (Se nedenfor). Fra 

1) Tyge Sandberg. Tapper Kriger. Faldt ved Nyborg 1659. 2) Ditlev Rantzau (1617-84). 
Officer. Træffes som saadan bl. a. under Anders Bille og" ved Belejringen af Wismar, i 
Slagene ved Lund og Landskrone o. fl. do. Endte som Amtmand paa Koldinghus. 

12" 
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1660 findes imidlertid en Kontrakt mellem Hans Friis og Mester Morten Nielsen 
Lykke om Udbedring af Slottet. Han skal med Hjælp af Tjenerne (Bønderne) 
rejse Tømmer i Ydermuren. Her nævnes Gavle i Fruerstuehuset, „saa och ind-
lege Bielcher, Løsholter och Stolper med andet mellomb Tymmer, Saavidt Be-
høffues baade udj fruerstuen och de andre Camere, Sambt skriffuerstuen, Ride-
fogdens Cammer, Borgestuen, Køchenet och Brøgerset, Saa och Staldene, saa-
vidt paa alle steder Behøffues, isteden for det af Fjenden oc onde Mennisker i 
disse uanskelige tider ehr spoleret och forderfuet". 

Foruden Morten Lykke, der kun har haft med Ydermurene at gøre, sættes 
adskillige andre i Gang. Tømmeret, som han har indlagt Slottet rundt, er skaaret 
af Savmændene Søren i Linaa og Bertel i Balle. Der er gjort Snedkerarbejde for 
mange Dalere af tre forskellige Snedkere, paa Gavle, Døre, Trapper, Gulve o. s. v. 
Og vor gamle Ven Ambrosius Smed i Balle har haft travlt med Laase og Beslag 
til Kornlofter, Smørkældere og andre Steder. Fjenden og det hjemlige Pak har 
som sædvanlig taget for sig af Metallet, ogsaa af Blyet paa Tagene og i Vin-
duerne. Ruderne er naturligvis ogsaa gaaet med. Jens Glarmester har haft Vin- 
duesarbejde for hele 26 Rdlr. Det ses altsag af foranstaaende, at det var en større 
Omgang, Slottet trængte til. 

Jeg klipper her et Blad ud af Lensregnskabet. Det er mere talende end mange 
Forklaringer. 

Det er af Murer Jens Hansens Regning her citeres. 

„To Gavle paa det gamle Fruerstuehus at gøre færdig. 
Den lille Kvist ved den Øster Side paa Fruerstuen at mure. 

En Vindueskarm at mure færdig paa den „wester ende paa Fruerstuen". 
„Guffet at ferdiggiøre". 

„Udj Madses Kammer at Kalcke och en Dør at effter Mure". 

„En Dør udj Borgestuen och ind udj melckstuen at effter Mure och den an-
den dør at ferdig mure". 

„iglen udj Melckstuen, och en dør ved skriffuerstuen och nogle Wegge Somb 
bleff effter Muret och skriffuerstue gullen at ferdiggiØr. Och skriffuerstue Ca-
meret At Kalck och skorstienen at ferde". 

,Noch det Camer som brygger pigen ligger udj at Kalche, och det planske 
Werch imellomb Brych husit och borgestuen". 

,Noch en trape at opmure fra Kielderen och till Camerset". 
„Item en trape at giØre med tiugen steen och op till Salt Kielderen". 
„Item fem Gull Hus at opmure henge och skiele". 
„Det amidet gamet hus at ferdige huor Behoff gløds". 
„fiere Windues Carrem at mure udj Kielderen". 

„nogle Vindues Carme at tage af wed Cammeren i porten, och opsette igien 
udj Gangen paa Fruerstuen". 

„den dør ieg Murede om Kring den anden °di item at lege udj Døren". 

„Noch at ferdige Offuer skriffuerstuen och Offuer Borgestuen Fluor behoff 
giøris". 

Det hele løber op til 82 Daler. 

Der findes ogsaa lange Regninger fra Snedker og Glarmester — Niels er nu 
afløst af en, der hedder Jens Jakobsen. 

Men en Ting lægger man atter, ved Gennemgangen af disse lange Kræve-
breve, Mærke til: „Det store Stenhus" nævnes fremdeles ikke mere. Der har 
formodentlig ikke været noget at Ødelægge. Det stod sikkert og fortsatte sin 
triste Sammensynken og var vel nu nærmest en Ruin. 

Det er dog ikke blot Bygningerne paa Slottet, det er gaaet ud over, ogsaa 
i Ladegaarden er det galt. Mikkel Tømmermand fra Voldum maa lægge nye Fod-
stykker og Leder ind i „det gamle Fæhus paa Ladegaarden". Og Broen mel-
lem Borge- og Staldgaard er „moxen nederfalden", saa samme Mikkel maa „op-
hugge" den igen. 

Ogsaa Tvilumgaard flikkes der paa i lange Baner: „Femb Gull huus at fer-
dige med Letter (Lægter) och med tagestien" — — „de to store Vægge ved 
den Nordre Side af Ladegaarden" o. s. v. 

Selvfølgelig medfører disse store Istandsættelser store Indkøb af Materialer. 
Peder Jensen Mørch — vel sagtens den tidligere omtalte Ridefoged paa 

Silkeborg — afkøbes Leder, Bjælker, Sparrer, Stolper, Løsholter, Hamre, Brobul. 
For 43 Daler. Ogsaa Jens Worm, Linaa og Niels Gregersen, Gjærn og flere 
Bønder, leverer Eg til Slottet. Deres Regning er paa 27 Daler. Hos Købmand 
Jens Vinter, Aarhus, købes baade Fyrre- og Egetømmer. Kalk er købt hos Peder 
Andersen Sejrø(?) — 12 Lester for 20 Daler — og hos Morten Pedersen Degn 
i Mønsted') — 7 Lester 4 Tdr. for 15 Daler. Jens Vinter leverer ogsaa Vindues-
glas: „I Kiste Meckelborg Vindues glas". Jern og Søm er købt i Viborg og 
Aarhus. Der skal meget til af begge Dele. Der tales om 6 Porthængsler, 24 Par 
Dørhængsler med Kroge og Klinker, 3 Snese store Speger at „feste i Gauflerne 
med som bleff udsatt i fruerstuffue husit" o. s. v. Jernet er bleven omsmedet af 
Jørgen Smed i Funder, Peder Smed i Linaa og den uopslidelige Ambrosius i 
Balle. 

Rundt fra hele Jylland lyder der Klager over, hvad man har lidt i Fjende-
tiden, af Polakker især i Østjylland, kejserlige Tropper i Vestjylland og Bran-
denburgere i Midtjylland. Sagnene, Tingbøgerne, Lensregnskaberne og andre 
gamle Budbringere fortæller derom. „— — Itt party Pohlacker hannem ved 
nattetide skall haffue offuerfaldet oc hannem fra hans Gaard bort jaget, och 
saa halluer 'borttaget, hvis hand hafde och skien Ild paa samme hans Gaard sat 
— —" det er den Klagesang, der hundredstemmig lyder fra Bønderne Halv-
øen over. Og de gejstlige stemmer i med. Fem Præster i Holmans Herred 

1) Fæstede 1641 et Bol i Mønsted (Nr. 11 i Matr 1688) efter sin Fader Peder Degn, og 
og kaldes ›Budfoged« 1645. Havde 1647-77 en Gaard i Mønsted i Fæste.« 
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klager over, at de „i forleden fejde ere bleffuen forarmede, deres Sogne Øde, 
endeel Sognefolk bortdøde (dræbt) oc de Øffrige fordreffen — —". Præsten i 
Gaverslund siger, „— — at hand af det Svenske Soldatuesche er berøffuet alt, 
huis han ejede, hans Præstegaard, band paaboede, afbrendt och med hustru 
och Smaabørn forjaget — —". Der gik mange Præstegaarde op i Luer i de Aar, 
og Præstefolkene maatte dele de onde Kaar med deres Sognebørn. 

Selv Biskopperne slipper ikke fri. Dr. Kragelund i Ribe har i tre Aar „al-
deles indtet af hvis indkomst, hannem til hans underholdning udj hans bestilling 
och Embede er tillagt, bekommer. 

Ogsaa i Egnene omkring Silkeborg lyste Flammerne over Tagene, røvedes 
og plyndredes, lød Nød- og Dødskrig. Der har staaet en Sky af Rædsel og 
Forfærdelse over Bøndernes Hoveder i disse frygtelige Tider. 

Jeg gør nogle Udklip af Lensregnskaber og Tingbøger, hvori der staar et 
Ekko af Forfærdelsen. 

I Henhold til kgl. Missive af 1660 tages der Bondesyn paa Ødelæggelsen, 
og Synet er bogført. 

Det „Wandt wed Ædt ods opragte finger efter Recessen Att dj nu Nest for-
leden Uge Waar offer alt Herridet medt Herridtsfogden och Deelfogden deris 
offuer Werelse Att siØne °alt erfahre huis Qde guodtz Udj huer Sogn kunde fin-
des, som dette Aar icke Nogen Landgilde thill Kong. Maytz kandt Udgiffue". 

Det er som Ouverturen til den store Tragedie, der gennem de mange Syn 
oprulles for vore Øjne. 

For Hids Herred f. Eks. bruges idelig Ordene „ødde", „forarmer, „ganske 
forarmet", „ganske ødde", „ruineret", „afbrendt". Og hvilket forfærdende Over-
blik over Tilstandene giver ikke dette: 

„Och der foruden ehr den gandske Herritt, Saauitt (saavidt) de Branden-
boirigske haffr veritt Indquartieritt Moxen øde, Ruineret och forderfuet, den 
heste Deel aff dieris queg och femon Heste øgh fra RØffuet dieris formoufue 
fra skatteritt Och Moxen Ingen Vor Seedt thou Aar heraff haffer". 

Det er haarde Ord i jyske Bønders Mund, som nødig fører højrøstet Tale. 

Ved- kommende. 
Og hvad der her er anført fra Hids Herred gaar igen for de øvriges Ved- 

Vi standser et Øjeblik hist og her paa den triste Vandring gennem Ødelæg-
gelsens Ørken. Om Husene mellem Slottet og Møllen (Niels Glarmesters, Ras-
mus Remsniders og Jørgen Badskærs) siges, at de er „øde" og „kan intet give 
af Huspenge og Dagsgerning". Kroen nævnes ikke. Den har Horderne sikkert af 
visse Grunde skaanet. I Laven By i Linaa Sogn gaar Mændene „saa godt som 
och tigger deris brød". 

Om Resendal og Gjødvad hedder det i Synet bl. a., at i den Gaard Anders 
Laursen, Laurids Andersen og Laurits Nielsen har „haffer Ligett en Major 
(Major) denn gandske Summer Siden S. Voldborg Dagh medt Mangfoldig Heste 
och folch och dieris saawell som gandske giØduad bøj dieris Enge gandske for- 
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dertuett och op ætt Och ved store Vagt Leyer dierids Ringe Korn auffuel for 

fuoraard omtales saaledes: Løjtnant Peder Christensen, som bor der „haffuer 

Gidratta"g. 

udj denne forbigangende feyde odh ufreds thide stedse Verrit ude I Ko. May. 
och Rigens Thieniste i Krigen och icke Verrit ved sin gaard och brugt nogen 
Auning dertill, mens same Gaard Mestinde Medlertide haffer standen Ødde paa 
dens storre Landveye dend legendis Er som Krigsfolcken stedse frem och til-
bage Masserede". Disse Horder har taget alt, hvad der var. 

Hos Peder Søffrensen i Kragelund staar det ogsaa elendigt til. Det er her 
især de .brandenborgske Soldater, der har været i Arbejde. Hans ganske „for-
moufue" er ham „fra Røffuet och skatteridt, saa hand nu icke ,haffer enten 
Ogh eller Vogn, fee, quegh eller femonn smaat eller stort, och ey heller ænden 
Kam-1 Pløje eller Saae Vieder end huis Ander for Gudtz skyld och med Onch 
hannom vill hielpe att Pløje flt stØche eller thou, och den fromme Christen øffrig-
hed (Lensmanden) hannom noget Seede Korn vill kome thill hielp, maa hand 
offergiffue boede Huss och gaard efftersom hand nogen Gange haffer vendt 
for jagit fra Hus och Gaard queg och femon med geualt fra RØffuet sampt sin 
boskab Korn och Kleder, saa hand fattig mand der offer er geraaden i største 
armodt". 

Denne Kendelse er varslet for Silkeborg Port til den tidligere omtalte Didrich 
v. Uthermøhlen. 

Om Engesvang bemærkes, at alle Bosteder er bleven afbrændt. I Hammer 
Sogn sidder „kun en Mand ved Gaarden". 

Mange af Møllerne er ogsaa haardt ramt. Peder Michelsen i Silkeborg Mølle, 
kortes af hver Orte Mel, han giver i Fæste, 21/2  Skp. Alling Mølle, hvor Gunde 
Giordsen endnu sidder, er afbrændt. Kun Skanderup og Mausing Møller „gi-
ver fuldt". 

Om Kjærsgaard siges, at den er afbrændt. Vester Kejlstrup er „forarmet". 
Den Gaard i Them, som ejes af den foran omtalte Præst Niels Jørgensen Serup 
og den ogsaa tidligere nævnte Dyrvogter Sigvart Hansen i Fællesskab, er „øde". 

Det er atter og atter Ordet „øde", der griner en i Møde fra Synenes Vidnes-
byrd. ødegaardenes Antal stiger da ogsaa uhyggeligt i disse Rædselens Aar, da 
Liv og Ejendom gik som SmaamØnt i de vilde Krigsfolks Hænder. 

Der tales om en Halvgaard i Virklund, som Brandenborgerne har ødelagt, en 
do. i Fogstrup, hvorpaa ingen Huse findes", en do. i Them, hvorom siges: „for-
falden och Husene nesten nederblæst". I Funder er 31/2 Gaard og et Hus „i denne 
utredtz tried Ruineret", og i Balle har 21A Gaard det paa samme Maade. Af en 
Gaard i Vallensbæk „paafindes" ikke engang „Byggestedet". En Gaard og et 
Gadehus i Sinding stod øde i 3 Aar og ingen „Huse eller Bygning derpaa fin-

des". En Gaard i Trust staar øde i denne „ufredtz thiede", en Gaard i Vinders-

lev ligesaa, siden de „Swendske Konmb i Landet", og en i Revl er af de samme 

Herrer „Gandske Ruineret och nederbrød" o. s. v. 
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Interiør fra Landsarkivet i Viborg. 

som maaske kan kaste lidt Lys over Tidens ulovlige Prang med Kreaturer, Der 
siges, at to Riber ,Købmænd ankom til Slottet med et Parti Kreaturer, som de 
havde opkøbt i Landet „at ville uddriffe" imod Kongens Befaling. De bliver 
straffede med at aflevere 2 (3zen, som Niels Gregersen og Anders Thomsen, Sejl, 
takserer til 16 Rdlr. 

— Sluttelig kan, hvad Fiskeriet angaar, anføres en Bemærkning om, at den 
største af Silkeborg Søerne hørte til det Fiskevand, Slottet benyttede. Det hed-
der: I Sognet (Linaa) ligger en Sø, som kaldes „Hyffel (Hjul, nu Juul) søe, 
som bruges til Silkeborg". 

— — Da Hans Friis forlod Silkeborg, trak han sig tilbage til Clausholm. 
Hans første Hustru døde 1678, og han giftede sig saa med Mette Brockdorff, 
der levede til 1693. Han selv døde 1697 og overlevede alle sine Børn. Han op-
rettede derefter Hevringholm til et Stamhus for sine Brodersønner. 

I) Frants Ilantzau (død 1688) til Estvadgaard, Søbygaard (solgt 1651), Bratskov, Høg-
bolt m. fl. Gaarde. 21 Hans Bilde. Jungetgaard. Død 1672. 

ven. Frants Rantzau') og Hans 
Bilde') har i Ilder Skov gaaende 
19 unge og 10 gamle Svin. Hans 
Friis samme Sted 52 gl. og 13 
unge. •Disse 65 er „hans egen 
„opfødning". Han har derforuden 
200 Genantsvin. 

— En lille Notits i Regn-
skabet for 1658-60 peger i Ret-
ning af Pensionering af Militære 
indenfor de Meniges Rækker. 
Ligesom den ogsaa siger, at der 
foretages Bebyggelser udenfor 
Landsbyerne. Valdemar Piber har 
efter „Sambtlig Byemendtz Willie 
och prestens Begiering" faaet 
„Edt Støcke øde Jord paa 
Bakenn" i Gjødvad at opbygge 
seks Binding Hus paa. 

— En anden Notits fra 1660 
—61 giver ogsaa en Oplysning, 

Meget mistrøstigt falder ogsaa Opgivelserne af, hvorledes det staar til med 
Avl og Besætning. Der er højst nogle faa Traver Rug og Byg, en Hest og en Ko, 
en Hest og to Køer o. s. v. 

Lensregnskabet for 1658-60 indledes da ogsaa med, at der i disse to Aar 
„aff Jordbogens Indkomster intet vehret at Bekomme, formedelst de fiendtlige 
Tider". Kongen har eftergivet det hele i et „trøgt (trykt) Mandat". Kun Steds-
maalet er indgaaet. Det er 81 Tilfælde med en Indfæstning paa 806 Rdlr. Jorde-
bogen af 1660-61, som er revideret af de to Kommissarier Erik Rosenkrans og 
Kjeld Kragl) taler et forfærdende Sprog. I Bogens Margin gives Gaarde, Huse 
og Møller deres Karakter som ydedygtige med Ordene „afbrendt", „kan intet 
give", „forarmet", „øde". Og de Ejere eller Fæstere, som har en Smule Evne 
igen, faar Nedsættelse til 3zi  1, ja, lige ned til 1 e (hyppigt). Kun meget faa kan 
„give fuldt". Saaledes Jens Hansen Vorm i Linaa. I dette Sogn nedsættes ellers 
over hele Linjen til 1/2, 1/, og 1,14. I Voel og Sminge er Taksten det halve. Om 
Vinderslev By og Sogn hedder det: „er forarmidt, kand intet giffue uden Smaae 
Redtzeler", og om Thorning By lyder det kort og godt „ehr alle øde och for-
armidt Kan indtet giffue", og det samme gælder om næsten hele Sognet. 

Ogsaa hvad Tiende angaar, har Brandenburgernes Skeenden og Brænden 
foraarsaget store Nedslag i Ydelserne, baade dem, der ejes af Sognene selv og 
af Enkeltmænd, og baade hvor der ydes i Penge eller i Kærven. 

Naturligvis kan Slottets Kasse ikke udrede Dyrvogternes og Præsternes 
Genanter, Lensmanden maa af sin egen Lomme staa i Forskud for disse Ud- 
gifter. 

Det synes næsten, som denne Krig er den af Aarhundredets Krige, som har 
taget stærkest paa Silkeborg Len, og sammenlignet med dens store Elendigheder 
synker jo i Grunden alt andet, der sker i disse Aar, ned til Ubetydeligheder. Jeg 
tager dog for Fuldstændigheds Skyld nogle enkelte Ting med. 

— Det, vi hører om Silkeborg-Skovene i Hans Friis' Tid, faar vi gennem et 
Par Notitser paa Lensregnskabet af 1661-62. Det er tidligere fortalt, hvorledes 
Kongen dette Aar udsender Skibsbygger Niels Rasmussen at hugge Skibstøm-
mer. Vi kan supplere dette med, at der samme Aar er afgaaet til København til 
Kongens Kakkelovn og „Rigens Raadstues Fornødenhed" 60 Favne Bøgeved. 
Angaaende Oldensvinene fortælles 1660 	61 — hvad der kan udfylde det, der 
tidligere er meddelt om disses Hjemsteder — at Magister Jens Ostenfelds) og 
Borgmester Claus Christensen, begge af Viborg, har hver 6 unge Svin paa Sko- 

1) Kjeld Krag (1614-73) til Trudsholm. Studerede I Padua, Ausot, Kancellist ved 
Fredsunderhandlingerne i Bremsebro. Landsdommer  i Skaane. Forlenet med Lyse Kloster, 
Froste Herred og Helnekirke. Deltog i Stændermødet 1660 og fik Sæde i den I 1661 ned-
satte Lovkommission. 2) Jens Pedersen Ostenfeld, født i Viborg. Søn af Borgmester 

Peder Pedersen. Student fra Viborg 38, residerende Kapellan Ibid. 41. Gift med Karen Peders- 
datter Løvenbalk, Formandens Datter. 4 Sønner og 1 Datter. Præst ved Sortebrødre Kirke 
1653-70. 
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Hans Stygge (S. 8), Mageskifter (8), Klædedragt (10), Kirkelige Tilstande 
(11), Sociale Tilstande (11), KongebesØg (12), Kongelige Breve (12), Frans 
Bilde (13), Borgeleje og Gæsteri (14), Opbud (14), Salg af Korn (14; Tegl-
værker (16), Nedlagte Kirker (16), Erik Axelsen Rosenkrans (17), Kirkelige 
Begivenheder (18), Byggeforetagender (18), Strid mellem Konge og Lensmand 
(18), Kongebesøg (19), Hans Johansen Lindenov [I] (21), Fiskeri (21), Slottets 
Arkiv (22), Hans Johansen Lindenov [II] (23), Fiskeri (26), Skanderborg Slots-
kirke (27), Jens Kaas (28), Skovtyveri (30), Kirkelige Forhold (30), Natural-
ydelser (30), Fiskeri (30), Mandrup Parsberg (31), Silkeborg Lens Omfang (32), 
Byggeforetagender (33), Retsforhold (34), KongebesØg (35), Kirkelige Til-
stande (38), Henning Reventlov (39), Byggeforetagender (39), Retspleje (42), 
Lensregnskabet (45), Frantz Rantzau (46), Lensbreve (47), Fortegnelse over 
Bøger og BrevSkaber (47), Skovene (50), Retsvæsen (52), Chr. d. 4. besøger 
Silkeborg (55), Hesteopkøb (58), Byggeforetagender (59), Kirkelige Tilstande 
(59), Folkelønninger (61), Glasværket i Ry Skov (61), Kornpriser (62), Chri-
sten Holch (64), Bøndernes Stilling (70), Sandflugt (71), Retstilstande (72), 
Inventarieliste (74), Besigtigelse af Skovene (77), Slottets Arkiv (77), Slottets 
Tilstand og Byggearbejder (80), Broerne (81), Teglværker (84), Kejserlige 
Troppers Ophold paa Silkeborg (84), Lensmandens Hus (86), Vinderslevgaards 
Tilstand (88), Byggeforetagender (90), Krigstiden under Chr. d. 4. (91), Kalmar-
krigen (91), Brød til Krigsskuepladsen (94), Svenske Fanger fra Kalmarkrigen 
(97), Eftervirkninger af Kalmarkrigen (98), Krigen 1625-29 (98), Bøndernes 
Ydelser (100), Vrads Herred (101), Hjælp til Bønderne (102), Retslige Til-
stande (103), Lensmandens militære Forpligtelser (104), Retsplejen (106), Bo-
skab i Bondehjem (108), Skovene ved Silkeborg (110), Oldensvin og Jagt (113), 
Vinderslevgaard (114), Kirkelige Forhold (116), Bøndernes boglige Opdragelse 
(120), Chr. d. 4. besøger Silkeborg (121), Vokssegl og Bomærker (122), 
Apotekerregning (126), Ohr. Holchs Familieforhold (129), Marie Belov (130), 

Frederik Urne (137), Slottets Tilstand (139), Menigmands boglige Standpunkt 

(140), Thage Andersen Thott (141), Inventarieliste (142), Skovenes Tilstand 

(142), Jochum Bech (145), Svenskekrigen (146), Bygningernes Tilstand efter 
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Krigen (148), Kornbeholdninger (150), Røveri under Krigen (152), Jordebøger 
(153), Aalegaarde og Møller (155), Retstilstande (156), Slottet repareres (156), 
Prinsebesøg (158), Lenets Kirker (159), Misvækst 1648-49, Tyveri, Rente-
kammeret (160), Mogens Høg (162), Retstilstande (165), Svenskekrigen (166), 
Skovene (167), Lenets Størrelse (167), Kirkelige Begivenheder (168), Skovene 
(172), Vinderslevgaard (172), Naturalieydelser til Hoffet (173), Kvægpriser 
(174), Hans Friis (174), Krigen 1658-60 (179), Istandsættelse af Slottet (180), 
Skovene (184), Pensionering af Militære (185). 

Med „Silkeborg Slot III" vil følge en samlet Fortegnelse over alle tre Deles 
Indhold. 

1. Bibliotheks-Interiør. (Tegning af Kunstmaler Erik Egeberg) 	 
Side 

2. Hans Stygges Ligsten i Holbæk Kirke ved Ryomgaard. (Fra National- 7  
musæet i København) 	  

3. Frans Bildes Ligsten i Horne Kirke ved Faaborg. (Efter Billede i „Dansk 
Adels Aarbog") 	  15 

4. Ejsing Kirke ved Ringkøbing. (Efter Trap: Danmark V) 	  20 
5. Ligsten over Hans Johansen Lindenov II i Dronninglund Kirke. (Efter 

Fotografi taget af Frk. Ellen Lehm, Dronninglund) 	  25 
6. Jens Kaas' Ligsten i Nørup ved Vejle. (Efter. Fotografi taget af Cand 	 

Kr. hinde, Roskilde) 	  29 
7. Mandrup Parsbergs Ligsten i Aarhus Domkirke. (Efter Fotografi taget 

af Fabrikant Andersen, Aarhus) 	  37 
8. Rasmus Nielsens Navn. (Facsimile) 	  38 
9. Henning Reventlov. (Efter Billede i „Dan* Adels Aarbog") 	 41 

10. Maleri fra Magleby Kirke 1 Stevns. (Efter Fotografi taget af Fotograf 
Johs. Andersens Efterfølger, Storehedinge) 	  49 

11. To Fanestænger fra Magleby Kirke i Stevns. (Efter Tegning af Kunst- 
maler Adolph Larsen) 	  62 

12. Christen Holch. (Efter Billede i „Lunds malede Portrætter") 	 66 
13. Hans Møllers Navn. (Facsimile) 	  81 

14. Claus Michelborghs Navn. (Do.) 	  91 

15. Anders Pedersens Navn. (Do.) 	  94 
16. Christenn 011uffsens Navn. (Do.) 	  94 
17. Knud Thrannes Navn. (Do.) 	  94  
18. Gert Hendrichsens Navn og Jenns SØffuersenns Navn. (Do.) 	 96 

19. Anders Ibsens Navn. (Do.) 	  111  
20. Kvittering fra Niels Rask. (Do.) 	  113  
21. Præsterne Peder Melchiorsens, Stephen Andersens og Oluf GrØnbecks 

Navne. (Do.) 	  116  
22. Llnaa Kirke. (Efter Fotografi taget af Fotograf Jens Handberg) 	 118  

23. Christen Holchs og hans Hustruers Vaabner 	  120  
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24. Vokssegl og Bomærker fra det 17de Aarhundrede 	  122 
25. Vokssegl fra det 17de Aarhundrede 	  123 
26. Marie Belov. (Efter Billede i „Lunds malede Portrætter") 	 131 
27. Frederik Urnes Vaaben. (Efter Fotografi taget af Højskolelærer Josef 

Blomgren, Haslev) 	  137 
28. Thage Thott. (Efter Billede fra Gaunø, velvilligt overladt af Musteums- 

inspektør Andrup, Frederiksborg Slot) 	
 

143 
29. Jochum Bech. (Efter Billede i „Dansk Adels Aarbog") 	

 
147 

30. Mogens Høg. (Efter Billede velvilligt overladt af Overretssagfører Otto 
Bisgaard, Silkeborg) 	

 
163 

31. Altertavlen i Vrads Kirke. (Efter Fotografi taget af Lærer Pedersen, 
Gjessø) 	

 
171 

32. Hans Friis. (Efter Billede i „Dansk Adels Aarbog") 	
 

175 
33. Interiør fra Landsarkivet i Viborg. (Efter Fotografi i Joh. V. Jensen, 

Niels Jeppesen og Georg Saxild: „Fra den gamle By") 	
 

185 
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