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Ätigsraadcu Eske Brock, som vi her omtale, har
nu alt hvilet 217 Aar i sin Grav; Han esterlod inge«
Sonner, som künde forplante Hans Familie og ved
den Hans Navn, og af de 3 esterladte Dottre dode
allerede 1652 den sidste, og med hende saaledeö ogsaa
den sidste Spire af Hans celdgamle Stamme.
De
Herregaarde, Han havde eiet, kom lidt ester lidt L
fremmede Hoender; det Slo t, Han som Lcensmand
havde beboet, blev asbrudt; ja! selv det Gravcapel,
hvori Han og Hans Familie havde hvilet, blev giort
lige med Zorden. D a Han nu derhos, saavidt man
vecd, hverken var nogen stör Kriger, der ved en eller
anden glimrende Heltedaad, nogen snild Statömand,
der ved en eller anden udmcerket Negociation, nogen
loerd Videnflabsmand, der ved et eller andet mcrrkeligt
Skrift, eller nogen nidkioer Patriot, der ved en eller
anden stör Opoffrelse, saasom veldcedige Gaver, Legater og Stistelser sor det Offentliges Vel, havde foreviget sit Minde, saa flulde man vel og som snarest
have troet, at ogsaa Hans Erindring sorloengst var
udslettet af Zorden, og dog er desuagtet dette langt
sra ikke blevet Tilfcrldet; thi Han havde endnu en, og
derhos en fra de alt opregnede hoist forstiellig, Egen
stab. der, som det i det mindste synes, paa en vis
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Maade sikkrcde Ham Udodeligheden; og det var ncmlig
den, at Han var sin Tidsalders udtrykte Billede, en
gediegen Adelsmand fra Slutningen af det I6de og
Begyndelsen as det I7de Aarhundrede, der i det Hele
taget hverken udmcerkede sig ved storre Dyder eller
storre Laster, end sin Stands Samtidige, og altsaa
hverken var over eller under sin Tidsalder eller sin
Stands Culturudvikling i samme, men derfor ogsaa
med en desto storre Troskab udtrykte Characteren af
sin Tidsalders Adel L Almindelighed, og saaledes og
saa sortiener at skildres som et Monster paa samme;
thi vistnok var Han, saavidt jeg flionner, ikke blot en
rctffaffen og en redelig, men ogsaa saavel en driftig
og en dygtig, som en klog og en fornustig Mand,
men Han var det tilhobe efter sin Stands Culturgrad
og sin Tidsalders Begreber; og en flig Mand tiltaler
sin Efterflcegt ikke som sin egen, men som sin Tids
alders Reprcesentant og er i denne Henseende giennem
alle Tidsaldre udodelig; thi der vaager et evigt Forsyns M e over, at den Erfaringslcerdvm, Efterkommerne
kunne Lndhoste ikke blot af Kundflaben om Forfcedrenes
Laster og Dyder, Vildfarelser og Erkiendelser, men
ogsaa af Kundgaben om Tidsaandens gradvise Udviklings Fremffridt og den eiendommclige Characteer,
hvorved disse Progressions-Perioder yttre sig saavel i
de forffiellige Lande, som i de forfliellige Borgerklasser,
stedse fra Tid til anden, ved Fremstillingen af et
Monster paa samme, flal opfrifles paany; og dertil
nytter det os aldeles intet, at vi sremhceve en Mand,
der enten er mange Decennier forud for, eller mange
Decennier bag efter sin Tidsalder, mange Grader over
eller mange Grader under den Borgerktasse, hvortil
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Han henhorer; men dertil ffal netop Minder om en
Mand opbevares, der er sin Tidsalders og sin Borgerklasses udtrykte Billede, og derved rillige dens eneste
troe og paalidelige Repräsentant; og derfor künde
ogsaa Minder om Este Brock og ved Ham om hanS
Tidsalder vel, som der synes, giennem Aarhundreder
ligge i Dvale, men maatte dog atter gradviis fremstige eller opfriffes paany; hvilket ogsaa virkelig fra
Lid til anden blev Tilfoeldet, og det ved et tilsyneladende holst ubetpdeligt Middel, nemlig ved nogle af
Ham selv og til Hans egen Efterretning nedflrevne Almanakantegnelser, der ved sorste L^iekast blot synes at
indeholde et Slags Dagbog over Hans huslige Anliggendcr og Hans daglige Foerd, men ved noermere Overveielse ville fremvise sig som en ikke blot samtidig, men
derhos ogsaa, da de ere nedffrevne til eget Brug og
ikke til offentlig Bekiendtgiorelse, som en ydcrst tro
og paalidelig Skildring af hiin Tidsalders Adel i Almindelighed, dens Characteer og Culturgrad, dens hus
lige Foerd og denS daglige Levemaade. Der var nem
lig allerede et Tidsrum af 150 Aar fra Hans Dod
henrundet, da (uden Tvivl) Landsdommer Thestrup
til Manager Kloster omtrent 1780 tilsoeldigvlis (om
der ellers er noget Tilfoelde til her paa Zorden) opdagede en gammel Almanak L Jylland, hvori den Afdode havde indsort sine Antegnelser for Aaret 1612,
og hvis Vigtighed for at tilbagekalde Erindringen om
det gamle Adelsliv her i Danmark det heraldiff-genealogifle Selflab i den Grad erkiendte, at det meddeelte
Brudstykker deraf i det af Selflabet udgivne Adels
magazin; da imidlertid Brudstykker aldrig afgive nogen
fuldstoendig Skildring, og dette Skrift desuden er L
1-
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faa Hcender og endnu af Fcrrre bliver loest, vilde dette
neppe for sig alene have vcrret tilstroekkeligt til at opfriske Mindet om Ham og Hans samtidige Adel i al
den Fylde det, som det synes, sorticnte, hvis ikke atter
nu efter 60 Aars Forlob igien en anden af disse Hans
Almanakker med lignende Optegnelser for 1608 paany
var bleven opdaget og den Mand, som reddede samme
sra en ncer forestaaende Undergang, tilfcrldigviis havde
sendt den til mlg, en Mand, Han end ikke havde fier
neste Bekiendtflab til, men som maaskee netop var
den, der af alle baade havde den storste Lyst og den
bedste Villie til at befordre dens Jndhold for Lyset L
Stedet for at lade den uafbenyttet hensmuldre i et
Bibliothek eller i et Archiv. Jeg vil ikke ncegte min
Svaghed, at jeg virkclig deri feer et Vink af Skicebnen, at den ikke vil, at Mindet om dcnne Mand og
Hans Samtid aldeles skal forsvinde, men at det tvertimod i al sin Fylde flal opfrifles og oplives paany;
og at jeg netop ved den Omstcrndighed, at den saaledes lader den ene Efterretning om Ham og Hans
Samtid ligesom fremstige af Graven efter den anden,
paa en dobbelt Maade foler mig forpligtet til at eftcrkomme dette Vink og til, saavidt det staaer til mig,
at opfriske Hans og Hans Tidsalders Minde.
Ved altsaa herved at lade Effe Brocks forommeldte Dagbog for 1608 udgaae i Trykken, sinder jeg
det tittige passende, ikke blot at ledsage samme med de
sornodne Anmcrrkninger, men ogsaa at tilfoie hvad
Dvrigt jeg om denne Mands Levnet har kunnet bringe
i Erfaring; og det nagtet jeg med Grund maa befrygte, at Genealogerne L Hovedstaden (der ved at
kunne betieue sig ikke blot af Archiverne, men ogsaa
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af deres Forgcrngeres haandskrevne og i Bibliothekerne
opbcvarede Arbeider, oste i 1 Time kunne finde mere,
end vi Landsbyfolk L hele Maaneder, og derhos stundom forgieves, kunne efterspore) maaflee endogsaa ville
finde et fligt Forsog sra min Side altfor anmassende,
ligesom dets Resultat i det Hele taget altsor ufuldstcrndigt, ja! L enkelte Dele maassee endogsaa feilfuldt
og urigtigt*); men det er nu engang min Marinie,
at ufuldstcendige Samlinger ne bedre end aldeles in
gen, og at trpkte Samlinger, al deres Ufuldstcendighed
uagtet, dog ere hundrede Gange bedre end de fuldstcendige haandskrevne, der muligviis henstaae i Bibliothekerne cller henligge i Archiverne, men derhos blot
ere bekiendte for Faa og tilgcrngelige for Fcrrre, og
altsaa ikke, som de trykte, staae aabne for Alle og Enhver. Jeg mener nemlig, at der kommcr saare lidet
eller intet ud af vor Historie, forinden den saa at sige
bliver hver Mands S a g og et fuldkomment Nationalanliggende; og dertil er vist intet bedre Middel, end
at vi Faa, som have Lyst og Leilighed dertil, ikke alene
indsamle og udgive i Trykken alle de historiffe BLdrag,
vi saavel L sieldne Boger, som i Manuscripter og i
Documenter kunne forefinde, men derhos ordne disse
efter de sorskiellige Steder og Egne, hvorhen de ncer-

Maaskcc vilde jeg Heller ikke under saa uguustige Omstcrndighcder aldeles paa egen Haand have vovet det, hvis
ikke Hr.
Kall Rasmussen med den ftorstc Velvillie havde paataget sig at meddele mig enkelte Bidrag fra
Hevedstadens Archivcr og Bibliothckcr, der, for saavidt de
ikke alt forud varc mig tilhcrndckemne, i det eftcrfolgende
mcd al (5rkiendtlighcd under Hans Navn eller under M a r
ket K. R. ville findes antcgnedc.
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niest henhore, for saaledes at scrtte disse Steders og
Egnes Beboere selv L Stand til paa egen Haand at
drive dette Studium videre, og det med cn Lyst og
en Kraft, og dcrfor ogsaa med en Fremgang og et
Held, som Lkke er tcenkeligt for den, der saa at sige er
fremmed og uden egentlig Interesse for Sagen og derhos savner den tilstrcekkelige Localkundflab til det Sted
eller den Egn , de vcesentligst og normest omhandle.
Dette henhorer virkelig L ncrrvcrrende Vieblik til Tidsalderens Trang og er en as Tidsaandens Fordringer,
hvis Vigtighed er folt og erkiendt af tusinde og atter
tusinde af Statens provincielle Borgere, om end min
Mund flulde vcere den eeneste, der turde vove at udtale en saa almindelig Lcrngsel.

For imidlertid at begynde mine historiste Bidrag
til Este Brocks Levnetsbcflrivelse fra Begyndelsen af,
da flal den Green af Brockernes Familie, hvortil Han
henhorte, oprindeligviis have voeret flotst (Wiel. L. T.,
1725, Pag. 225), men noevnes ikke alene hcrinde 1291,
som D . Ad. Ler. angivcr, men allerede 1219, og —
hvis man vilde troe Sagnet, — endog ved Christendommens Jndforelse eller 1019 (Atl. 4, p. 206); ja!
det er endogsaa as cn heel anden Grund at formodc,
at Familien ingenlunde er udenlandjk, men tvertimod
oprindelig nordifl, i det den formodentlig har sit Navn
af sit Vaaben, saasom Alt, hvis Sammenhcrng var
ophcevet og iscrr hvad der var spaltet eller tveklostet,
som Familiens Vaaben (der ved en flasseformig Spids
eller Triangel er deelt, som ved cn Kile, i wende
Parter), i gamle Dage her i Norden kaldtes et Brok'
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(iöl. Brok og vraulr, tydff Bruch re.), hvorfor ogsaa
mange have troet, at Danebrogsahnen selv havde
den sidste Stavelse i sit Navn af de 2 Flipper, hvori
Fahnedugen var adsplittet. Hvorom Alting er, saa
havde Familien blomstret her L Danmark i det mindste
L 300 Aar, for Este Brock, som vi her omtale, kom
til Verden; og endfliondt Familien vel ingensinde har
vceret meqet talrig her L Landet (hvilket jeg deraf flutter, at den blandt Lpitketa nodil. Oani«: netop for
sit ringe Antals Skyld bcerer Navn as: .De faa
Brocker," Gl. Saml. 1, 2, 111), har jeg dog selv,
— ihvor ufuldstcendige endogsaa minc Kilder forresten
maatte vcere, — fandet Adelsmcrnd af dette Tilnavn
(thi om Vaabenets Beflaffenhed kan i saa hoi en Tidsaldcr egentlig ikke vcere Tale) i en uafbrudt Folge ligefra 1219 af i vor Historie omtalte, s. Er. 1219,
1257, 1259,
1293,1291, 1296, 1298, 1299, 1302,
1301, 1305, 1306,1307, 1308, 1309, 1313, 1311,
1315, 1316, 1318,1320, 1323, 1321, 1326, 1327,
1328, 1332, 1336,1337, 1355, 1360, 1365, 1372,
1376, 1377, 1380,1386, 1397, 1100, 1101, 1405,
1411, 1419, 1424, 1425, 1427, 1428, og saaledes
lige indtil vi naae ned til Este Brocks 4 ncermeste
Forfcedre, Ascendenter cller Ahnherrcr, L hvem Familie
skiebnen virkelig paa en hoist mcerkvcrrdig Maade synes
at have udtalt sig, i det de ikke blot alle 4 dode en
voldsom Dod, men dette endogsaa paa en saa eiendommelig Maade, at hveranden af dem faldt for oprorfle Bonder, og hveranden for udvortcs Fiender; i
det den forste af dem (eller Este Brocks Farfaders
Farfader), der liqeledes hed Este, var Lcensmand L
Aalborg og allerede ncrvneö 1132, 1435, 1438, 1439
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og 1440, blev drcebt af de oprorffe Bonder i NorreJylland 1441 (Hvitf. p. 827, csr. 8. n . v . 1, x.
331); Hans Son Lauge (altsaa Effe Brocks Farfaders
Fader), som allerede ncevnes 1470,1472, 1477, 1484,
1487 og 1496, faldt derimod Aar 1500 i Kn'gen
mod Dithmarflen*); Hans Son Niels (altsaa Effe
Brocks Farfader) blev flaget i Skipper Clemens Feide
for Aalborg 1534 (Hv. p. 1430), og Hans Son (alt
saa Effe Brocks Fader) Lauge faldt endelig 1566 (eller
rettere 1565) L Kn'gen mod Sverrig (Resens Fr. 2,
x. 138); medens Han derimod selv var besternt til at
doe paa Sottesengen, men derhos at doe som den sidste
Mand as sin Slcrgt, hvis Vaaben Han saaledeö medtog i Graven. Det har noget hoist veemodigt, men
tillige hoist tiltrcrkkende ved sig, at betragte en Mands
Levnet, der er den sidste Spire af sin Slcegt, og i
hvis Personlighed saa at sige en heel Familie tager
Asffed fra Verden; og dette bliver endydermere dobbelt interessant, hvis Han, som Familiens vcrrdige Re
präsentant, tager Asffed paa en hcrderlig Maade; ester
det gamle Ordsprog, at hvo som sidst gaaer ud af
Huset og lukker Doren for sidste Gang i, Han see vel
til, at Han stiller sig derfra med 2Ere. Hvorvidt nu
dette sidste kan siges at have vceret Tilfcrldet med

r) Saalcdcs siger i det mindste Hv. Pag. 1034 med udtrykkcligc Ord; stiondt K. R. har giert mig opmcrrksom paa, at
Han i Folge et i N. D. M . 1, Pag. 198 indfort Document
endnu synes at have leset 1501; hvilke hinanden modsiridcnde Angivelscr ikke vel andcrledeS lade sig forcne, cnd
ved at antage, at Han endnu et Aars Tid eller mere havde
overlevet sine i Dithmarsken crholdtc, j7isndt maasiec allcrcde
da for dodelige anseete Saar.
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Este Brock, ville de ncrstfolgende Blade, forsaavidt
Kildernes Utilstrcrkkelighed tillader det, som jeg haaber,
oplpse. Este Brock var saaledes fodt
1 560 Juleasten den 24de Decbr., paa sin Fcedrenegaard Wemmetost i Sicelland (Jens Giodesens
Liigprcrken over Ham. 1626. 4to). Hans Forceldre
vare den forommeldte Lauge Brock til Wemmetost, Befalingsmand paa Vordingborg, og Hans Frue, M a r
garete Bilde; og saavel Hans, som deres Forfcrdre L
de 4 ncermeste Slcegtled findes angivne paa den vedsoiede Ahnetavle.
1566 fandt, som sagt, Hans Fader, ester hvem
Han i sin Tid saavel arvede Wemmetost, som gamle
Estrup*), sin Dod i Krigen mod Svern'g (Liigprcrd.,
Han blev nemlig fludt af de Svenske den 30te Octbr.
1566 paa Atzeren Mark eller Atzerager Hede, dode
derpaa L Halmstad og blev begravrk i Kiobenhavn,
esterladende sig Margrete Bille som Enke med 2 smaae
Sonner, Alarm, van. 1, p. 89. I gl. Saml. 2, 3,
27 hedder det den'mod, at Han 1565 blev fludt L et
S la g , som stod paa hiin Eide Falkenberg, dode den
4de Novbr. L Halmstad og blev begravet i Helliggeist
i Kiobenhavn; og Aarstallet er virkelig her ogsaa nö
tigere angivet end baade i Liigprcediken og i Alarm,
va n .; thi Han fik sit Banesaar den 20de Octbr. 1565
i Daniel RantzauS beromte Slag paa Astorf- eller
Astrop-Hede ved Falkenberg (Resen x. 138), som i
r) Za, maaffcc merc! thi det heddcr i et Stifte af 1540, som
blev forctaget i Hr. W c Bildes, lcvende Live, at Lauge
Brock, som Hans Svigcrson, ester Ham skulde arve saavel
Hans Hods i Zylland og Fycn, som ogsaa Stcninge Gods
udi Holland (af Klcv. Saml., meddcclt ved K. R.).
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Almindelighed kaldes Slaget ved Svarteraa); hvorpaa Este Brock med sin Broder Niels blev holdt i
Skole HLemme hos Moderen, snart paa Wemmetoft og
snart paa gl. Estrup, og saaledes paa 8de Aar L
Gudsfrygt og boglige Kunster optugtet (L. P.) *).
Omtrent
1 574 blev derncrst saavel Han, som Hans Broder
affcerdiget af Landet (s- sendt paa Udenlandsreiser) sor
videre at studere og paa fremmede Steder sig at forsoge; nemlig forst til '
medgivne Prceceptor
opholdt sig, og hvor
Broder Niels, som ogsaa der blev begravet"); hvorpaa Este med Prceceptoren forreiste til forfliellige an
dre Academier og Steder L Tydflland; men da Hans
Moder nu efter Broderens Dod saameget lcengsclöfuldere saae Hans, som den sidste Spire as den celdgamle
Stamme, Tilbagckomst L Mode, maatte Han i denne
r) Et Kongebrev er i dette Tidsrum, som det synes i Laveur
af Ham og Hans Broder, udfardigct under 16dc Aug. 1567,
i Folge hvilkct Kanikedommet 8. 6iUlrri»!nrv 6c Kot» ved
Rocskilde Domkirke (see Gl. Saml. 1, 3, 116— 117) fluide
blive hos de Brocker (Fru Margrethe Bildes Born) at ser
ielle,
af dem at bortforlenes (Klev. Saml. af Reg. over
alle Lande, medd. af K. R.); cfr. R. D. M . 1, Pag. 168,
hvor Familicns crldre Patronat-Ret til samme omtales.

2) Og har man cndnu i den Anledning
8turm!i ep!stnlk» onnsnlkltor!» rul ketrum kütlv (den Afdodts Biorbroder) og Adam Eolbii Leichprcdigt over Ham selv, trykt
i Strasborg 1576, 4to (Ad. Lcr. p. XL.IV.); ligesom dct
i Folge K. R.s Mcddelelse, i cn gl. Slcrgtebog (N. Kongl.
Manuscr. Samt. Nr. 772 fol.) heddcr, at Handode i^trasborg af Pesten og blev (formodentlig nctop af denne Aar
sag ogsaa) udcnfor Byen begravct.
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Henseeude ogsaa rette sig ester hendes Vnfle, og saaledes vende hurtigere, end Han ellers havde foresat sig,
lilbage (L. P.). Hvad Tid Han egentlig er kommet
hiem fra sin Udcnlandsreise, veed man imidlertid ikke
tilvisse, men allercde
1 5 82 den 15. Juni hedder det, at Han Havde
stsevnet Hr. Jorgen Lykke til Köngens Rettcrthing
paa Kiobenhavns Slot, sor (s: fordi) Han ikke havde
giort Rede og Regnflab for afgangne Lauge Brocks
(Efle Brocks Faders) Vcergemaal, (som) Ham var tiltroet rc., og at Dommen blev, at Hr. Jorgen Lykke
flulde giore Efle Brock Rede og Regnflab sor samme
Vcergemaal (Klev. Samt. afHerredagsdombogcn, medd.
ved K. N.). Formodentlig vil det Hele betyde, at
ban ester Lauge Brocks Dod havde vceret Bornenes
Voerge, og nu vcrgrede sig vedat giore den formodent
lig nyelig tilbagekomne Son Regnflab sor samme.
Forresten havde H.r. Jorgen Lykke til samme Retter
thing stcrvnet Fru Margrcthe Bilde, Lauge Brocks
Esterleverfle, og hendes Lavvcrrge, samt Efle Brock
for den Deel, Han meente ved Arv maatte vcere tilkommen Ham og Hans afgangne Sodflende af alt det
Vicariegods, Hr. Lauge Brock (Efle Brocks Oldefader)
eller dennes Forcrldre havde stiftet og funderet til St.
Karins Alter i Odense og Nyborg rc.; men Dommen
faldt, at da det ikke noksom künde bevises, hvo der
havde stiftet dette Altergods, og Fru Margrcthe og
Efle Brock kiendte dem aldeles intet ar have af noget
Altergods, som Hr. Lauge Brock flulde have funderet,
burde de ogsaa for denne Tiltale qvit at vcrre (Klev.
Samt, af Herredagsdombogen, ved K. R.). Men cfrcrat E. Brock saaledes selv havde vvertagct sine Foe-
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drenegaarde og var kommen i rolig Besiddelse af samme,
see vi Ham nu ogsaa cster Adelens davoerende Scedvane befljcestiget med, ved Magelcrg og Mageskifter med
Köngen og Kronen at samle eller accordere det til bemeldte Gaarde henhorende Bondergods; en Sag, der
i den Grad laae Adelen paa Hierte, at det anfores
blandt Hvidtfelds Eloger over Kong Hans, x>. 1091,
at Han magefflftede gierne med sin Adel og var dem
den til Villie (det nyeste Raisonnement om disse Mageflisters Fordeelagtighed eller Skadelighed for Kronen
og Adelen see sorresten Orion 3, 3, p. 393— 95).
Saaledes fik f. Er. E. Brock til Estrup allerede
1584 L Mageflifte med Köngen L Veilbye Sogn
og ToistrupBye 3 jordcgne Bondcrgaarde; L Allestrup
Köngens Rettighed i en jordegen Bondegaard; ligeledcs Herligheden af 3 jordegne Bondergaarde i Veilbye;
fremdeleS i Wering Sogn og Bye 5 Gaarde og et
Boel; L samme Sogn og Ammelhede Bye 4 Gaarde,
og i Floes Bye 3 Gaarde; hvorimod Han udlagde til
Köngen i Chn'strup Sogn og Nomholt Bye 6 Gaarde
og 3 Gadehuse, samt Romholtholm Skov, og i samme
Sogn og Bye 7 Gaarde og 2 Boel. (Voss Reg.,
ved K . N.)
S . A. sik Han af Köngen i Wering Sogn Floes
Bye noget Gods, og udlagde derimod til Köngen en
Gaard L Chn'strup Birk, kalbet Vilstrup (t. e.).
S . A. fik Köngen L Mageflifte med E. Brock en
Gaard i Huslov Sogn og Bye (1. e.).
S . A. har Han naturligviis ogsaa d. I2te Juni
bivaanet Prinds Christians pragtfulde Hylding af de
norrejydfle Ständer i Viborg, som udforlig beskriveS
hoS Resen x. 340. Endelig finde vi Ham endnu
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S . A. den 2lde Novbr. som Fadder til Moun'tz
Stygges Son paa Holbekgaard (D. Mag. 1, x. 64).
1585 fik E. Brock i Magestiste med Köngen
Vstrupgaard LSonder Hald Herred (Voss Reg. ved K. R.)
1587 fik Capitlet i Aarhuus L Mageflifte med
E. Brock et Boel i Asferg Sogn og Bye, og en Gaard
1 Stousby L Hald Sogn (1. e.).
S . A. fik E. Brock i Magestiste med Köngen Herligheden i 4 jordegne Bondergaarde i Bester Alling
Sogn og Bye, en Bygd og et Gadehuus sammestedS;
2 Aarhuus Capitcelsgaarde ilriä., 2 andre Gaarde og
kongl. Rettighed as et Kirkeboel ibiä., og endnu i samme
Herred og Sogn 7 Gaarde (I. e.).
S . A. fik Köngen i Magestiste med E. Brock en
Gaard i Skiod Sogn, kaldet Gelund (I. e).
S . A. fik Capitlet i AarhuuS i Magestiste med
E. Brock en Gaard i Grindaa Sogn Bredstrup Bye
(I. e.).
S . A. fik Köngen i Magestiste med E. Brock L
Roelse Sogn og Vryndis Bye et Boel og en Gaard,
kaldet Andrup; 3 Gaarde i Draabye Sogn Holme
Bye, og L Gaard og 3 Gadehuse i Lyngsbek (I. e.).
S . A. fik Capitlet i Aarhuus L Mageflifte med
E. Brock en Gaard L Aalsoe (lces: Roelse) Sogn
Vryndis Bye (1. e.), og
S . A. fik endelig Köngen L Mageflifte med Este
Brock nogen Jord i Stabrand Sogn og paa Stabrand
Byes Marker (I. e.), hvorved maa bemcerkes, at Byen
vel hedder Stabrand, men Sognet derimod Nodager.
O g esterat Han nu i denne Tid ogsaa af Kong
Frederik den 2den paa adstillige Reiser havde voeret
sorstrevet med sine Heste og Folk at folge Hans Mast-
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stcrt ud af Landet (hvorved neppe kan menes ander
end Köngens Reise den 28de Mai 1585 til Vahuus,
Resen x. 344; den 15de Juli 1586 til Lüneborg, iliil!.
p. 345; i Foraaret 1586 til Skaane, p. 347, og i
Febr. 1588 til Sonderborg, x>. 352); ved hvilke Leilighedcr Han havde erhvervet sig den kongelige Bevaagenhed (L. P.), finde vi Ham atter
1 5 88 , den I0de April, som en af de 34 Herremcend, der ledede Fahnehestene ved Kong Frederik den
2dens hoitidelige Begravelse (Resen Fr. 2den, p. 390,
hvor enhver, som lyster det, endnu paa Kobberct vil
kunne see Ham ved den vendiffe Fahne).
Jmidlertid var Han nu endelig ogsaa, tilstyndet
af sin Moder og sin ovrige Slcegt, i sit 28de Aar
bleven betcenkt paa at gifte sig, og endnu L
S . A. begierede Han saaledeS den oerlige og velbyrdige Jomfrue Chrestenze Wiffert (Datter af Rigsraad Arel Wiffert til Arelvold og Frue Ane Lindenov), som ogsaa, — da hendes Foroeldre selv vare
dode, — af hendes Farbroder D . R. R. Corfitz W if
fert til Nces (s: Lindenborg L Norrc-Jylland), som netop
s. A. havde oprettet Tybrind i Fyen til en Hcrregaard
af en L dcnne Anlcdning nedbrudt Landsbye, hoitidelig
blcv Ham tilsagt og trolovet (L. P.). Denne Jomfrue
C. Wiffert, der saavel L en biigprcrdLken (hos Rothe
1, x. 3l8), som i hendes egen Gravskrift (Stadfcldts
Nanders, p. 182) skrives til Allerup, i Stedct for
hendes Fader i Almindelighed ffrev sig til Arelvold *),

r) Hvilket imidlcrtid har den mcget naturlige Grund, at hvcr
af Rigsraad Arel Wiffcrts (7 3die Zuni 1580) Lüttre arvedc en af Hans Herregaarde, saaledeS nemlig:
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og hvls ncermeste Forfoedre opregnes paa den medfolgende Ahnetavle, var sodt paa Malmoe Slot S t.
Carine D a g ') 1561; men da hendes Moder dode
1565, blev hun L nogle Aar hos hendes Faster, Frue
Lene Wiffert (Jacob Sehesteds Enke) i Gudsfrygt og
andre christelige Dyder optugtet, indtil hendes Fader
(der forst f. Er. 1565 havde vceret Loensmand L Ribe,
og siden f. Er. 1574 L Nyborg og endelig f. Er. 1579
L Aalborg) paany giftede sig med Ane Krabbe til
Bagesvogn (der efter Hans Dod 1580, Atl. 5, p. 97,
paany fik Erik Kaas, Hoff. D . Ad. 2, x. 201, 1 . 1 ;
dog, som det synes, forst 1595), hvorpaa hun igien
kom hiem, men blev siden omtrent 1575 paany forsendt til Fru Edel (Hardenberg), Frantz Bildes Frue
paa Hvedholm, hvor hun var et Aar; derpaa til Cathrine Sehested i Pretz Kloster, hvor hun var L 2 Aar
(for at nyde den L hine Dage, formedelst den der fremfor andre Steder meddeelte qvindelige Haandgiernings
Dueligheds og Kunstfcrrdighcds Skyld, saa holt anseete
Klosteropdragelse), hvorefter hun kom i Dronning S o a) Christcnzc Wiffert Alnerup i Skaane, som Arel Wif
fert med sin Frue, Anc Lindcnev, havde faact;
1») Margrethe Wiffert C 1, Cnevold Sehested, *2, Jor
gen Urne) dcrimod Aiffertsholm i Iylland, og endelig
«-) Lisbeth Wiffert (* Mcrlchior MfStand) Arclvold i
Skaane. ( I Folge K. R.s Meddelelsc )
r) 2: St. Catharincr Dag ellcr 25dcNov., og har det ct SlagS
Interesse, at Cske Brocks Frue er fodt paa dcnnc Dag,
saasem St. Catharine, saavidt man ffionner, netop l den
catholste Tidsaldcr var Brockcrn-6 Skytshelgenindc; i det
mindste havde de for hendc saavel oprcttet Ältre og Licaricr i NocSkilde (fee 1567), sem i Odense og Nyborg (see
1582).
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phiaS Zomfrukammer ( 3 : blev blandt Dronm'ngenS Hofdamer optaget), hvor hun nu L 10 Aar (altsaa fra
1578 *) havde vceret. (Jens Giodesens Liigprcrdiken
over hende. 1625. 4io).
1 5 8 9 , i Juli Maaned, havde derpaa Este Brock
Bryllup i KLoge med denne sin Trolovede (L. P.,
hvorimod det i Nr. 300 blandt K. Brahes Manuscr.
hedder, at Bryllupet stod d. 6te Juli 1589 i Kockedall, hvorved dog neppe kan forstaaes Herrcgaarden
Kokkedal L Vendsyssel, som den Tid tilhorte Henrik
Lykke, thi da vilde der have staaet paa og ikke i Kokkedal; ogsaa var der en meget god Grund sor Ham til
at vcelge Kioge Bye som Stedet for sit Bryllup, saasom den saa at sige laae paa Halvveien mellcm Hans
Bruds Opholdssted, Kiobenhavn, og Hans egen sicellandfle Scedegaard Wemmetost, som den Tid Hans
Moder beboede), og velstgnede Gud (et Slags Belsignelse, Liig-Prcrdikerne aldrig undlade at omtale) sra
Tid til anden dette deres Wgteflab med 1 Son og 7
Dottre (b. P.), hvorom L det Folgende mere. Zovrigt
kom bemeldte Hans Bryllup Ham uden Tvivl dyrt at
staae, thi L de danfle Samlinger i Geh. Arch. sinder
man (i Folge K. R.s Meddelelse), Köngens Maning
af 16de Juli 1589 til Prcrbiorn Gyldenstlerne, ved
hvis Bryllup L Odense Kong Fr. 2dens Reces og Befaling om Bryllupper (egentlig hanö Forordn. omVryllupskoste af 3Lte M a i 1586), var bleven overtraadt.

r) Thi man har eiidnu, i Folge K. R.s Meddelelse, i den
Klevcnfeldskc Samt. ArclWifferts Brcv til Fruc Inger Ore,
Dronningens Hofmesterindc, om Christense, som da skulde
udi Fruerstue. Dat. Ryborg d. 18de Juni 15/8.
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i det nogle af Adelen havde optaget (til) Dands under Maaltidet („ikke een, meden flere"), ligesom der Hel
ler ikke ved Maaltiden var forholden efter bemeldt^
Reces, men samme fast om den Stund (forst var) begyndt, hvor den efter formeldte Reces burde have v«ret endt (nemlig Kl. 3 » 4 om Eftermiddagen); hvor^
hos paa bemeldte Maning er tegnet, at en lige saadan eller i samme Mening flulde udgaae eller udfcrrdiges til Dilles Holk (Lcrnsmanden over KiobenhavnS
Lcrn), dog kun om Dands alcne, som ligeledes havde
fundet Sted under Maaltiden til Este Brocks Bryllup
i Kisge. O g her have vi altsaa ikke blot et sikkert
Beviis for, at der virkelig var i Kioge, hanS Bryllup
stod, men at det ogsaa efter al Formodning kom Ham
dyrt at staae, eftersom denne Overtroedclse, i Folge Forordningens Ord, flulde straffes med en Mulkt af 1000
Daler til ncermeste Hospital (fee forresten om denne
Dands over Borde og Bcrnker noget mere i det Fol
gende, under Aaret 1614). Derimod kom Han uden
Tvivl ved dette sit Bryllup i Befiddelse af Alnerup i
Skaane, som Hans Frue, i Folge det Foregaaende, ved
hendes Faders Dod 1580 maa have arvet, og som vi
virkelig i det Folgende, saavel 1608 som 1612, skulle
see E. Brock i Bestddelse af.
1 5 SV flal Han derncest i Folge All. 4 x>. 404
allcrede have vcrret Lcensmand over Dronningborg Amt
i Jylland, hvilket Han i Folge L. P. dog sorst 1596,
og i Folge Lcensbrevet forst 1597, tiltraadte; imidlertid synes Han dog allerede L dette Aar (neml. 1590)
at have givet en Altertavle til Bierregrav Kirke L S '
Lyng Herred der i Lcenet (Hoff. Fr. 3die, x». 359); men
da dette ingenlunde kan vcere fleet som Lcensmand over
2

Amtet, saasom Niels Skram til Urop fta 1588 til
1596, og altsaa ogsaa 1590, men Lngenlunde E. Brock,
havde Dronningborg Amt i Forlcening (Stadfeldts Beskrivelse over Randers p. 99 ^); og da det derhos Hel
ler Lkke er troeligt, at E. Brock som Pn'vatmand ffulde
have flienket en Altertavle til en Kirke, der Lkke Heu
Horte til noget af Hans Godser, saa maa formodentlig det Hele hidrore fra en Trykfcil eller ogsaa derfra,
at den, der har copieret Altertavlens Jnscription, af
dette med romerfle Chiffre betegnede Aarstal blot
har antegnet Hundrederne og Tierne, men derimod
ladet Eencrne ude; hvilket da ogsaa L Gründen kan
vcrre os saare ligcgyldigt, naar man blot Lkke af dcnne,
ester al Formodning falske, Angivclse lader sig forlede
til at troe, at Han var Lcrnsmand ? Aar for Han
virkelig blev det.
Fra 1590 til 1594 maa formodentlig Hans Frue
have sodt de 2 Dottre, som begge (ester hendcs Moder)
hed Anna; samt en 3die ved Navn Sophie (som for
modentlig ester hans Mormoder var opkaldt); thi Liigprcediken ncrvner dem forst blandt alle Hans Dottre,
men siger tillige om dem, at de strar i deres Barndom
bleve bortkaldte.
1595, den 2den Februar, blev derncrst Hans 4de
Datter, Zytte, sodt paa gl. Estrup (A . v . 2, p. 93),

r) En Bog, Forfattercn maa have ftrevet i en lykkelig Stund,
da man af Fortalcn p. X erfarer, at Han med EancellictS
Tilladclse ikke blot fit Archivaren til at samlc, men ogsaa
til paa et Aarstid at udlaanc sig til Randers alle de dennc
Byc og dens ncrrmcstc Omcgn vedkommendc Documentcr
og Brcvffaber, som fandtcs i (Hehcimearchivel. Noget, som
neppe i vore Dagc saa let lod sig giere.

og uden Tvivl opkaldt ester Hans Farmoder, Jytte
Podebusk. Ved den Tid var vor danske Adel (f. Er.
Tyge Brahe, Henrik Rantzau etc.) scrrdeles hengiven
til Astrologien, og derfor lagde man ogsaa scrrdeles
noie Mcrrke til og optegnede paa det samvittighedsfuldcste til hvilket Klokkeflet og i hvilket af Dyrekredsens Tegn saavel Bryllupper, som Lscrr Barseler fandt
Sted (see f. Er. Ad. M ag. 1, p. 56 s<z., 7 3 sr;, 94
97 etc.); og endskiondt hiin Tidsalders overdaadige
Barselgilder allerede i Ehr. 3die6 Reces as 1558 denS
69 Art. under 40 H Boder vare forbudne, vedvarede
de dog ligefuldt, saavel under Kong Fred. 2den som
Kong Ehr. 4de, og det L den Grad, at sidstncevnte
Konge ved en Forordning af 1608 ikke alene maatte
indstrcenke Faddernes Antal til 5 (thi for den Tid
havde de s. Er. 1549 vceret 51 (Pont. K. H. 3, p.
304), 1581 vg 1583 8 a 10 (Gl. D . M . 1, p. 63),
1587 41 (D. M . 3, p. 221), ja! endnu 1623, altsaa ester det udgangne Forbud, 10. D . M . 3, p.
224); men ogsaa saavel ved sine Forordn. af 1610,
1621, 1622, og 1624 (Schlegels Ehr. 4de, x>. 462),
som i sin Reces af 1643 forbyde saavel dell saakaldte
Barselkost 0 : Mad og Dritte, Kage, Bagvcrrk og Consect, som tilbareS Barselqvinden, men ogsaa de hyppige Barselvistter og de störe Gjcrstebud ved Barnedaab, ved Kirkegang 0 . s. v. ^) Ogsaa falber ved denn,.
Lcilighed den saakaldte Faddergave (omtrent hvadman
i gamle Dage kalbte lan nle) at bemcerke, helft den
Imidlertid gav Han sclv just ikkc altid det bcdstc Ercmpel
i denne Hensecnde, thi endnu 1624 indbsd Han (sec N. D.
M . 2, p 159) Adclcn, dens Hustrucr og dercs Iomfruer
til at gjore sig tystigc ved Hans Datters Daab etc.
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undertiden var saa bctydeliq, at man gav hele Herregaarde i Faddergave eller, som det kaldtes, paa Barnet.
S . A. dode E. Brocks Moder, Fru Margrethe
Bille, paa Vemmetoft, og llgger i Spiellerup Kirke
begravet (Atl. 6, p. 388).
Det hedder nemlig om
denne hendes Dod i Hist. Optegn. om Adelen (hvis
Begyndelse er trykt i Ad. Mag. 1, p. 93 s^.): A.
1595, den 4de M ai, paa en Sondag dode Fru M ar
grethe Bilde, Lauge Brocks, paa Vemmetofte i Cjcrlland, og den 15de Juni, Hel. Trcfoldigheds Sondag,
stod hendes Begravelse i hendes Sognekirke vcd Vcmmelost. (Med. af K. R.) Altsaa atter her et Erempel
paa den i geneal. biogr. Archiv 1, p. 213 frcmforte
Sandhed, at man sor 1602 lod de adelige Liig henstaae i 6 Uger sor man begrov dem.
Forresten synes der af disse 2 sor dctte Aar an
forte Antegnelser, nemlig at Hans Datter blev sodt
paa Estrup og at Hans Moder dode paa Bemmetost,
at vcrre en Folge, at Moder og Son efter sidstncevntes Giftermaal havde deelt begge Hans danffe Gaarde
saaledes imellem sig, at hun boede paa Bemmetoft,
Han derimod paa gl. Estrup; men hvorledes disse
Gaarde den Tid vare indrettede, og hvorledes dereS
Bygning den Tid var beflaffen, lader sig saa megct
mindre bestemme, som gl. Estrup uden Tvivl, i det
mindste sor storste Delen, 1630 er ombpgt as I .
Scheel og Vemmetoft endnu L en langt senere Tidsalder. Ja, ved det forvirrende Sameie, hvori Adelen
den Tid levede, idet Hovedarvingen sielden eller aldrig
formaaede at udlose de ovrige Medarvinger, og saaledes
flere fcrlleds Arvinger paa en og samme Tid havde
Andeel i den dem ved Arv tilfaldne Gaard; (en Om-
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stcrndighed, der gior Herregaardenes Historie L Middelalderen saa scrrdeles vanstelig, cfr. Geneal. biogr.
Archiv B . 1, p. 172— 7:;), er det endogsaa uvist, om
Han eiede disse Gaarde ene eller LFcrllig med andre, hvilket sidste endogsaa synes temmelig stkkert, Ihi i Folge
K. R.s Meddelelser havde Gregers Trudsen Ulsstand,
der var en Datterson af Este Brocks Oldesader, Hr.
Lauge Brock, en Arvelod L gl. Estrup, og ved hanS
Dod 1582 (da Han i Faustng Kirke ved Estrup blev
begravet) arvede Brodrene Gert og Truid Bryfle efter
denne dcres Morfader bans Andeel i Estrup Gaard
og Gods, og derfor hedder det ogsaa i Sivert Grubbes durrienlnm Vit«, at Han og Hans Hustru den
23de Juli 1606 besogte Este Brock paa Dronningborg og overnattede paa Estrup hos Brodrene^Bryske.
As disse Brodre synes nu Truid Bryske senere ogsaa
at have faaet BroderenS Part; thi Han flrev sig 1615
til Estrup, medens Broderen Gert den'mod s. A. flrev
sig til Katholm; men da Han eftcrhaanden afhcrndcde
eller mistede alle sine Godser (f. Er. Langesoe i Fyen,
som Han flrev sig til 1621, havde Fredcrik Markdanner allercde 1624; Margaard havde senere Jomfru
Jngcborg Friis; Heller ikke sin Andecl af Harridskjcer
beholdt Han), saa kan det vcl vcrre muligt, at E. Brock
allerede for sin Dod har vceret Herve over hele Estrup.
Ligcledes gik det ogsaa med Bemmetoft, ihi deri havde
Gregers Ulfstands Broder, Niels Ulfstands, Datier
Sophia af ovenanforte Grund (nemlig fordi hun var
en Dattcrsons Datier af nysncevnte Lauge Brock og
altsaa et Ncrstsodstendebarn til Este) ligeledeö sin An
deel eller Arvelod, der ved hcnde gik over paa hendcs
Mand, Claus Podebust, der flrev sig til Krapperup,
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Kiorup, KorSholm, Markiegaard, Barsebek, m. m.,
var en af de rigeste Herremcrnd i sin Tid i Danmark,
i Folge B. Knudsens piotlromus ^ro IVoI). Van.
vstenil., ved Chr. 4dcs Kroning skal have holdt sig
med syrstelig Prägt, og forst dode 1616. Llgesaa
usikker turde derncrst ogsaa C. Blocks Eneret til hanS
3die Herregaard eller Alnerup i Skaane have vceret;
men paa den anden Side künde det derimod vel vcrre
tcrnkeligt, at hau nu ved Moderens Dod ogsaa fik et
S lags Andcel L hendes Modrenegaard eller Bälden;
dog derom i det Folgende mere.
1596 blev Han den 10de Zum, altsaa kort for
Kong Chr. 4des* Kroning, tilligemed 7 andre Adelsmcend udncrvnt til Rigsraad og med Dronningborg
Slo t i*Randers fvrlcenet, hvilket Lcen Han i 29 Aar
sorvaltede (L. P.), dog maa det stdste uden Tvivl
saaledcs forstaaes, at Han ikke strar 1596^), men forst
1597 med Dronningborg blev sorloenet; thi hvad Rigöraadsvcrrdighedcn angaacr, da bevidner de historifle
Optegnelser om Adelen (ifolge K. R.s Mcddelelse), at
1596, den lOde Juni kom der 9 nye Medlemmer i Danmarks Naad og giorde dcrcs Eed i Kiobenhavn for
Köngen, og Schl. Chr. 4de, I, p. 205 (csr. p. 210)

^

r) Endsiiondt dettc dog ogsaa i Folge K. R S Meddelelsc bekrcrftes i (A. Kongl. Mscr. Saml. Nr. 2355 eller den 1599
afdodc Aalborgske Prcrst, Christen Staffcnsons Optegnelser,
hvori det hedder: „at crrl. og vclb. Mand Cffe Lrock fik
„i Forlcrning Dronningborg ved Michaelis Tid A. 96 og
„var s. A. en 14 Dags Tid tilfoen kommen i Raadetj"
hvorvidt nu den forste Tidsbestemmclse paa en vis Maadc
turde vcrre rigtig, vil jcg vel ikke gar,sie bencrgte. men at
den sidfte er falsi, troer jeg de i Texte i anforte Didnes'n)rd godtgiore.
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gientag er det samme (blot mcd den Forfliel, at Han
kun ncevner 8). Hvad derimod Lcenet angaaer, da
lader Atl. 4, p. 465 Ham blot fra 1597 til 1626
vcere Lcensmand paa Dronningborg, hvilket ogsaa
med Hensyn til det forste i Folge Lcensbrevets Datum
er fuldkommen rlgtkgt, men med Hensyn til det sidste
paa en vis Maade urigtigt, da Han allerede dode 1625,
mcd mindre man vilde stge, at da Han forst dode i Dec.
1625, saa tilhorte Lcenet i Gründen Ham cller Hans
Arvinger til Iste M a i 1626. Forresten soger Hr. Cand.
Kall Rasmussen at forklare denne Meningsforffiellighed om Aaret naar Han blev Lcensmand, paa den
Maade, at da Hans Formand paa Dronningborg,
NiclS Skram, sormodentlig strar ester Dommen over
Erik Lange af 2lde Sept. 1596 har faaet Bygholm
(hvorom det L Dommen hedder, at Köngen maatte
stra r annamme Bygholm Slot og Lcrn, og det mcd
cn anden Lcensmand forsorge. D . Mag. 4, x. 265),
saa har E. Brock sormodentlig ogsaa fra den Tid af
vceret forlcenet med Dronningborg, og altsaa ogsaa
paa samme havt et forelobigt Lcensbrev, indtil Han
nceste Aar med et nyt og fuldstcrndigere blev forsynct.
Om Rigsraadsvcerdighedcn L Almindelighed, og hvori
Pligterne sor dets Medlemmer bestode, see forresten
Schl. Saml. 2, 2, z>. 143 og iscer p. 151, samt M olbechs Hist. T. S . 1, p. 266 s^., ligesom iscer om
deres Pligt at have Scede paa de aarlige (og i A l
mindelighed fra M a i til Juli afholdte, Schl. Chr. 4de,
l, x- 92) Herredage, hvortil endnu henhorte Vivaanelsen af de overordcntlige Herredage, der beroede paa
kongelig Jndkaldelse (hvorledes disse lode, see Holberg
Z,
io), Provindsialmoderne eker Landdagene, og
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dernccst de mange Gesandtflabsreiser og Kongeledsagclser, Militcer- og Civil-Commissioner etc. etc., der med
Hinanden tilsammcntagne giorde dette Embede til en
yderst byrdefuld Bestilling.
S . A. underflriver E. Brock den 7de August
Köngens Haandfoestning, som den 2ttde eller noestsidste
Rigsraad (Schl. Chr. 4de 1, x>. 2w), og bivaanede
derpaa den 29de Aug. som Rigsraad Kong Chr. 4des
pragtfulde Kroning, som beskrives i Schl. Chr. 4de
1, p. 213 s^. og hvis Hoitideligheder vedvarede i
14 Dage (idilt. s». 221).
S . A. blcv endelig ogsaa Hans 5te Datter, M argrethe fodt (see 1615), og uden Tvivl opkaldt efter
Hans afdode Moder.
1597 blev Han, som sagt, med Dronningborg Slot
og Amt forlcenet^); dette Loen, hvorunder Randers
Kiobstad henlaae, bestod 1656 (og sormodentlig alle
rede da E. Brock fik det) af Stovring-, Hovlberg-,
Galten-, Gierlev-, Rougsoe-, N. Halb-, Onsild-,
(som i senere Tid horte til Mariager Loen) og S .
Lyng-Herred (som i det Geistlige horte under Viborg
Stift), og saavel disse Herreder, som deres Sogre,
Birke og Herregaarde oprcgnes i A. Berntsens D . fr.
H. I, p. 232— 34. Loenet udgiorde altsaa, paa Kalloe Loen (sr S . Halb-, Norre-, Sonder- og Mols-

Thi det oar almindcligt, at Landete Rigsraadcr for deres
moisommclige Embede ingcn anden Lsn nsd, cnd de dem
paa billige Vilkaar tilstaaede Loen; hvilkct fees af Kong
Fr. 2dens Haandfoestning, hvor det Art. 4 hcdder, at Rigsraaderne ffulde forsorges med Kronens Lern, saa at de ikke
skulde have behov at besoge Hencdagene eller havc anden
Besvoering paa deres egen Kost og Toering.
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Herredcr) ncrr, det nuvcrrende Randers Amt og havde
desforuden cndnu S . Lyng- og Hovelberg-Herreder,
som nn henhore under Viborg Amt. Den Kongsgaard,
L^nömanden i delte Amt beboede, var det forhcn saa
bekiendte Dronningborg Slo t t Randers.
Allcrcde
Valdemar den 4de flal nemlig af 11 nedbrudte Kirker (Atl. 4, p. 369, hvoraf de 2 ffulle have ligget
i Glenstrup Sogn, p. 411) have ladet opbygge et
Slot i Randers (D. H. X I I I , p. 7 6 S); men neppe
opkaldte Han samme efter sin Dronm'ng (hvilket formodentlig er en Forverling med Kong Valdcmar den
2dcn, der opkaldte Dronm'ngholm i Sicrlland efter
Dronning Dagmar), og desuden blev det allerede 1357
af den oprorske Adel Lndtaget og nedbrudt (Atl. 4, p.
368, D. H. X I I I , p. 346). Dcrimod indrettede Kong
Chr. 3die det ved Reformationen scrculariscrede Graabrodre Kloster der i Byen til et Slo t og kaldte det,
da det 1550 blev fcrrdigt, Dronningborg efter sin
Dronning. Chr. 3die residerede der selv paa en kort
Tid, saavel 1552 som 1553 og 1554 (Stadf. x>. 92),
og siden besad Enkedronning Dorothea det som Livgeding fra 1559 til 63 (Atl. 4, p. 369), ligesom
Kong Fr. 2den endnu 1573 L 3 Maanedcr residerede
paa samme (Stadf. p. 92).
Det laae i den ostre
Ende af Randers Bye paa den endnu saakaldte Slotsplads og havde blandt andet et smukt Spür, der var tcekket med Kobber, men saavel det, som Slottet, er for lcenge
siden, — det vil sige L Begyndelsen af forrige Aarhun
drede, — nedbrudt (All. 4, p. 368— 70) og som man
mener 1720 eller 1721 (Stadf. x». 94). Dets Ladegaard hed Biellerup og laae H M i l nordost for S lo t
tet (Atl. 4, p. 443), og ved denne Ladegaard er NU
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noget for 1765 en Herregaard oprettet, som bcrrcr
det gamle Dronningborgs Navn (idi4. p. 444). EBrocks bcrnsbrev paa Dronningborg Leen er af I2te
April 1597, og LI» exten8 0 meddeelt L Stadfclds Nanders, p. 108— 13, hvoraf jeg herved igien vil meddele Hovedmomenterne, deels fordl det i mange Dele
fra andre Lcrnsbreve er forffielligt og synes at bcere
Proeg af den unge Konges bekiendte Forsynlighed, og
deels fordi det trcrnger til cn og anden oplysende Anmoerkneng, som herhos vedfoies. Den nye Loensmand
kaldes i Lcrnsbrevet E. Brock til Vemmctoft (og tkke
til gl. Estrup), vor Mand og Raad, ligesom Dron
ningborg kaldes vort og Kronens Slot. Forlceningsvilkaarene vare disse: Der bevilges Ham til at undcrholde flg, sine Svende, SlottetS og Ladegaardens
daglige Folk og Tienere efterskrevne Genannt: 600
Daler, 12 Lcrster R üg, 14 Lcrster B y g, 10 Lcester
Havre, 1 Lcrst Smor *), 18 Koer, 150 Brendsuinn
(s: paa Skoven Lndbrcendte Sviin) 100 Gicrs, 200
Faar og Lam, 200 Hons, 19 O l M g (1 O l er
4 Snese eller 80), 3 Td. Bavesalt *), 2 (?) Lar, 2 (?)
Drreder,
Helt og saa megen Kulved, Hommelstoenger og Bark, som Zordebogen formaaer; derncrst
nyder Han Thorup Ladegaards (nuvcrrende Frisenvolds)
Avl qvitt og frie, imod at lade den paa egen Omkostning drive; derimod stal Han holde Köngens Heste

r) En Last Korn var 12 T eller 48 Td.; men 1 Lcrst Sirwr
12 Td., hver til 144 Pottcr beregnet.
2) 2 : Baisalt, som har stt Navn af Bayonne og altsaa egent-

lig er franst, men i Almindelighed kaldes spanst Salt, fordi
det kommcr fra den spanste Sse.
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paa Hans Reiser giennem Lernet frit med Hoc og Rugfoder paa en Dagstid, 2 eller 3. Ligeledcs flal hau
giere Regnflab sor Lcencts Laresiflerie og Aalefiflerie,
samt for Jndkomsten af Biellerup Ladegaard.
Af
den uvisse Rente, saasom Stedsmaal (s- Jndfa'stning), Sagefald (».- Voder; hvilke wende forstneevnte
Jndtergter saaledes flulde opkrerves, at K deraf crlagdes med Penge, men ^ med Orne), Husbondhold
0 Gicesterie), Drift (s- Neeringsveis eller Haandvanksbevilling, ja! maaflee endogsaa Studedrift eller
Tilladelse til at udsore Stude), Forlov (s: Tilladclse
at reise dort, og altsaa Pas), Romningsgods og Vindserller, erholder Han det Halve, men for den anden
halve Deel, samt for Told, Sise, Vrag og rodhuggen
Skov, flal Han aflcrgge Regnflab til Köngen. Af
Oldcngield tilsiaaes Ham
som og frie Olden for
Hans Genanntsviin, og de paa Slottets underliggende
Ladegaard hiemfodte Sviin.
Han flal selv lonne,
klcrde og besolde Fogden (s: Amtsfuldmergtigen), Skrivcren (s: Amtsflriveren, nuverrende Amtsforvalter; see
1615), og andre Slottets, Ladegaardens og Hans egne
Folk, og ikke tilstede dem at have noget Genannt ud
af Lernet, undtagen Fogden sin Tiendepenge og Skriveren sin Skriverflieppe. Han flal vcrre pligtig at befordre de kongel. Brevdragcre eller andre, der have
Fripas, giennem hanS Lern og det med god Befordring,
samt sorsorge dem med frie nodtorstig Underholding til
Mad, O l og Huuslye paa en Rats Tid, og ikke forvise dem til Byens Borgers om Befordring. Han flal
have godt Opsyn med Kvonens Jord og Eiendom der
1 Lernet, at den ikke med Uret dersra hawdes eller for
mendes. Han flal tiene Köngen og Riget med 9 Ge-
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rustheste*), inden Riget paa Hans egen, og uden Riget
paa Köngens Bekostning. Han flal holde Slottct og
Ladegaardsbygningerne vedlige og ikke flrive Köngen
noget Flikkerie (sr Reparation) med Tag, Dorre, Laase,
Binduer eller andet deslige paa Regning. Han flal
have den geistlige Jurisdiction i Lcenet og sammes Proe
ster under sin Besaling og Forsvar; ligeledeö have
Jndsecnde med Kirkernes Renter og Jndkomst (csr.
Nesens Fr. 2den, p. 336). Han skal ogsaa srede Skovene
der i Lcenet og aldeles intet deri hugge til Upligt eller
Skoven til Skade; ligeledes flal Han have Opsyn med
Köngens og Kronens Vildbane og ikke jage eller flyde
der, uden hvor Han paa Kronens Vegne er fcrlleds
med (de i og omkring Lcenet boende) Adelige; og endelig flal Han holde Loenets Vonder ved Lov, Stiel og
Ret og dem ikke med nye Paaloeg besvcrre. Og flal
denne E. Brocks Fvrlcening tage sin Begyndclse fra
S . Philipp! A Jacobi (s? iste M ai) 1597 og endes
Aarsdagen ncest efter og saa fremdeles Aar for Aar
al den Stund Han med samme er forlcenet. ^eium
HsünLM I2te April 1597. (Hvori forresten en Loensmands Embede egentlig bestod, og hvilke almindelige
Pligter der paahvilede samme, see Schl. Chr. 4de 1,
p. 102, csr. Oslers. Oloss., ligesom om det saakaldte
Genannt, see Schl. Chr. 4de 1, x>. 335).
S . A. blev Hans forste og eeneste Son , Lauge
Brock, fodt paa Dronningborg (Hoff. Fr. 2den,
r)

til Krig udrustede Hestfolk eller Nyttere, de saakaldte
Borgelcicr, det vil sige, Folk, som laac i Borgeleie eller
Garnison paa Gaarden, altsaa de bekicndte Borgestuekarle,
hvoraf enhver ^crnsmand ffulde holde et vist Äntal i Beredskab med Heste og Vaaben til Köngens Tienestc.
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342), og altsaa efter den Iste Mai, da E. Brock forst
i Folge Loensbrevet tiltraadte samme. Om
S . Aars Forhandlinger paa den scedvanlige Herredag eller Rigsraads-Forsamling, der i Almindelighed
begyndte sidst L M a i eller Manhagen efter Trinitatis
L Kiobenhavn, har jeg ved dette Aar intet fundet optegnet; men
S . A., den 27de Novbr., bivaanede Han formodentlig med de andre Rigsraader Kong Chr. d. 4des
Bryllup i Haderslev (Schl. Chr.-ide, 1, p. 251.529).
1598 havde Han en S a g med Niels Grund L
Halland, om hvilken dct hedder: »Er E. Brock til
.Estrup (og) Melcker Ulfstand til Arelvold (Hans Svo.ger) underdanigst en kongl. Maj. Stcevning over Niels
.Grund til Themerse (maaskee Kirkebyen Töndersöe L
.S. Halland) begierendis, for at Han nogen Tid for.leden flal have sig understandet, efter (at) Gud aller.mcrgtigste ved Doden havde bortkaldet deres Salige
.Hustrue-Fader, W rl. og Velb. Mand Arel Wiffert til
.Arelvold (-t 1580), at igien annamme noget Gods udi
.Halland liggendis, hvilket Han dog med enderlig (s:
.suldkommen) Skiode fra sig og sine Arvinger til
.for^ Arel Wiffert og Hans Arvinger fliodet og af.hcendet haver; i lige Maade himlitt (hiemlet, s: paa
.sit Ansvar tilstcedet) sine Drenge, som samme (Gods)
.deres Tiener pantet og frataget haver; hvorudi
.fork_i Este Brock (og) Melkior Ulftand formener hän
fnem imod Hans eget Skiode flal have giort, og det
.Hemell (s: Hiemmel) Han i saa Maade vceret haver,
.ikke lovligen og ret kan findes og formener hannem
.derudi Uret at have giort og bor til Rette at stände,
.og sanm" Gods efter Hans sorrige Skiode at folge
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.Sal. Arel Wiffertö Arvinger, hvis beilighed".........
(eretera desuni); men udenpaa er der flrevet: .Ester
denne Fortegnclse bckom E. Brock og M . Ulfstand
Stcrvniug. Dat. Coldinghuus 2den Mart. An. 98.
(Af Originalen meddeelt ved Hr. Confr. Werlauff).
S . A. var der Herredag i Kiobenhavn, og paa
samme blev Dronning Anna Catbarina den Ute Juni
med stör Hoitidclighed krönet. (Schl. Ehr. 4de, I,
x. 261).
S . A. blev E. Brocks Lcrn sorbedret; thi det
hedder, efter K. R.s Meddelse, i det Jydske Register
under «de Juli 1598: Diöse efterflrevne udas Raadet
udi Norrejylland (nemlig Henrik Below, Mandcrup
Parsberg, Albert Friis og Este Brock) blev sorbedret
deres aarlige Genannt og finge Breve, som efterfolger:
.N. N. maae aarligen hcrefter af Slottets Jndkomst
bekomme Forbcdring- paa Hans aarlige Genant og Underholding der as Slottet mere end hannem forgangcn
Aar udi Hans sidste Forleniugsbrev er bevilget og forflrcvet rc. udi lige Maade maae Han beholde den femte
Part as hvis Oldengield, som kan falde der udi Lenet; og samme Forbedring med hvis mere Hans Forleningsbrev hannem tilholder, at ffulle have, nyde,
bruge og beholde ad Kraliam." Hvorhos det frem
deles hedder: Este Brocks Genant af Dronningborg
Lcen blev hannem sorbedret med Penge 300 Daler,
Smor 2 Td. og Boelgalte 8 .
1 5 9 S fulgte Han, som det synes*), med Kong
' i) Thi det var je ogsaa muligt, at Han forst scncrc hcn er
reist til Köngen i Rorge, og saalcdcö, forindcn Han reiste
did, künde have bivaanct den Kiobcnhavnffe Herredag (formedentlig i M a i). paa hvilkcn den Gullandste Bisp blev
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Chr. 4 de paa den norste Reise fra April til August,
og ncrvnes paa samme som Medlem saavel af Nigsthinget L Bergen St. Hans Dag, som af det L Opslo
den iste August. (Schl. Chr. 4de, 1 , p. 28L).
1600, den Ute Marts, skrev Köngen til Breide
Rantzau om at sorfare Leilighcden med Este BrockS
Gods paa Moen, som laae Köngen beteiligt i Hans
.Fredejagt' og som E. Brock havde tilbudt at ville
magefliste (af Danfle Samt, i Geh. Arch., meddeelt
ved K. R.).
S . A. blev der holdt en Herredag cller Rigsraadssorsamling, paa hvilken Rigsraadet bevilgede Kön
gen en ertraordincrr Skat (Schl. 1 , x. 285), og da
derhos hverken Tid eller Sted ncevnes, har det formodentlig voeret den scrdvanlige, nemlig fra M a i til
Juli L Kiobenhavn. Formodentlig var det ogsaa paa
samme Herredag, at Eiler Brokkenhuus paa Sondergaarde i Fyen, som havde bestyldt Rigsraadet for at
have drcrbt Kong Fr. 2 den og nu at ville giore det
samme ved Kong Chr. 4de, blev domt til livsvarigt
Fcrngsel (Pont. 3, x>. 539), hvilket dog Resen, Fr.
2 den, x». 342, synes at hensore til 1584; men A tl. 2 ,
x. 399 henforer dog ogsaa Hans Fcrngsling til Chr.
4des Tid, og L L.anK«b.
har jeg fundet, at Han
endnu 1607 fra sit Fcengsel paa Drarholm oversendte
Chr. 4de et Skrist. Jmidlertid seer man af D . S . T.
x. 271, at Han virkelig allerede var fcengflet paa KLoafsat (Schl. (5hr. 4de, 1, x. 281— 82). Den Prcrst, der
havde myrdet den for sin Reise til Jerusalem bcromtc Otto
Skram, blev domt fra 2ivct (Pont. 3. x. 530), og Riborg
Lrottenhuus. for at have ladet sig besvangrc, blev anklagct.
(Orion 3, p. 347).
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benhavns Slot 1584; men maaflee Han den Tid kom
fri igicn og forst senere blev fcengflet paa Drarholm;
thi man secr jo tydelig af det Han flriver, at Rigsraadet alt havde myrdet Fr. 2 den og nu vilde til Chr.
4de, at hanS sidste Forbrydelse maa vcere flcet i Chr.
4 desTid; ligesom der ogsaa 1584 omtales en af Ham
begaaet Mishandling, som derimod 1600 aldeles ikke
omtales.
S . A., den I0de Decbr., Köngens Brev til
Christof Walkendorf, der som Nentemcster havde antegnet som en Mangel i E. Brocks Regnflab, hvad
Han havde anvendt paa den Pram og de Pramkarle,
som hidtil vare blevne holdte ved Dronningborg Slot;
hvorpaa Köngen resolverer, at efterdi samme Pram
o. s. v. ikke künde undvcrres fra Slottet, saa maatte
de som hidtil bruges til dettes Behov (af danfle Samt,
i Geh. Arch. ved K. R.).
1 6 01 , den 30te M arts, Köngens Brev til E .
Brock om nogle Gaarde og noget Gods i Dronm'ngborg ^crn, som Köngen havde faact i Mageffifte af
Tage Krabbe til Jordbierg, at Han flulde annamme
det under Lcenet og lade dem indflrive L Jordebogen
(af danfle Samt, i Geh. Arch. ved K. R.).
S . Aars Herredags-Forsamling har jeg ikke fundet omtalt, men vel en Taxation af Adeleus Rostjeneste, der dog blev foretaget paa egne Landdage L
de forfliellige Provindser (Schl. Chr. 4de 1 , x. 300).
S . A. blev E. Brocks 6te Datter Birgitte, uden
Tvivl forst L Nov., fodt paa Dronningborg (Hoff.
3 , z>. 1 , T. 1 , Rothe 2 , p. 90), og formodentlig opkaldt efter Frue Brocks Morfaders Moder, Birgitte
Rosenkrands.
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S . A. blev Han Illllgemed Carl Bryfle afsendt
tii Ausland i Anledning af de Hindringer, Sverrig
lagde i Vcien for disse Nigers giensidige Handel (Schl.
Chr. 4de 1 , x. 305, Engelstofts hist. Calend. L, p.
78— 79, 180, 207), og maae dette have vceret sidst
paa Zlaret, thi de russiffe Gesandter, der kom strar
efter deres Afreise, fros inde eller maatte for Vinterens
Skyld blive over i Danmark (ikirl. x. 301— 2). Det
var nemlig den 7de Sept. at de danfle Gesandter
sorlode Kiobh. (Sivert Grubbes OurrLcuIum vii«,
medd. af K. R.), og i Oktober kom de til Moflov
(Hist. Calend. 1 , p. 79).
1602 (da der flal have vceret Pest i Nanders,
Atl. 4, p. 365) maa Han enten endnu have varet i
Ausland eller atter have lcdsaget den danfle PrindS
Johan did (csr. Schl. Chr. 4de, 1 , p. 312, thi L. P.
omtaler Ham 1602 i Ausland), hvilket sidste dog in
genlunde er at sormode, sidcn Han ikke ncrvnes blandt
de 3 Rigsraader, der fulgte med Prindsen, som forst
den iste Aug. sortod Kiobh., medens Nigsraadet endnu
der til Herredag var forsamlet (Schl. l. e., z>. 314); derinlod var det forste, nemlig at Han tilbragte Vinteren i Aus
land, og forst hen paa Sommeren 1602 kom tilbage
til Danmark, virkelig Tilfceldet (Hist. Calend. 1 , p. 81).
S . A, opgives Lcenets og LcenSmandens Jndtcrgter saaledes, at man feer der «rd^ Hensyn til sidstncevnte siden 1597 er fleet en betydelig Forandring
(cfr. 1598), dog ikke med Hensyn til RostienestenS
Fovogelse, som man af Köngens Foranstalming af
1601 (Schl. 1. e. p. 300) havde havt Grund til at
sormode. Det hedder nemlig om Lcenets Zndtcegt:

3
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Dronningborg Jordebog renter aarlkg7719
Stigtens(o- Stlstets) Jndkomst.. . 317'
Dronningborg M o lle') aarlig. . . . 543
Gives aarlig Brokern, saa og af
nogen Jord paa Randers Mark
og af en Gaard i Hasrun (s: Havrum Kirkeby i Hovelberg Herred) «2
E r annammet der under bcrnet, som
M ads Sandberg var medforlcenet, og som renter aarlig.... 89

Dal.
— izOrt.
—

—

—

Jndtcrgt: 875oz D. izO rt.
Derimod Udgist:
Lehnsmanden Este Brock haver til
aarlig G enand....................2623 Dal.
Haver Han Thorup badegaard qvitt
og frie; haver Halvparten af
det uvisse og 5te Parten s: ^
af Oldengielden og ticner deraf
med 9 Gerustheste.
Gives aarlig til Genand, Hospitals-Prcrsten, 4Pramkarle, S lo t
lens Gardener og andre, som
fange af Slottet deres Genand 334 —
E r omdraget med Fogder og Skrkvere (s: sradraget med Hensyn

>) Dette er vel at tagge Marke til, saasom Stadfcldt antager, at denne M slle, formcdelst den störe Skadc densD am ninger frcmbragte paa Omegnens Marker og Enge, strar
efter 1588 var blcven ncdlagt (p. 95— 96); men her see
vi, at den i -et mindste endnu 1602 var i fuldkommcn Flor.
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til bisse, der havde deres Land
gilde frie) i Lehnet................ 166 Dal.
Udgist: 3113 Dal.
S a a at Köngen haver frie: 5637 z Dal. iz Ort.
(Schl. Saml. 1 , 1 , x. 68— 69).
A f Ovenstaaende
flionncs altsaa, at Lstedet sor 600 Dal. L Penge og
en stör Deel Naturalier, som Ham 1597 var tillagt,
bestod nu Hans Genannt blot i Penge, hvorimod Han
formodentlig var befrist fra at holde Slottets Folk
mcd Kost og Lon og fremdeles nu havde ^ istedet sor
1597 kun ^ af Oldengielden o. s. v.
S . A. eller et af de ncrstfolgende maa Han uden
Tvivl have tilkiobt sig Hungstrup, en forhenvcerende
Hcrregaard L N. Halb Herred, da dens forrige Eier,
Lars Munk, 1601 uden Born var dod; thi den
synes at have tilhort E. Brock 1608, men kort efter
af Ham igien at vcere folgt til Christen Munk tilGiessinggaard, der dode 1612, og om hvem det hedder, at Han
igien bragte bisse 2 Gaarde sammen og lod derpaa Hung
strup asbryde for at lcrgge dens Jorder under Giessinggaard, hvorfra man endnu har det Ordsprog, at
Giesstnggaard den rode lagde Hungstrup ode (Atl. 4,
p. 448— 49).
16 03 , fra 9de Febr. til 6 te April, VM Han med
flere Rigsraader paa Grcrndseforsamling med de Svenfle i Flakebek (Schl. Chr. 4de 1 , x. 337).
S . A. forlangte Kpngen paa RigsraadsmsdÄ
eller Hcrredagen (formodentl. sra M a i til Juli) i Kiobh.
paany en ertraordiuair Skat af bandet, men RigSraadet afflog scpnme (Schl. 1. e., p. 334— 35) og foreflog
i det Sted at tage alle de Kirkers Klokker, der havde
3-
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mere end

1,

for deraf at stöbe Kanoner

en

Resource, hvortil man allerede 1601 synes at have
taget sin Tilflugt (Pont. 3, x. 551).
S . A. var Han i Oct. med flere Rigsraader i
Hamborg, da Köngen sammcsteds ved Hoitideligheder,
som varede fta d. 29de Oct. til d. 3die Nov., blev hyldet (L. P.) cfr. Schl. I. e., x>. 341, s^., hvor Han
dog ikke ncevnes.
S . A., altsaa paa Tilbagereisen sra Hamborg,
var Han formodentlig tilligemed de andre danfle Rigs
raader endnu den 2 den Dec. hos Köngen i Colding
(Schl. 1. 6 .) p. 350).
S . A. udstcrdte Este Bille til Ellinge (Son as
Jorgen B. og Margrethe Brock, * Helvig Gioe (Ad.
M ag. 1 , p. 1 0 ) og sra 1610, og maastee for, samt
til sin Dod 1610 Lcensmand L Manager) sin Ovittantz til Este Brock til Estrup for det Vcrrgemaal,
dennes Fader, Lauge Brock til Bemmctoft, havde vcrret for Hans Moder (Lauge Brockö Soster og Este
Brocks Faster) Margrethe Brock (Perg. Doc. L gl.
Estrups Archiv).
.
S . A. blev uden Tvivl ogsaa E. Brocks 7de
og sidste Datter Lisbcth eller Elisabeth fodt, som siden
blev gift med Frantz Lykke; thi hun var, saavidt man
flionner af den Orden, hvori Han selv den I5de Jan.
1608 opregner dem, saavelsom den, hvori de ogsaa öftere
i Liigprcedikerne forekomme, den yngste af Hans Dottre
og synes endnu 1608 at have vcrret et svagt lille
Barn. Besynderligt er det ellers, at man (det Vit
sige: jeg og mine Lige, men ingcnlunde de, der have
opflaget deres Paulun ved Kilden til alle Historiens
utrykte Skatte) hvcrken sinder hendes Fodsels- eller
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Bryllupsaar angivet, ja! i Gründen ikke engang hendes Dodsaar; thi 1652, i Atl. 4, x. 454, er vel
neppe paalidellgt.
/
1604 blev Rigsraadet foruroliget ved at Kön
gen fra Haderslev havde sammenkaldet Depnterede fra
alle jydsse KLobstceder til midt i Febr. at mode sig L
Horsens; de ilede derfor til Köngen i Haderslev og
fik Ham til at opgive sit Forscet (Schl. I. e. x. 353).
S . A. var Rigsraadet (som det synes i Hosten)
fovsamlet i Odense, hvor Köngen bad dem at voere
beredte paa tilstroekkelige Rustninger; men de fraraadede Ham samme (l. c., p. 361— 62).
S . A. udstoeder Esse Bille til Svanholm (en S .
af Peder Bille og Birgitts Nosenkrands, * Elisabeth
Skram og s 1608; altsaa gansse sorssiellig fra den
ovenomtalte Esse Bille til Ellinge) sst GieldSbrev paa
5000 Daler for 6 p. O. til Kong Ehr. 4de, under
Bepligt med sine Cautionister: Esse Brock til Estrup,
Niels Bild til Raunholt, Knud Brahe til Engelöholm
vg Jacob Rosenkrands til Kicrstrup, at inddrage i et
crrligt Herberg (s: det saakaldte Jndlager), hvis Gielden ikke rkgtig blev betalt (Gl. Estrups Archiv).
1605 har jeg ikke fundet Herredagsforhandlingerne omtalte, men
.
S . A., den 29de Juni, fik Knud Brahe Kongl.
Ordre nred Rotten at forfolge dem, som morderissviis havde overfaldet Secretair Claus Dyre til Linderumgaavd (om Ham see Atl. 5, p. 364), hvorved
det tilfoieö, at Gierningsmomdims^ vare nogle af Esse
Brocks og Truid Brysses Dienere, L en B y L Tron^
m'ngborg Leen. (As Jydsso Tegnels. ved K. R.)
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S . A. blev E. Brock gesandtviis forsendt til
^Dresden til Chursyrst Christian af Saren (L. Pr.,
tfr. Schl. I. e., p. 385): en Mission, hvorom dct
i Hegelunds Almanak hedder: Den 2 den Aug. 1605
droge Manderup Parsberg og Este Brock igiennem
Colding og vare udftikkede til Landet Meissen; og
den 3die Oct. kom de igien tilbage til Colding. (Medd.
af K. R.) Det til Ham eller rettere Hans Reisefcrlle,
M . Parsberg, L denne Henseende udfcrrdigede Kongebrev lyder saaledes som folger: ^Vor syndcrlig Gunst
tilforn. Vider, at, estersom V i have noget vigtigt og
stör Magtpaaliggende med hoibaarne Fyrste og Herre,
Hr. Christian, Churfyrste til Sachsen, vor elskel. kicrre
Svogcr, at forrette, for des Aarsag V i med forste
Leilighed naadigst ere tilsinds Eder og O s elftel. Cfte
Brock, vor Mand, Raad og Embedsmand paa vort
S lo t Dronningborg, med en af vore voetorilnis,
til Hans Kicrrlighed legationsviiS at forftikke. D a
bede vi Eder og naadigst begicrre, at I rette Eders
Leilighed ester, til den sidste Juli udi ncrstfolgende
Maaned at mode udi vor Kiobstad Kolding selv Ticnde,
vel stafferet, og at I siden der sammesteds Eders In istrneiio annammer og Eder ufortovet derfra paa Rei
sen begiver. V i begicrre og naadigst, at I selv ville
lade giore Forlag (s: Udlceg) med hvis Pendinge paa
samme Reise til Fortcrrings Behov og udi andre M aader kan fornoden giores, hvilke Eder siden, ester Eders
Hiemkomst, af vort Rentekammer igien flal erlceggeö
og sornoies. Dermed etc. Hain, den 29de Juni 1605."
<Af Jydfle Reg. ved K. R.)
1606
var Han med Kong Chr. 4de L England,
da denne besogte sin Svogcr- Kong Jacob (L. Pr.),

altsaa sra 1 0 de Juni til 1 2 te Aug. (Schl. I. e., p.
591. Mcrrkvcerdigt er det ellers, at Han ikke ncevnes
btandt Köngens Folge i Hoff.s d. Ad. 1 , p. 39), og
har altsaa neppe bivaanct dette Aars Herredag L
Klobb., paa hvilken det uden Tvivl var, at Jesuiten
Kloster Lasse vilde omvende Köngen og Rigsraadet
(Schl. 1. e.) p. 397).
S . A., den 6 te Dec., Köngens Brev sra Antvorffov til E. Brock (og andre flere) med Begicering,
at alle Hans Bonder og Dienere, saavel Ugedagstienere som andre i Slcelland boende, maatte udi 6
Sognedage ncrste Sommer arbeide paa Kiobh. Befcrstning. (As Jydfle Reg. ved K. R.)
1607, den 28de Jan., Kongebrev sra Antvorstov til Este Brock og Knud Brahe, at de flulde begive sig til Aarhuus og derester til alle Herredstingene i Aarhuus Lcen og sorhore om, hvad Besvcrring
og Klage der künde fores over Befalingsmandcn paa
Aarhuusgaard, Carl Bryske til Margaard (om hvem
et Skandffrist var blevet opflaaet paa en af Kirkedorene L Aarhuus og som derfor selv havde forlangt en saadan Undersogelse) og derester indsende
disse til Cancelliet. (Af Jydffe Register ved K. R.)
S . A. var der, som scedvanligt, Herredag i Kiobh.
(Schl. l. e.,
412); men om E. Brock var imellem
de forskiellige Rigsraader, der den 28de Juli sulgte
Köngen til Norge for der at holde Retterthing, skal
jeg ikke kunne afgiore, da ingen af dem ncevnes (»dick.
1». 413).
Af 1608 har man, som sagt, E. Brocks egcnhcrndige Dagbog, der iscrr med Hensyn til Hans huuslige
Anliggender og Hans daglige Levemaade er af Bigtig-
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bed. Den er flreven paa rene Blade i en trykt
lentlsiium eller Almanach paa det Skudaar efter v.
Herris I . Christi naaderige Fodsel, HI v
V III,
beregnet ved Vavrclem IlerNeinm, I^Itil.
Hielt.
V r. k. I. e. og bestilte (s: bestalter) k^vsieum orctl»LLLuin til Lybeck; prentet i Kiobh. i I 2 mo hos Hen
rich Waldkirck." Dens Meddelelse flylder jeg Eieren
af Dalum Melle, Hr. Orgelbygger Demants Vetvillie, ligesom Lceseverdenen har Hans Interesse for
Fcedrelandets Historie dens Redning sra en ncrr forcstaaende Undergang at takte; og denne vor Tat er
virkelig sortient, da det for det forste giver denne
Dagbog dobbelt Interesse, at man ligeledes har Kong
Chr. 4des Dagbog for s. A. i Schl. Samk. 2 , 3, p.
59 s<;., og det naturligviis maa interessere enhvcr
danfl Mand af Dannelse at ersare, hvad en danfl
Konge og en dansk Rigsraad sor 233 Aar siden ansaae for de vigtigste og optegnelsesvoerdigste Begivenheder i deres daglige Liv, og paa hvor sorfliellig en
Maade enhver af dem opfattede samme; og for det
andet fordi man allerede har en Dagbog eller Almanakantegnelser af den samme Mand for 1612, men samme
Lndcholder blot Hans Krigsbegivenheder, hvorimod denne
blot angaaer Hans huuslige Liv; saa at altsaa den
ene lcrrer os den davcerende Adclsmands Sysscl L
Krigs-, ligesom den anden Han Spssel L Fredstid at
kiende; og saaledes den ene paa en vis Maade supplerer den anden, og begge give os en levende Forestilling om den danfle Adels saavel fredelige som krigerfle Foerd i Begyndelfen af det I7de Aarhundrede.
Jeg har ved Affinsten i Eet og Alt rettet mig efter
Originalens Orthographie- blot ikke med Hensyn til
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Interpunktion og störe eller smaae Bogstaver, da
begge Dele L en alt for hoi Grad vilde forvirre under
Lasningen og det sidste er desuden saa aldeleS ustadigt, at et og samme Ord ofte paa en Side strlvcs
med et stört- og paa en anden flrives med et lille
Bvgstav; ikke at täte om, at der undertiden findes af
det Slags Bogstaver, vi kalde störe, baade L Midten
og i Enden as et Ord; saa at man altsaa seer, at
disse Bogstavers Brug har vcrret langt mere vilkaarlig end al deres ovrige Orthographie. At de i Klam
mer tilfokede eller interpolerede Ord forresten ikke hidrore sra E. Brock eller Forfattercn, men blot af mig,
som Udgiver, for Tydeliqheds Skyld ere tilsoiede,
vil vist cnhver flionsom Lceser ogsaa uden al Erklcering fra min Side alt forud kunne vide. O g saaledcs
lydcr da Dagbogen selv, som solger:
.Hielp Gud, til itt godt, lycksaligtt Nyttaar alletidt och euinderlige! Amen!
1 . Jan .
Nyeaarsdag gick jeg, Ehrestensse (Hans
Frue, E. Wiffert) och Jotte Brock (Hans Datter) til
Guds Bordtt i S . Mortens Kyrcke her i Randers
(thi de opholdt dem til Stadighed paa Dronningborg
Slo t i Randers, hvor E. Brock var bsensmand. Jytte
Brock var den Tid kun 13 Aar gammel, mm man
seer rillige af den Omstcrndighed, at hun var det eneste
as Hans Born, der gik med Forceldrene til Alters, at
hun ogsaa var det crldste af alle hanS den Tid levende
Born).
D . 2 . — jagett (jeg) ved Torup (s- Frisenvold
L Vrum S ., hvormcd Dronningborg Lomsmand ogsaa
var forlcrnet; og fik) 2 Reffue.
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4. Jan. — jaget (jeg) udi Floskier (s- Mosen
ved Floes t Virring S ., og fik) 1 Nadir (s: Naadyr
og) 2 Harer.
5 . D . bekom (jeg) af Chn'stoffer Olssen 4 Td.
S . Kollos (s- saltede Kuller) udi Betalling pa huiS
Hans Broder, Olluf Olssen, mig pligtig er, och som
Chn'stoffer haffuer loffuet sor hannom. For Td. 1 0 A
S . D . forcerit Sofren Jessen
mig mcd ^
Td. Throfl (s- Torfl) cfr. Ild e Jan.
S . D. bekom (jeg) af Chrcsten Logtmager 4 Td.
saltsatt Kolo och 1 Td. thor Kollo pa Regenflaff for
I Leest Malt, Hand bekomet haffuer.
D . 5. — kom 1 Td. Kollo til Torup Ladegardt
(s: Frisenvold), aff den jeg bekom aff Chn'stoffer Olssen.
S . D . kom Olluf Nossenspar (til V. Valloe og
maaflee endnu den Tid Lcrnsmand paa Markager Klo
ster) och Lyssebet (Gyldenstierne, Hans Frue) hidt. Noch
(s: endnu) Jacop Hog (til Trudshotm og maastee
endnu den Tid Bcfalingsmand paa Ckivehuus * Elisa
beth Sehestcd og
1610), Chresten Munk til M e s
sing (og Lyngbygaard * Ane Skram og f 1612),
Karl Bryfle (til Margaard, Lcrnsmand paa Aarhuusgaard), bauris Krusse (til Svenstrup, Lcrnsmand paa
Dueholm; thi Admiral L. K. til Balle var allerede f
1597) och Margrethe Wifferdt (Fru E. Brocks Soster) hidr same Afften,
D . 6 . — med dem
(Disse K o rs, saavel cnkelte som dobbelte og tredobbelte sorekommer hccl oste
i E. Brocks Antegnelser og da de, som det synes,
stedse anbn'nges, hvor der künde synes at vcrre Anledning til at slaae en lille Sviir af, künde man snart
fristes til at troe, at det var en for alle Uvedkom-
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wende skiult Maade, hvorpaa Manden blot til sin
egen Efterretning vilde betegne Graden af Afvigelsen
fra sin scrdvanlige Levemaade; thi naar Han saavel
her, som ved flcre Leilighcder ncrvner de Adelsmcrnd,
med hvilke Han var L Selflab, og derpaa tilfoier: .med
dem
saa kan dette naturligviis ikke betyde andet
end Beskaffenheden af deres davcrrende fcellcds Tidsfordriv og Beflicrftigclse, altsaa enten Passtar eller
Kortenspil eller Drik; men cndffiondt alle 3 Dele ret
vcl künde tcrnkes L Forening, vil jeg dog helft troe,
at Korsct fortrinsviis betegner det sidste, da vi saa
vel af A. S . Vedels Liigprcrdiken over Kong Fr.
2 den og Hamsforts samtidige Skildring af Adelens
davanende Levemaade, som as Kong Ehr. 4des Straffebcrger (Hoff. D . Ad^ 1 , p. 41), Sivard Grubbes Antegn. (fee inlra 1616) og E. Blocks egen Tilstaaelse
(Ad. Mag. 1 , p. 2 2 ), foruden utallige andre Vidncsbyrd (s. Er. iscrr hos Coroncrus) ikkun med alt
for stör en Sikkerhed vide, at en siig Sviir og dens
heel oste sorgclige Folger L hine Tiber horte til D a 
gens Orden i alle adelige Samqvem; ja! de syncs
endogsaa undertiden at have drevet dcnne deres Skiodesynd til en siig Mcrlighed, at de stundom endogsaa
satte Livet til derved; i det mindste hedder det, for
ikke at anfore flere Erempter, i et, sgmtidigt Manuscrivt
(neml. Nr. 300 i K. Brahes^scr.saml.): .1576, den
26de Juli, bleff Bendir van Anfeldt hajljg Dsd<aff
Drick om Afften till Bolzau, (da) Hand drack en Belkomin hoos Köngen och Hertzig Ullrich"; altsaa en
Velkomst, der i Gründen bekom Ham saare ilde.
D . 7. — kom Albret Skiel (til Katholm og Fussinge, senere Admiral) och Berthe FryS (Hans Frue). ^
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D . 8 . — droge Albret Stiel, Jacop Hog (og)
Chrcsten Munck bort.
D . 9. — drog Olluf Nossenspar och Laüris Krnse
bordtt.
D . 1 1 . — sende jeg Skollemesteren> Mester Peder Thogersen og Skolersperrsoner med Henrich Gons
for (o: fordi) de hellig Ire Kong D ag Afften sunge
Discant her ope (paa Slottet) 8 Daller. Noch (s:
endnn) de 2 Spilemcend her af Byen 4 Daller.
S . A. betalde jeg 2 Safmendt (»: Saugmcrnd)
for 3 Sletrer (s.- Slcedetrceer) de ffar 1 _N; send dem
med Anders Zbssen.
D . 1 2 . — drog Margrethe Visert bort.
Same Afften kom Ane Krab (til Vorgaard, Fru
E. Brocks Stifmoder, der som Arel Vifferts Enke til
Arelvold blev Erik Kaases lHoff. D . Ad. siger paa
Krabbes Tab. Eriks og paa Kaases Tab. Gabriel
Kaases) til Vorgaards anden Frue) her hidt.
S . D . kioffte (jeg) 2 Td. huit spanst Sa lt; Td.
for 1 1
strar betaldt. Andtvorede Anders Jbsse«
Pengene.
D . 14. — drog Ane Krabe bort.
S . D . blev forsend til Viborg z Td. Throefl,
Soffren Jessen forcrritt mig medt. (Dette maae, som
sagt, vcrre Torst, thi det staaer L Fortegnelsen paa
faltet Fist, Han dette Aar havde faaet).
D . 15. — drog jeg, Ehrestensse, Jotte, Bcrrette
och Lyssebet Brock til Viborg. S . D . var Lyssebet
Brock ilde til pas her i Viborg. ^
D . 2 2 . — annammet (jeg) 15 Daller af den
Karll, der var sod L Nyholm (maaflee en nye Gaard
vcd Holme B. L Vorm'ng S . , S . Lyng H. eller ved
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Holmgaard i Glenstrup S ., N. Halb. H.) for 2 Dren,
Hand var til Sagefald pligtig for den Prestekone, Han
flog, der Han var i Nyholm.
(S . D.) Anamet aff
Soffrcn Jenssen 13 Daller for 2 Hoper, den Karl L
Lembeke (enten stial eller var ffyldig). Noch (2 : sndnu)
1 1 Daller for den Karl i Sygstuffuen, der belo (beloe
s: udloe; men belaae 0 : havde Samleie med) den
Ovinde.
D . 23. — anamit af Anne Krabe pa Stenhaldt
(s: Stenalt; altsaa Jacob Biorns Enke 1- 1618 og
beromt som genealogifl Skribentinde, cfr. Hansens Ridderborge, x. 19) 2 1 (Rird. ?) for 3500 Mursteen, hun
pa Estrup lil Vcrr Kirk bekomit.
S . D . drog jeg och Chrestensse til Lynderup (L
Nknds H., Viborg S t., som Verner Parsberg eiede)
och stod hun Fader.
D . 25. — droge vi til Viborg.
Same Afften
til Haldt (hvor den Tid Christen Holk til Hoigaard
var Lcensmand).
D . 26. — til Viborg igien.
S . D . betalde jeg Jacop Bogforer i A -rs 18
Daller for 1 Ame (s: 1 Ankere) Viin, jeg uogentid
forleden bekom as hanom, och er hanom nu inthet
flyldig.
(D a nu Viborg Snapschtng begyndte den
2 lde Jan., saa var Han derude L Termins Affairer,
og saaledes Hörer ogsaa hid, hvad der anfores bag L
Bogen, neml.) I Viborg Snapsting udtogh jeg hos
Berntt Ossede 48 Alne sortt Ftouel, Huer Alen thil
3 Daller 1 Z , som belober 156 Daller, som jeg da
gaf hanom min Sedel pa at betalle hanom her i V i
borg rill Snapsting An. 1609 (men Han) fick same
Flouel igien (og derfor er det Hele feuere overstreget).
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D . 27. — droge jeg och Christensse til Drotningborg.
S . D . blev den Bcfaling, Margrette Rosenkrans
tilboden (»: bebudet eller forkyndt) der hun lugte sig
Lnde (var det maaskee Befaling om Huusarrest? hvilket er saa meget vanskcligere at giettc, da man ikke
engang ret veed, hvilken M . R ., der menes, csr. den
1 2 te og 26de April,
1 0 de Aug. og 2 — 4de Sept.
Formodentlig var det imielertid Hans Lindenovs Enke
til Hundslund Kloster l'Atl. 5, p. 288, 343); Han s
1596 og esterlod 8000 Td. Hartkorn, og dog dode
Hans Afkom i Armod. Fruen 5 1635 sAtl. 1. e., p.
288). Hun var en Datter af Otto R. til Ncrsbyholm
og Moder til Birgitts Lindenov, der blev gist med
Otto Scheel til Hammelmose, en Broder til E. BrockS
Svigerson Jorgen).
D . 29. — andtvorede jeg Jens Nielssen i Offverhovnbeck (S . Lpng H.) 2 Opsettelser og 1 enderlige
Lantztingsdom med den Trette med Hans Svoger L
Tanum (ibili.) och Niels Jorgenssen, der borttromthe;
och Hasser jeg betald Breffuepengen, som de ere mig
pligtig (s: flyldige).
S . D . afferdiget (jeg) Borkardt til Alborig effttr
en Ame (s: 4 Ankere) Bin hos Lubertt og sende hanom
meth Borkart 2 0 Rirdaller sor den. Den Arne Bin
bekom jeg (derunder et Sving af flere Bogstaver, der
synes at sige E. B . Hd., maaflee: E. Brock egen
Handt).
D . 4 . F e b ru a ri kiofft 1 Fd. Orekiodt; 5
bctalt.
(S . D.) gas jeg lille Jorgen 2
til Ltt
Par Sko.
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S . D . drog jeg til Thorup Ladegd. (s- Frisenvold) S . Afften hiem.
D . 5 . — drog jeg och ChrestenSse til Estrup; 4
H. (s- Hefte) sielff 15.
D . 8 . — droge vi til Drottm'ngborg igken.
D . 9. — sendt 1 Td. Kolle til Estrup rneth Tomas Snedker.
D . 1 0 — andtvorede jeg Soffren Jenssen L Rän
der- 8 Daller att kioffue 6 Td. Saltt pa Estruplund
(Rougsoe H.) og kom Salthet hidt til Slothett.
S . D . betalde jeg Jens Guldsmedt i Ränder13 H og 5 fl sor en Kede, (som) er 71 Gylden udi
(og) er udi Knuder (forarbeidet).
S . Tidt betalde jeg hanom 3 H sor itt Koffsend
(s: Drikkekar), Hand giorde til Aqvavitt. (Altsaa ogsaa Aqvavit! — ikke at tale om det stcerke RänderB u r-S l (Atl. 4, p. 391; Stadf. p. 326), der engang
flog en heel Armee af Marken. Atl. 1. e Stadf. p. 131).
D. 11.
antvorede jeg Anders Jbsscn 1 2
til I Td. Lonborig (o: Lyneborg) Salt, (som) blef udtaget hos Pouel Nielssen.
S . D . fick jeg (»: leverede jeg) Chresten Smed
7 Daller til itt Skipundt suenfl Jern, Hand ffulle forsmede til Ancker och anden Bognings Behoff.
S . D . fick jeg Jacop Skreder 4
att kioffue
huitt Sardug til Laffve Brock til tho Fo-rncr (s: Fourneringer?) under Hans Borer.
S . D . betalde 3
sor Niels Skottis Sadel,
Hand haffde (ladet) fcerdigett hos Kortt Salmager, ved
Engelbred.
D . D . betakdt 3
sor 1 Seck, Salmageren
giorde til att sore Sko och Wirktoy ndi.
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S . D . Niels Skott 1 L til Vly.
D . 13. — kioffte Hr. Jens (Proesten) L Galten
1 bruun Folle (s: Fole, som) kom fra Skonne (og)
skal giffue mlg til S . Mickelsdag forstkommendes 2
gode Vrcn (derfor).
S . D . kioffte Mogens Chrestoffersen myn Stangklipper (s: Stanghoppe) som kaltis Wolgemodtt(Wohlgemuth, og) flal giffue til S . MickelSdag 2 gode Oren.
S . D . anamit 1 Td. S . (faltet) Drett och kom
her L Chrestensses Kamee (s: Fruens Spisekammer)
att spises aff.
S . D . kom Ane Krabe och Margrete Wiffert
(see supra!) hidt 8 H. (s: 8 Heste stoerk).
D . 15. — drog de bortt Lgen.
S . D . kom Olluf Rossenspar (see 8i,pra!) och
Chrestoffer Greffvel (el. v. Groben, Köngens Jcrgermcster (see Ad. Ler.) og * Fru Olluff RosensparreS
Soster, Jytte Gyldenstiern) hidt; 4 H.
D . 17. — kom Lyssebet Gyldenstiern (Olluff Nosensparres Frue) hidt fm Fyen, och haffde verit hos
Berette Rossenspar (* Corfitz Rud til Sandholt; Atl.
3, p. 585), (da) hun lagdiS i Barsselseng med Lysse
bet Rudt; 4 H. (4 Heste stoerk).
D . 19. — droge de hersra.
S . D . kiofft 1 Hengelos for 1 2 fl, (som) kom
til Hytfadett K. M . (s: Kongl. Majestcrts).
S . D . betalde 1 Fierd. Orekiod, Anger Bockers
siyde Chrestensse (Hans Frue); 8 fl for 2 Thunger og
24 fl for Kallun.
D . 20.— sende 1 Td. Drett til Thorup, thagctt af K. M . (s- af Köngens) ubsstaldt (»: uden
Betaling).

49
D . 2 2 . — sende til Estrup « Skp. Hömel med
Bodrengen.
S . D . Morten Suarer (s- Dreier) IN^st sor 2
Hiulffrocke (s: Rokke med Hiul) at fere (s: foerdige
cller istandscrtte).
D . 24. — betalde jeg lille Jens Guldsmedt j
Randers 8 .K 3 st for Ltt Stocke Guldkede, Hand forlcenget for Chrestensse, och er hanom nu inthet flytdig (derunder samme Navnetrcek E. B . Hnd., som L
det Foregaaende er omtalt).
D . 27. — drog jeg och Chrestensse til Mariager,
sielf IN ; 4 H.
D . 29. — droge vi til Drotningborg.
D . 1. M artz betalde Peder Knudssen Skomqger for X Kohuder, Hand her aff Slagteriit anamet
havde til at barcke, for hver 24 st; sende hanom Pengene med Peder Kielderdreng och Huderne hafde Casper
leffuert hanom.
.
D. 3. — 1 Daller for 1 Fd. Orekiodt.
S . D. drog jeg 4il Giessinggdtt. och til Hnngstrup (de laae ncer ved Hinanden, men den forste tilhorte Christen Munk og den sidste E. Brock); hiem strar.
D . 6 . — anamet af Inger- K)messdater, pa Eyler MeievS Vegne, INN Rirdaller for INN Td. Byg
af K. M . (s: Kongl. Majestcrts)
Hand her pa
Slothett bekomit haffuer effter min ^vitans.
D . 7. — andtvorede Anders Jbssen 8 Daller
til 1 Skpundt dansker Jern, Chresten Smed flulle
haffue att desto bisse Vogne medt. Ncch 2 Daller
at kioffue Jern at leffuere Morten Smedt til Hestene
at beflaa.

4
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S . D . tog Bregeren Homel (ud til Dlbrygning
for Slottet).
D . 8 . — fick Niels Skstt den störe Hang (Hanke-)
Flaffe fuld af Krudt.
S . D . drog jeg och Chrestensse til Viborig, sielff
1 l; 5 H.
De 8 HerremendtS Naffn, som (af N. Jylland)
til vorls Prindtzis Uduelelse asdrager (ere): HanS
Lange (til Kiergaard og Bredning eller Breininggaard),
Knud Brhae (til Engelsholm, Befalingsmand paa Bygholm), Johan Rudt (til Mogelkicrr, Bef. paa Drum),
Jffver Juel (til Villestrup og Torupgaard), Landtzdommcr Erich Lunge (til Stovgaard og Skevgaard),
Albert Skiel (see 8 v^ra), Otte Christoffer Rossenkrans
(til Voller og Stiernholm) och Holger RossenkranS
(til Glimminge og Langtind eller maaskee snarere den
lcrrde til Rosenholm og Skabygaard).
D . 9. — betalde Peder Jbssen (som) tiener (i)
AarS, udi Viborg 4V Rirdaller.
D . 15. — droge vi hiem til Drotningborg igen.
D . l 6 . — kioffte 1 Fd. Orekiodt (for) 1 Daller.
S . D . dode Casper Skriffver (s: Amtssuldmcegtkg) her pa Drotningborg.
D . 18. — bleff Hans Lig begraffuit i S . MortenS
Kircke ved den nordre Ende af Chrestensses (altsaa
Fruens Kirke-) Stoll.
D . 19. — kom Olluff Rossenspar
8«prs),
Ehresten Holck (Lcrnsmaud paa Halb) og Corfitz Rudt
(fra Sandholdt i Fyen) hidt.
D . 2 0 . — (med dem) -r-. S . D . lod jeg hente
en Ame Bin hos Ehresten Munck pa Giessinggardt
ved Zacop Skött, och sende jeg hanom X X Rirdaller,
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som Jacop berette, Hand anarnett for den. (Dette var
saaledes den 3die Ame, s: 4 Ankers Viin, siden Nytaar,
altsaa omtrent 1 Anker om Ugen).
D . 21.------k-. S . D . droge (de) bort.
Jmellem d. 20. och 21. om Natten dode Maren
Baugs.
D . 22. — betalde (jeg) 8 Daller ringere 8 st for
nogct Lernt til Bornen skulle haffue, och Ovnsse
Mollerqvinde flide (s: sorfoerdigedc) hinder (s: Frue
Brock) s. D. och udlagde 15
6 st for Lerritt, Ovnsse
kioffte for hinder. Noch betalde 21 st for 1 Salgior,
Staldrengen lod giore til min Jagthest.
S . D . betalde jeg sielst Mickil Bogenmand L
Mariager for 1 Bogen Han haffde giordtt for mig her
nu 3 Daller.
D . 23. — bleff hun (Maren Bangs, cfr. d. 2 0 .)
begraffuit i same Kircke (som den d. 16. afdode og d.
18. begravne Casper Skriffver, og feer man saaledes
af disse 2 Begravelser, at de borgerlige Liig blot henstode 2 Dage, medenS de adelige derimod 2 Uger,
forinden de bleve begravne).
D . 25. — betalde feg Soffren Kielsmedt i Randers 19 .A danffe for 3 Kober Kielle (s: Kiedlcr), jeg
s. D . sende til Hungstrup (som altsaa den Lid tilhorte Ham).
D . 26. — kioffte jeg 5 Td. Kollo (o: Kuller)
af en Skabo (s: en af Skagcns Beboere) oq gaff
hanom for hver Td. X
och^Td. igen; och sende
hanom Pengene med Jacop Skott.
S . D . sendt en Td. Kollo til Hungstrup.
D. 28. — kioffte en Td. Kabula (o: Kabeliau) for
11 A och sende Peder Munkdrup Pengen ved Peder
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Kiellerdreng (her, som overalt, sremlyser en stör Forfigtighed L Pengesager, da det overalt noteres ved
hvem Pengene vare oversendte o. s. v.)
S . D . drog Soffven Skollemester luden Tvivl
Hans Son s Hovmester) til Sonderborn'g att thalle
med Hans Broder, Mester Jorgen. S . D . sendte jeg
hanom meth Lauffve Brock (altsaa Sonnen) X Daller.
D . 31. — dode Soffie Bylde pa Wisborig. Gud
giffue hlnder den euige Glede. Amen! (Denne Sophie
Pedersdatter Bilde sra Svanholm var f. 1546, havde
fiden 1573 voerct *Rigsraad Jacob Envoldsen Sefeld
til Bisborg i Viborg Stift og Hindsted H., og var
fiden 1599 Hans Enke).
Forresten maa M arts Maaned ogsaa have vcrret
den rette Tid at fange bar paa (thi de gaae vcl op
den hele Binter igiennem, sra Mortensdag til sidst i
Marts, naar Fiorden er aaben, men er den derimod
tilfroSsen, da komme de ikke sor Isen bryder op, Atl.
4, p. 388); thi bag i Almanakkcn findes folgende
„Fortegnelse pa bare, jeg dette Aar bekomet haffuer:
Peder Löss (Lods?) foreritt Chrestensse medt en,
som hun sende til Manager..
Laun'S Jacopsen sende ChrestenSse 1 , hun sende
til Sofie Bylde.
Chrestensse kioffte 1 Lar af Jacop Fyffer sor
6
betaldt.
D . 9. Marn'L foreritt Niels Jenssen i Greensteen
(Medelsom H.) mig medt 1 Lar (som) kom til Inger
Thomesdatter (at spege; see Zn6a).
D. 16. — kioffte jeg en aff Jacop Fyffer sor
6

Z ; betaldt.
S . D. kiofft en af Niels Fyffer for 6 H ; betaldt.
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Niels Mickelösen i Pormstrup formt 1 Lar. Disse
(sidste) ere att spege hos Inger, Niels Chrestenssens.
D . 17. — kloffte 3 bare aff 2 Mend i Gulof (Ho
velberg H.) och gas dem dersor 18 danffe; strar betaldt.
S . D . bekom 1 aff Peder Knudtzen i Thiereby
(Hovring H.) for 1 Las Ho pa Ladegarden.
S . D . kiofft 1 Lar af Jacop Fyfler for 6
betaldt.
D . 18. foreritt Anckev Polssen mig med 1 Lar
(som) blef kogett (och)
S . D . foreritt Niels SoffrenSsen i Hoslofgardt
<s: Hovflefgaard i Hovelberg H.) mig 1 Lar. (At
sovresten Larefangsten ved Randers saaledes allerede i
Hans Lanstid var betydelig lffiondt dog ikke saa betydelig som den senere blev, da endogsaa Tienestefolkene
giorde det til en Betingelse, naar de lode sig faste,
at de kun vilde have bar saa og saa mange Gange
om Ugen) flionnes ogsaa deraf, at der 1683 blev beflikket Commissarer (see Stadfeldt, x>. 50
6 6 ) til
at grandske om alle de Laregaardes og FiflegaardeS
Beflaffenhed, som da fandtes L Morden, og sterdeles
hvor mange og hvilke, der siden Este Brocks Tid,
da samme Fiord var navigabel for temmelig störe
Skibe, vare as nye opsatte; hvoraf tillige sees, at
Morden i Hans Tid har varet dybere og mere beqvem
til Seilads end 1663 eller 39 Aar senere).
D . 1. A p r i l andtvorede (jeg) Jacop Skott 3
Daller att kioffue Sildt for ved Espegardts Strandt.
D . 2 . — sende (jeg) Lauris Hvidt med Henrich
Goes 30 Daller L Smapenge att kioffue och falte
Syld for i Nybe.
4

S . D . sendt til Estrup 1 Td. Kollo.
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D . 4. — anamet Jacop Skott hos Arel 6 Rirdaller af dem Hand pa mine Vegne af Bonderne haffde
opborit; — jeg dem i Jordebogen afskrcff; — och flulle
Han derfor kioffve Sildt L Nibe.
(S. D.) bekom jeg 3 unge Vren for 2 fcrrdiqe
Vren, Hr. Chrestcn (s: Prcesten) L Krestrup til Kongl.
Maj. var pligtig for den Thrette medt (Navnet er
ladet blank). Jndforis i K. Maj. Regnskaff.
D . 5. — betalde hos Pouel Nielssen 1 2 _K, for
I Td. Lonborig Saltt ved Anders Jbsscn.
D . 7. — betalde jeg Renholdt Stoff 26 Daller
3 Z for Arbetzlon for de 4 Hestethoy til Chrestensse;
noch Z2 Datter for hues Solff, Hand tillagt haffde
och erre udi same 4 Thoy (s.- Toi til 4 Heste) 426
Lodt Solff. (Atter her Hans Navnetroek undertegnet.)
D . 1 2 . — veret i Alborig udi den Forhaudling
imellom Margrette Rossenkrans (fee den 2 ?de Jan.)
och Fru Maderlene Banners Arvinger (Magdalene
Banner var en Datter af Erik Banner og Mette No
senkrands og var -t 1597 som Enke ester Iver Globscn Krabbe til Vstergaard eller Krabbesholm).
D . 13. — drog jeg til Blsborg.
D . 14. — bleff Sofie Bylde (fee den3 lteMartz)
S l. Jacop Sefeldz begraffuit udi Visborig Kircke. (At
ter her et Beviis, at man efter 1602 blot lod de
adelige Lüg henstaae 14 Dage.)
S . D . talde (jeg) offner Graffen (cfr. Ad. Mag.
1 , p. 1 2 ); och med Mandevup Parsberg (til Hags
holm, Hovidsmand paa Skanderborg) och Olluff Ros
senspar -r-.
D . 16. — drog vi hiem til Drottingborig, och
fuldtis Chrestensse Brysse hidt; 8 H. (Hun var Tho-

maö FasteS Enke tit Beunergaard og Katholm og lod
Trods Katholm bygge i Aarhuus).
D . 25. — drog Chrcstensse Bryske dort, och tog
hun Lyssebet Brock med sigh.
S . D . kom Hans byndenouff (til Vrflef Kloster)
och Envold Sefelde (til Visborg * Hillcborg Daae)
hidt; drog dort mod Affthen.
D . 2b. — andtvorede (jeg) Henrich Goes 6 D aller til Terepenge til Sielland efftcr den K. M . Steffnlng pa Margerette ByldiS Vegne offner Berethe
Rossenkrans.
D . 27., 28. och 29. — var Bededage; Gud sorbavme D ig offner öS Alle!
D. 28. — kom Olluff Roösenspar hidt.
S . Afften fultis vi til Manager.
D . 29. — effter Predicken drog jeg tit Bisborg
at stiffte effter S . Sofe Bylde, och var jeg der effter
K. M . Beffalling pa Hans Sefeldtz Begne.
D . 3 . M a i drog jeg til Soustrup (s: Skeel,
der ogsaa, ligesom BiSborg, havde tilhort Jacob Sefcld og Sophie Bilde, af hvilke den forste 1599 havde
begyndt og den sidste 1606 suldendt Bygningen) der
udi lige Mader att fliffte.
D . 7. — drog jeg derfra til Estrup.
D . 8. — til Drottingborig.
D. 16. — drog jeg og Chrestenöse medt Bornen
till Helnes Prcstegardt.
" .
D . 17. — kom vi offner medt en Bod til Samssv;
om same Afften medt same Bodt til Kallingborg; ful
tis (med os) Jens Matzen i Nvrbi (paa SamSoe).
D . 18. — til Thnsse.
D . )9. — til Sannholm (Svanholm?)
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D. 2 0 . — lil KLofnenhaffu.
D . 2 0 . och 2 1 . — soes (^:saaesder) ved Estrop
och Thorup (s- Frisenvold)
D. 23. — lod Kongl. Maj. ved Cantzeleren udi
alle Stendernes Pahorelsse udi den lidel S a ll sorgiffue och nadigste begierde, att Rigens Radt och
Stender ville udvelle och samtocke den unge Prins
effter Hans Maj. Dodt til disse Nigers Herre och
Konge; huilckett dog til om Onsdagen optagett (o: opsat) bleff.
D . 24. — var Nigens Radt och Stender udi
vor Fru Kyrcke forsamlett och as dem samptlige bcuilget, att den unge PrinS, Hertug Chrestian, flulle
uduelles.
S . D . bekom Lauris Haussen Skriffer (paa Dronningborg?) Hans Affledt fra mig.
S . D . kom Niels Block hidt (til Dronningborg?)
att antage Schriffuerstuffuen her; Gud giffue til gode
Lycke!
D . 25. — udi Kongl. Maj. Neruerelsse och Ge
mach haffuer da Manderup Parsberg pa Rigens Radt
och alle Stendernis Vegne Hans Maj. underdam'gst
tilkiendegiffuett, att Rigens Radt och Stender flig
Hans Maj. nadigste Vegieringh underdanist ville effterkome; och haffue alle Stender der pa til K. M . deris
Brest och Segel udgiffuett. Gud allermechtigste lade
dctt vere fledt udi en locksalig Stundt, Gud til Wre,
disse Lande och Niger och Zndboger til Glede och
Gode! (Om denne Udvcelgelse og Hylding see Schl.
Chr. 4de 4, x. 428— 30, hvor man ogsaa finder E.
Brock, som den I 2 te RLgsraad ti Stedet for Han 1596

57
rar den

2 0 de)

at have underskrevet det derom udstedte

Document).
S . D . haffde Kongl. Maj. alle de Stender tkl
Giest paa Slothet. iN
(Fra den 25de M ai til den L7de Juni synes Han
at have vcrret saa besticeftiget mcd Herredagsanliggender etc. at Han aldeles intet i sin Dagbog har noteret.)
D . 17. J u n i bleffda alle Säger ashordt (s: Herredags-Sessionen tog Ende) och havde K. Maj. Radet
same D ag til Giest.
D . 19. — lod K. Maj. giore en af min Frues
NadiS (s: min naadigste FrueS eller Dronnings) PigcrS Nrollup her pa Slothet; och fick (hun) en Prest
imod Frederirborg (til) och vare alt Nadett och fitere
aff Adel opbodett. (Köngen anmcerker derom blot L
sin Calender lSchl. Saml. 2 , 3, 70): D . 19. Juni
giorde jeg en af min Gemahls Pigerö Brollup paa
KiobenhavnS Slott).
D . 2 0 . — drog jeg herfra pa Veyen til Svanholm til S . Este Byldis Begraffuelöse; kom til Sundbi
om Afftenen.
D. 2 1 — til Svanholm och s. D . stodt Este
Vylde Pederssens hanö Vegraffuelsse udi hanS Sognekyrcke der ved Garden -r- (see om Ham mere ved AaretS Slutning).
D . 22. >
— drog jeg til Frederirborg til Jacop
Vylou. -i- (Denne Mand er mere bekiendt under Navn
af Jochum v. Bülow og var Köngens Jcrgermester,
Lcrnsmand paa FrederikSborg og Cronborg etc.)
D. 23. — til Helssingborg.

-
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D . 24. — til Kudstrup (Knudstrup?) och pa
Veyen thalde jeg medt (Hans Svoger) Melckior Ulsstandt pa Arelvoldt.
D . 25. — til Skarholdt.
D . 27. — drog Claus Podebuff och jeg til bob
rod udi den Forhandling imellem Olluf Rossenspar
och Sthcn Maltessen; til Skarholdt om Afftenen.
D . 28. — drog Klaus och jeg igen til Lobcrodt,
dog den Forhandling icke gick (s.- gik ikke) sor sigh;
til Skarholdt strar.
D . 29. — drog jeg til Ellinge (som tilhorte den
Este Bilde, der skrev sig til samme og s 1619).
D . 8 . J u l i , Mode L Kioffuenhaffn att skiffte
(s- udverle de) sellis Breffve.
D . 9. — seilede jeg sra Hclssingborig til Kioffuen
haffn och var Hylvig Gyo (Eske Bilde til EllingeS
Fruc) pa Skiffvet medt.
D . 19. — var Statholder Breyde Ransso
(s- Rantzou) min Giest och Este Bylde, Hans Lyndenou (derved et Sving som et flrevet H , der baade
kau betyde Zl og H-e.)
S . D . fultis medt denom pa Kompanyet (hvad
derved forstaaes see Schl. Saml. 2 , 3, 8 8 ) til NielS
Hamers Sons Brolup i Malmo B. (Bye?) som bekom Peder Munckis Dater i Kioffvenhaffn, och (s: som
ogsaa var) Borgemester. Om Afften kom Kongl. Maj.
didt och fultis op pa Slothet med Kongl. Maj. -i
D . I I . — medt Kongl. Maj. pa Kompanytt och
medt Hans Maj. pa Slothctt om Afftenen. -rD . 2 1 . — kioffte jeg Hoffn'ngholm (der ligesom
gl. Estrup laae L S . Halb H.) med dis Godtz for
LN M N Daller. Den allermechtigste Gud giffue bode

SS
Mine Born och mig det til Glede och Lycke.
mere vcd Aarets Slutning).

(Herom

S. Afften Kongl. Maj.s Giest L Haffuen.
D. 22. — Kongl. Maj.s Giest i Haffuen. -rD. 24. — drog jeg och Chrestensse fra Kioffuenhaffn och till Kalslundt (s: Karlslunde Kirkcbye paa
Velen til Kioge) om Afftenen, och der blev min Nattkiol (s- Sloprok) glemptt.
^
D . 25. — til Vallo (som tilhorte Oluf Rosensparre).
D. 26. — til Vemmetofft (som tilhorte E. Brock
selv).
D . 28. — kom Olluff Rossenspar och Mogens
Berlelssen hidt. -rD. 29 — kom Sten Bra (s- Brahe) hidt, och
droge de alle same D ag bordtt.
D . 3 0 . — afferdigett (jeg) nogen Mine Folck pa
Reissen til Judtlandt, och fick (s- flyede) jeg Thyge
X Daller Therevenge, och haffde Han inda (s: endda)
5 Daller L
2 fl aff Mine Penge.
(S. T.) afftingett (jeg) Jep Nielssen i Qvandlose (Mcrrlose H.) Hans Arffuinger for same Kyrckis
Regenffaff och for den S a g Hand med ZenS bock 1I116 .
haffde (saa at Han) skulle giffue 72 Rirdaller och 3
gode Statoren (som) betalis til S . Mickelsdag sorstkommindis.
(S . T.) foeste jeg Zep Bondis Son-L Ebbessoff
(Faroe S .) same Gardt; til Jndscestning 40 Daller;
betalis til Juul; Hr. Peder (s: Prcrsten) i Spellerup
Forloffuer.
(S. T.) scrste jeg det Bolig bordtt i Fwfloff
(StevnS H.); til Jndfirstning S Daller; betallis tilJueü.

D . 2. A u g u s t drog jeg och Ehrestensse pa
Neysen fra Wcmetofft til?lösendrup.
(Denne Herregaard laae i Tybierg H. og tilhorte enten Christoffer
Gioe eller Hans Fader Mogens Falksen).
D . 3. — til Kallingborg.
D . 6. — fra Kallingborg offner ved Assens til
Norby (s.- fra Asnoes Odde til Norby paa Samsoe).
D . 7. seylede (vi) til Aars med Este Bylde och
Karll Bryste och Envoldt Sefeldt.
S . D . om Afftenen til Langstoff (L Galten H.,
Vdum S.).
D . 8. — til Drottningborg. Den allcrmechtigstr
Gud vcrre loffuit, som oö Alle fra Ulycke bcvarett
haffuer.
D . 9. — til Viborg.
D . 10. — gick Dom Lmellem Fru Angeborkg Skiels
Arffuinger och Margrette Rossenkranö. (cfr. 2den og
4de Sept.)
D . 12. — drog jeg til Drotningborg.
D . 13. — feste (jeg) Chresten Anderssen den
Gardt L M b i L Thi (der er virkelig i Thye et Ddby,
men hvorledes kom E. Brock til at bortscrste Gaard
L samme?), som Peder Soffrenssen afdode, for 18
Dallcr; de 9 itte (s: ydede de) mig strar; de andre
9idis til Juell; Per Kielssen L Sondergardt Forloffuer.
D . 15. — kom Este Bylde och Hylvig Gyo hidt.
D . 16. — droge de bortt.
D . 17. — droge jeg och Chrestensse til Hoffringholm och var dett forste (Gang) jeg var der effter
jeg same Gardt kiofft haffde. Den allermechtigste Gud
giffue till god Lycke!

Same Afften kom Margrets Bylde didt til vss.
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D . 18. — drog hun bort.
S . D . kom Este Bylde och Hylvig til oss tit
Hoffringholm; disligest och Lauritz Naulff (* med Ane
Juul Sorcns Datter sra Meilgaard stden 1589);
men Hand drog om Afftenen bort.
D . 19. — drog Este Bylde och Hylvig bortt och
strar kom Otte Baner (til Giessingholm, nu Lovenholm) hidt; (men) drog efftcr Moltidt bortt.
S . Afften drog jeg til Estrup.
D . 20. — til Drotingborg.
(S . T.) andtvorede (jeg) Anders Jbssen 5 Dat
ier til ^ Skpundt Jern.
D . 22. — andtvorede jeg Hans Soffrenssen 6 L
til I. Td. V l (som) kom til Hungstrnp til Skierfolck
(s: Hostfolkene) (naar) Körnet var opstort (srashostct);
noch bcfalede (jeg) 1 Side Flest (der at) leffueres (man
seer altsaa, saavel deraf som af det under 3die MartS
ansorte, at Hungstrnp den Tid tilhorte E. Brock).
D . 23. — drog ChrestcnssetilSoustrup (s:Ckeel)
effter itt Tapett (som formodentlig Sefeldts Enke,
Sophie Bilde, der vilde scrlge hende).
S . D . kom Lydicke Bender hidtt.
D . 21. — bleff K. Maj. Foller brendt (s: med
Bvcende mcrrkedc) her pa Slothett.
D . 30. — kom Este Bylde, Syvardt (maastee
Sivert Grubbe til Lystrup eller Hyffdaklxeller maaskee
snarere Sigvard Bek til Forsflov, som var gift med
Lisbeth Bilde; thi det kan ester Tiden ikke vcere S i 
vert Rindflatt, om hvent see den I8de Sept.) och deris Hustruer hid. -r,
D . 31.------k-.
D . 1. Septem ber droge de bortt. . '
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D . 2. drog jeg til Biborig udi den Forhandling
imellom Fru Jngeborg Stiels Arffuinger.
D . 3. — vare vi pa Domhuset derom forsamlet;
och var Chresten Holck, Envold Krusse Landzdommer
och Holger Roffs (s: Rosenkrands) der mcdt.
D . 4.
bleffdeforligttpaDomhussett, ochhaffuer
den Thrette varett udi 4 Aar. (Jngeborg Nielsdatter
Steel fra Nygaard var nemlig 1560 blevct gist med
Otto Banner, en Son af Erik, til Asdal log man
har endnu det Brev, hvorved Kong Fr. 2den indbyder
Hertug Adolf af Schlesvig ar mode stg i Colding for
at tage med til Bryllup paa Nyegaard — som tilhorte
Brüdens Fader — »um Freuden zu pflegen"; ligesom
Han ogsaa vcd et andet Brev tillod, at 4 Kongl.
Thrompetere med 2 Ketteltrommer (a: Pauter) maatte
sorsoie sig did for der at giore Musik over Bordes
Otto Banner var imidlertid dod 1585 udcn Born;
Enken havde beholdt Hans Gods og havde 1586 opbygt Baargaard i Vensyssel; men omsider dode hun
1603 eller 1601, og nu fordrede Hans Arvinger, men
sorgieves, Godset fra hendes Arvinger tilbage; blandt
andet lod Otto Banners Soster Karins, Gregers
Ulfstands Enke, 1606 afgangne Fru Jngeborg SkeelS
Arvinger indstcrvne paa Grund af, at hendes Broder,
afgangne Otto Banner til Asdal, havde forundt denne
sin Frue alt flt GodS paa Livstid at nyde og beholde,
men omendskiondt det nu efter hendes Dod bürde tilfalde Ottos Arvinger, saa tilbageholdt hendes Arvin
ger det dog nu alt paa andet Aar efter samme. B i
fee altsaa tydeligt nok, hvori Sagen egentlig bestod,
og der er altsaa nu blot den Knude -tilbage at lose,
hvorledeS Margrethe Rosenkrands künde vare en af
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disse Fru Jngeborg Skeels Hovedarvinger; men dertil ere de genealogiske Hielpekilder, jeg for Dieblikket
har ved Haanden, desvcerre! utilstrcrkkelige).
D . 5. — blef jeg der offner och flreff de (L denne
Anledning fornodne) Contragter.
D . 6. — drog leg til Drotingborgh.
D . 7. — andtvorede (jeg) Niels Bloch (s: Amtssuldmcegtigen) 5 -K til 1 Td. V ll (som) ssulle til Tl)orup badegardt, der Folckene haffde Kornit opskorctt.
D . 12. — jaget (jeg) i Stoffring Herit ved Sedo
Kier (formodentl. Moserne ved Sodov i MeÜerup S .)
2 Reffue, 3 Harer.
Den 13. — andtvorett Engelbredt 4 Z til 4 uy
Grimer til de 3 Föller (s: Follhopper) sra Skone
och den gra (s: graae) sra Hoffringholm.
(S . T.) andtworede (jeg) Niels Kufl 1
til
1 Grime til den Folle, som kom sra Hoffringholm,
som kom for min Vogen.
(S . T.) betalde jeg den Hollender 6 Daller sor
de Skiffuersteen; och andtvorede Anders Jbssen same
6 Daller.
S . D . kom Henrich Lycke (fta Overgaard) hidt
och Karen Baner (Hans Frue); 8 Hefte.
D . 14. — droge de bortt.
*
S . D . kom Pouel Ladefoget hidt sra Hoffringhholm och (jeg) andtvorede hanom 3 Daller for det Hand
haffuer thientt pa Garden sideu jeg den kioffte.
D . 15. — andtvorede jeg Anders Jbssen 5 D aller att kioffue et ^ Skpundt danffe Jern, som Mor
ten Smedt bekom att beflaa Hestene medt och sremdelLS att foruare.
D . 17. — drog jeg til SkanderborigtilKongl.Maj.
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D . 18. — udrettet jeg mine Errinder medt H.
Maj. och same Tidt bevilgit (Han) nad. (naadigst) Hr.
Jenscs '(s: Prcestens) Son i Galten att Hand motte
tage hanom til sin Capelan.
S . Asten döblet medt H. Mas.; taffte jeg 87
Daller (Köngen vandt s. D . 103 Dalev, Schl. Saml.
2, 3, 87. O g er dette Köngens Ophold paa Skanderbovg, der varede sta 8. Aug. til Aavets Ende, iscer
derved interessant, at den berygtede Sivert Nindffatt
under samme blev actioneret. I Hans Calender hedder det nemlig (1. e., p. 75) at Hr. Siverdt Nindskatt den 2lde Aug. blev sat sangen paa Skanderborg
Slott; Schlegel veed I. e., p. 90, intet videre til
Oplysning om denne Sag, cnd at S . N. var en tydsk
Baron og Avanturier, som havde crgtet en Scheel (!)
i Danmark og nu for siet Opforsels Skyld blev sat
sangen; men Sagens rette Omstcendigheder har jeg
tilsceldigviis fundct i Hoff. F. 4de, p. 605, hvor det
hedder, at Josva v. Ovalen til Herningsholm (som
jeg blandt Hagenffovs Lcrnsmcrnd har omtalt), Hans
Enke Magdalene Munk (Datter af Oluf til Palsgaard) 1590 giftede sig med bemeldte Sivert Ninflat,
Friherre af Freiberg (eller Fricdeberg), men at Han L
den Grad var jalour, at Han behcengte sin Frue med
en Laas, naar Han udrciste (en lignende ConservationsLaas og muligviis den samme, mindes jeg for flere
Aar siden at have scet paa det Kougl. Konstkammer)
hvorfor, saavelsom for Hans andre Skarnagtigheders
Skyld, der tilfldst blev en Commando udsendt for at
opsnappe Ham, men som Gaarden, nemlig Herniugsholm, var omgiven med Graver og Bolde, künde Han
sorst tagcS fangen, da Han blev forraadt af sin Ben,
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Malte Hiott, som paa eu listig Maade overleverede
Ham til de Udsendte. Dette maa saaledes i Folge
det Foregaaende voere fleet 1608, og i Folge Gen.
biogr. Arch. 1, p. 32 Tab. blev Han 160V domt til
evigt Fcrngsel, hvilket ogsaa stadfcrstes af Hoff. D . Ad.
1, p. 39, hvor det hedder, at Han den 25de Jan.
1609 blev domt til at sidde fangen paa Drarholm
sor sine mange uhorlige Udydögierninger, og sott derhen den 27de s. M . , altsaa s. D . da Albert Steel
blev afhugget; thi det var ogsaa under dette Kongt.
Opheld paa Skanderborg at bemeldte Albert Steel til
Jungcrgaard den 30te Oct. blev fort sangen til Skander
borg (Schl. Saml. 2, 3,81). Hans Forseelse lnemlig at
Han, efter 1600 at have drcrbt Niels Juel til Kongstedlund,
nu atter 1608 drcebte en Stotkemand paa LandStinget i Viborg), hvorfor Han den 27de Jan. 1609 blev
halshugget, findes omtalt i Schl. Chr. 4de 1, p. 435
og hos Hoff. D . Ad. 1, p. 38).
D . 8. (lös 18de) — drog jeg til Drotingborg.
D . 19. — kom Ans Krabbe til Worgardt (see
den 12te Jan.) och Hylvig Gyo hidt; 6 H.
D . 2l. — droge de bortt.
S . D . betalde jeg Peder Knutzen Skomager 15 F
d. (danfl) sor 12 Huder Hand haffuer barcket; och
sende hanom Pengen medt Engelbredt.
S . D . andtvorede (jeg) Anders Ibsen 1^ -Kl til
100 Som (som) kom til Estrup medt Ladefogden (og
som) Bogemcsteren (s, Bygmesteren>-flulle haffue.
(S . T.) kioffte jeg i Aars ved Olluff 600 Legtesom, 21 fl sor Hundredett, och-v)- hanom betaldt.
(S. T.) lod ieg och hente 3 Td. Rostock V l ;
Td. X ^ i fl; och strar ved hanom betaldt.
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(S. T.) lod jeg heute i Manager 6 Td. Su n s
(maaflee sundisk) D l; for Td. X Z ; de 1 2 Daller
sende jeg frcm med Tygge, de 3 Lndnu rester.
D . 24. — kom Holger Rossenkrans (see Sde
Marts), HanS Lyndenou (see 25de April) och Hen
rich Gyo (til Torbenfeld?) hidt.
D . 25. — kioffte jeg Hans Lyndenou den Gardt
i Skalmstrup (Tved S ., N. Halb H.) aff for 900
Daller. Med dem
(Hvad flal nu derved forstaaes, dersom det ikke flal hedde: .med dem en Ruus'
(maaflee i noget af det nysankomne Rostocker og Stralsunder D l, see den 2lde); thi Sp il eller Dobbel kan
det ikke vcere, da Han immer flriver dctte suldt ud,
samt anmcerker hvad Han har tabt eller vundet i
samme).
S . D . kioffte jeg 4 Dren aff Espen L Gundestrup (N. Hald H.) sor 24 Daller, jeg strar betalde,
och sende hanom Pengene medt Niels Block (Fuldmcegtigen). Noch bckom jeg cn Ore aff hanom, som
er ubetaldt, og undte Han mig den (altsaa til Forcering)
for jeg skulle hielpe hanom L den S a g mcd Chresten
Lauersen i Hobroe.
D . 26. — droge de (Fremmede, see den 24de) bortt.
D . 27. — betalde jeg Ncnholdt Skoff 15 _K, pa
4 fl ner, for itt Sollfadt, Han giorde for mig pa 59
Lobt Solff.
D. 28. — bekom jeg Skiode af Anne Krabbe
pa hindis Anpart L Skierne och flal giffue hinder
I L00 Daller derfor; de 500 Daller var hun mig pligtig
flyldig), som jeg mcd hindes Dreng Daniel
sende hinder (Beviset for) igen och derhos mitt Breff
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pa 600 Daller, som jeg udi Mauritli An. 1609 medt
sin Rente schal betalle.
D . 1. O ctober kom Olluff Rossenspar hidt.
D . 2. — fultis vi til Skanderborg.
D . 3. — (döblet) med Kongl. Mas. och Albredt
Skiel (see den 7de Jan., og tabt eller vundet?) 100
Daller.
D . 4. — och (s: ligeledes) doblett och forspildt
600 Daller med Kongl. M . -r- (Det var noget grovt!
imidlertid kom de ikke Köngen til Gode, thi Han tabte
s. D . paa Dobbel 73 Daler, derimod vandt Han forrige D ag 88 (Schl. Saml. 2, 3, 79). HvorledeS
ellers Lidenffaben for S p il i hine Dage tog Overhaand blandt Adclen, flionnes deraf, at Fru Karen
Krabbe 1564 vandt den Capital L Kortenspil, hvorfor hun bygte en Kirke, Eggert Ulfeld til Kragerup
forspillede i 1583 sine Skove, ligesom Hans Sefeld L
1600 sine 2 Herregaarde; i hvor hoit et S p il de den
Tid indlode sig, sees dcsuden paa mangfoldige Steder
i Chr. 4des Almanakker, og dennes egen Datter, E li
sabeth Augusta, bortspillede, som Hans Lindenovs
Enke, alt hvad hun eiede og havde og levede siden
af en lille Pension).
D . 5. — lade (sr ladet) mitt Bod (s: Bud) mode
ved Lysberig Heretzting med de Und', (eller Vid'., altsaa Underretninger, Underhandlinger, eller Vidnesbyrd) mev (Hensyn til) Peder Jbssen och Hans Dreng
(s: Karl), der kioffte i Omstrup (V. Lifberg H.).
D . 7. — kom Chrestensse Bryfle (see den I6de
April) hidt; 6 Heste.
D . 8. — kom Este Bylde (til Ellinge, see 1603)
hidt; 8 H.
o

D . 12. — droge Este Bylde och jeg tll Hoffbro
och motte Manderup Parsberg (see 14de April) der
udi den S a g Lmellom S . Karen Krabbis (til Skiersoe
* Falk Gioe) Born och Este Bylde; dog effterdLMogens Gyo (formodentlig til Bollerup og GunnerSlesholm, Falk Gioes Broder og Bornenes Vcrrge.» icke
motte, bleff Sagen opsatt til Snapsting L Viborg.
D . 13. — droge vi til Drotingborg.
D . 14. — jagett i Romoldt Kier (Christrup S .,
S . Halb H.); 4 Reffue, 9 Harer.
D . 15. — jaget mine Folck ved Uudt (formodl.
Udbye i Veilbye S .) och Lostrup (i Bivild S .); 1
Rodyr, 1 Reff och 3 Harer.
D . 16. — var Este Bylde, Hylvig Gyo, Chrestensse Bryske och vi andre pa Rodhusett til Mester Peder Thogersens Brolup med Poucl NielssenS Dether.
D . 17. — och (s: ogsaa) der. -rD . 18. — kioffte jeg Niclstrup Gardt (i Bivild
S ., see derom mere ved Aarets Slutning) och mere
Godtz aff Este Bylde (til Ellinge) for 14,000 Daller;
de 2000 Daller strar betaldt; de 12000 til S . Morthens D ag 4 Aar pa Elling at betalle och dis imidlcrtidt 300 Daller orlig til Rentte pa Elling att lade
leffuere. (Disse 300 Daler i aarlig Rente maae formodentlig dog sorstaaes til hver Termin cller 2 Gange
om Aaret, som endda kun var 5 p.
hvilket i den
Tid maa ansceS sor meget moderat; thi skiont det
1547 blev forbudet at tage mere end 6 p. 6. lKrags
Chr. 3die, x. 311) og saavel 1554 sHv. x,. 1548.
Krg., p. 373) som 1558 lHof. F. Iste, p. 42— 43)
at tage mere end 5 p.
etc., har jeg dog Documenter i Hcende, som vise, at man 1604 har svarct
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6, 1611, 16, 17 og 19 saagar 7, ja! L de sarmne
Aaringer, nemlig 1617 og 19 endogsaa 8).
D . 19. — drog Este Bylde og Hylvig Gioe
(Hans Fruc) bordt; difligest och Chrestensse.Bryske.
S . D. sende jeg offner til Kioffvenh.affn 6 Td.
Syldt, som jeg lod saltse L Nybe ved Las Hvidt,
med den Skipper, der forde Kongl. Maj.s Smor offner;
och flulle de 3 Td. til Vemetofft och de 3 Td. til
Allerup; och ffreff (jeg) Oluff Jorgenssen L Kioffvenhaffn til derom.
S . D . afferdiget (jeg) Chrestoffer Rauffn offner
til Kioffvenhaffn effter de Penge hos Chresten Albretzen och Chresten Hanssen L Malmoe; och fick Hand
med sig Chresten Albretzens Breff om vorcS Kioff;
difligest och Morthen (s) Werlingsbreff (s: VereL) va
790 Daller, ßa (s: saa) mig indnu tilkomer hos hanom
620 Daller. Och fick (s: leverede) jeg hanom til
Therepcnge 4 Daller.
D. 24. — jaget i Thebcstrup-Vorup Kicrr (Haslund S., Galten H.) 1 Reff, 3 Harer.
D . 28. — andtvorede (jeg) Peder Kcrllerdreng
12 Daller at leffuere Niels Block (Fuldmcegtigen) for
3 Slagtenodt.
D . 29. — jagett L Verum och Hastom Kier (begge
i Sognene af samme Navn i Galten H. mcllem Voerum og Haslund), 6 Reffue, 1 Hind, 4 Harer.
S . D . kom Olluff RoSsenspar.
D . 30. — kom Chrestoffer Greffvel (see den
I5de Febr.).
D . 31. — droge de bortt.
S . D . drog jeg til Estrup.
D . 1. N ovem ber drog jeg til Drotingborg.
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D . 2. — drog jeg til Vingegardt (S . Lyng H.,
som tilhorte Envold Kruse eg Ane Bind.)
D . 3. — jaget i Hvidinglundt (Vorning S., S .
Lyng H.), I Reff, 1 Radyr, I Hare. -r
S . D . kom Chresten Munck (see den 5te Jan.)
och Anne Skram (Hans Frue) hidt.
D . 4. — dreg jeg til Drotningborg.
D . 5. — andtvorede (jeg) Niels Block Schriffver
100 Daller her pa Drottingborg, Hand skulle lcffuere
Dcttlof Nantzou, som Hand lontte mig pa Skanderborig til Dobells (see den 4de Oct.)
S . D . drog Chresten Munk och Anne Skram
til Lonbigardt (deres egen Scrdcgaard i Lyngby S.,
Hoflev H., Havreballegaards Amt).
(D. 7. — leverede E. Brock i Folge den Kongl.
Calender (Schl. Saml. 2, 3, 82) 1688^ Daler til
Köngen af den nye Skat lom hvilken see rliLä. p. 92),
men da E. B. selv i sin Calender aldeles ikke omtaler
at have vcrret i Skanderborg paa den Tid, maa Han
vcl have indlevcret dem vcd sin Skriver, som Han den
5te Nov. til Skanderborg afsendte.)
D . 13. — kom Mandrup Pasberig (see den I4de
April), Jorgen Friis (til Krastrup), Preben Gyldensticrn (til Vosborg), Olluff RossenMar (see 4de Jan.),
Chresten Holck (see 25de Jan.) hidt til Byen, efftersom de af Kongl. Maj. vare forstreffuen.
D . 14. — kom Chansseleren Christen Friis hidt.
S . D . skal Rodet her modis i Randers.
S . D . vare Rodet udi Cansseleres Herberig ndi
Jens Bays Gardt i Stenhussitt sorsamlett.
D . 15. — vare de och der sorsamlett och same
D ag ftiltis hersra.

D . 17. — jaget ved Ftoffstrup (Horning S., S .
Halb H.) sich 6 Reffue, 4 Harer.
S . D . var Niels Krabbes (tkl Brusgaard) Hunde
voere (vare de vcrret o: havde de vcrret) om Morgenen slupit i Tustrup Kier (s. S .) (o: de havde listet
dem ind, hvor de formodentlig Lugen Ret havde til
at komme).
D . 18. — jaget udi Drastrup Kier (i Essenbek)
och Kastrup (i Virring S., begge i S . Hald H.), r
Reffue.
D . 22. — kioffte (jeg) 400 Flonder for 5z
som jeg andtvorede Niels Block Pengene same Thidt.
S . D . bekom Jens L Vilstrup (Christrup S.)
den brunblesset Jagthest, som Jacop Jeger redt;
schall giffue mig til S . Mckelsdag sorst kommer 2
gode Vren.
D . 23 — flreff (jeg) medt Chresten Bang offner
til Este Bylle, Chresten Albertzen och Christoffer Rcrff
om de Penge <see den I9de Oct.).
D . 21. — andtvorede (jeg) Anders Jbssen z Daller sor 1 huitt Kalstin (s: Kalvskind) Hand bekom
hos Poul Nielssen.
Noch 2
for itt rott Skin
(maaffee Saffian), som kom til mine Stoffte (som
jeg) bekom hos Bentis Son.
D . 25. — andtvorede (jeg) Anders Jbssen Penge
til Ihre Sthen Hamp (som) bleff kiofft hos Poucl S o dring, 5z
til Huer Sthen Hamp (1 Steen Hamp
er cfter A. B. 20 Ä), och kom den til Horinghvlm
til Bongaren (o: Bundgarn).
D. 26. — betald? (jeg) Hans Fclttbeveder 10
for 10 Buckskin, Hand fra Estrup och herfra beredt
haffuer; noch I H for 1 Strompcflin (altsaa brugte
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de den Tid maaflee paa Zagten, lkgesom Lederstrumpf,
enten Skindstromper eller Kamafler af Skind) och
S Z sor 20 Bedeffin, Hand beredt haffde, som Niels
Block hanom andtvorctt haffve och er (jeg) hanom nn
inthet flillkg. ^
D . 28. — jaget i Drastrup (L Eösenbek) och Kastrup (i Virring S .) KLere; 3 Neffue.
D . 30. — jaget L Vissingskoff (Galten H. V is
sing S .); 2 Reffue, 1 Hare.
D . 1. December kiofft en rohiclmet Ore as en
Mand L Veylebi ved Ars (s- Aarhuus), som var
sireffuet til Thorup Ladegardt och stodt der pa Fodcr; gav dem 6 Daller 1
strar bctaldt ved Arcl.
S . D . fick jeg Anders Kielsen i Nor Onsyldt
(i S . og H. af s. N.) 10 Daller til et Skpundt
Zern hos Berner L Hoffbro. (Dette er senere overstreget mcd Tilfoiende: er Ltt F. (s- Feil?).
S . D . fick jeg den roskegget Pramkarl i Thorup
(».- ved Frisenvold) 14 fi thil tho Bonreff (s- Fifleliner?).
D . 5. — drog jeg til Holberig o - Hovelberg)
Herett att jage och s. D . jog L Hafferum (s: Havrum)
Skoff; fick 1 Reff.
T il Enflof (Velleff S.) om
Affrenen.
D . 6 ^ - jaget L Thylundt; fick 1 Reff (drog
dcvfra) til Vormstrup (^: nuvcerende Herregaard Frisholt i S a l S.).
D . 7. — jaget ved Vormstrup i de Kiere; 2 Reffue
och 1 Rodyr pa Salhede (S a l S .), om Afftenen
til Vormstrup; 1 Reff ved Dostrup (s: Daastrup L
Gierning S.).
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D . 8. — jaget ved Hoflof (»: Hvorflef Kirkebye);
fick (Antallet staaer der ikke).
D . 9. — jaget i Vellof (Kirkebye i s. H.) Kier
och Skoff; fick 6 Reffue, den ene thog Stoffueren.
Och same Afften drog jeg til Drotingborg.
D . 10. — jaget mit Folck ved Ostergardt (Belles S .) och Aarup (s. S .); 2 Nodyr och en Reff,
och kom de hiem.
D. I I . — Den Jagt (vav) mig imodt.
D . 12. — andtvovede (jeg) Olluff Fyster 6_^ til
itt Thoger (o: et Stags Fistegarn), Hand bereite att
haffue kiofft i Loffstal Hr. Grers i Vellig hvs (s: hos
Prcrsten Hr. Gregers i Bclling. Lofffal er ncmlig en
Bye i Skiern Sogn, og dette Anneret til Bester
Belting).
D . 13. — kioffte (jeg) 4 ny Grüner (som) kom
til Therup til mine Fvller; strar bctaldt.
T . 14. — andtvorede jeg Laffve Brock Threduff Dallev L M-A st^i, huilcke 30 Daller, Hand skulle
leffuere Soffren Skollemcstcr (.^: Informator) aff sin Lon.
D . 16. — drog jeg och Chrestensse, Bornen och
flere aff voriS Folck til Estruv.
D . 17. — drog Chrestensse til Kattholm; thi
Lysbett Brock var bleffuett noget ilde til P a s; thi
hun var pa Kattholm.
S . D. jaget ved KLergardt (Veilbye S .; S . Hald
H.); 1 Reff, 1 Hare. S . D . jaget i Sverkier (maaskee Sor-Bad i Giesing S.).
D. 20 — jaget i Mingkier (ved Alling Kirke
bye); 1 Reff, 2 Harer.
(S . D.) kom Laurö Naulff til mig (see den I8de
August).
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(S . D.) sende jeg Skolemesteren tit Randers effter noget att hentte aff mitt Kamer; och fick jeg hanom
18
danske med sig til 3 Sthen Hamp, som An
ders Jbssen kioffte for mig, och kom til Hoffringholm.
Bleff same Tidt hendt i Vore (maaflee Kirkebyen
Vocr i Rougsoe H.) banger (s: et Stags Torsk, Atl.
5, p. 1019) och nogle Flonder hos Chrestcn bogtmager; ubetaldt.
D . 21. — jaget ved Flos (Verring S . ); 2 Rcffue,
2 Harer; och da lod jeg Hunden och Fotcken drage
til Randers.
D . 22. — drog jeg til Slothet och haffde jeg
med mig i s Hefte, Vognhcste och Jagtheste (og det
nagtet Han Dagen forud havde afsendt fine Folk til
Randers, saa at man altsaa deraf kan flutte hvilket
uhyre Gicsterie, de arme Bonder under disse Jagtpartier af en saa talrig Karavane maatte lide, og det
i Gründen lige fra den 12te Sept. og til den 12te
Marts eller saalcrnge som Jagttiden varede).
S . D . for jeg drog fra Estrup kioffte jeg tho
sortt giernctt Vren off en Mand L Hollinsberig (Vrsted S . Rougso H.) Niels Tamessen (som) er Hartvig Kosses Thiener (s; Hovningsbonde til Mollerup
r Sonder H.) for 12^ Daller och ser Lcs Ved, Skofffogden hanom uduiße skulle. Pengen betalde jeg sielf
strar och sende hanom dem medt Fogden Anders Nielssen.
S . Tidt kioffte (jeg) en fort hielmett Ore off
Rafinus Chreftessen L Flos for 5 Daüer; strar betald;
och sende hanom Pengen med Arel.
D . 28. — var bauritz Naulff (see 18de Aug.),
Otte Baner(see lydeAug.), och Grett (s- Gert?) Bryske
(til Bogensholm? med mindre det var Margrets Bryffe)
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her hos mig om Forhandling om GLesflngholm; dog
dett til ingen Ende kom.
S . Afften drog icg til Manager.
D . 29. — -!D . 30. — hiem tkl Drotingborg.
D . 31. — drog Chrestensse til Katholm; 2 Hefte.
Endelig fluttes det Hele med folgende d. Iste
Jan. 1609 nedffrevne Takstgelse: ,Gud allermechtigste
vere evindeligen tacket, som bode mig, myn Hostru och
Born och altt andett udi dette fovleden Aar fra Ulyckcr
beuaret haffuer! D . 1. Jan. 1609. Este Brock eg.
Handt."
Jeg vil ikke opholde mig ved at giore Lceseren
opmcrrksom paa, hvad Han uden Moie selv vil kunne
opdage, nemlig hvilket klart Lys den ovenstaaende
Atmanak udbreder over den davcerende Adels Levernaade i Fredstid: cn idelig Jagen, saa lcrnge Jagttidcn varede; et Ldcligt Gicrstereren saavel ude, som
hicmme; en idelig Handel om Hefte, Stude og Gaarde;
og derhos det ene Kors cfter det andet, snart i Iste,
snart i 2den og snart L 3die Potents; derncrst den for
en stör Deel, til tor Fiff og Vildt indffrcenkede Levemaade, og paa den anden Side de mange Guldsmykker
og det solvbeflagne Hestctoi, samt endelig Datidcns Priser og som en Folge deraf P engenes Vcrrd rc. rc.
Men jeg vil iscrr giore opmcrrksom paa, at E. Brock
saaledes i indevcercnde Aar, foruden de Fcrdrenegaarde
Han allerede besad, nemlig Estrup og Vemmetoft, og
den med Hans Hustrue bekomne Alnerup L Skaane
(see 1589), hvortil uden Tvivl allerede da ogsaa Hungstrup tor henregnes (see ovenstaaende Almanak d. 3die
M arts, me.l isar d. 25de MartS og d. 22. Aug.),
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endvidere var blevet Vier d. 2lde Juli af Hovringholm, kiobt for 50,000 af Esse Bildes Enke.
D . 28de Sept. af en Anpart i Skicern for 1400
af Ane Krabbe.
D . 18de Oct. af Nielstrup for lio o o
Bilde, og

af Esse

D . 28de Dec. endnu stod i Handel om Giessingholm.
Af Handelen om Gicssingholm btev der imidlertid, som sagt, intet.
Hvad Andelen i Skicrrn er angaaende, da kan
derved neppe andet forstaaes end det bekiendte Skiern
Slot i Medelsom Herred; men dets Historie er altfor
mangelfuld i denne Periode til at man ssulde kunne
vide, hvorledes Anne Krabbe künde have Andcel i
samme; blot saa megct veed man, at det 1563 tilhorte
Christoffer Rosenkrands's Arvinger (Atl. 4, x. 692).
Nielstrup vil man derncest forgioeveö söge enten
i det fyenfle ellcr i det lollandsse Nielstrup; thi allcrede
Prisen viser, at det kun var en ubetydelig Gaard; men
da Christoph Lunov mellem 1585 og 87 folgte Rudtgaard (nu Ryegaard i Norager Sogn, S . Halb H.)
til Erik Lykke til Skougaard den yngre, flyttede Han
selv til en Nilstrupgaard, der laae i Nielstrup Bye
og Bivild Sogn (Hansens Rid.-Borg p. 116), hvilken Han endnu 1607 eiede, men kort efter (nemlig,
som vi i det Foregaaende saae, 1608) kiobte E. Brock
den og eiede den 1613, tilligcmed Rudtgaard, som Han
kiobte af Erik Lykkes Born (cller Hans Enke Margrets
Folksdatter Gioe; thi Genealogierne sige, at Erik
Lykke den crldre til Skougaard var * Ane Vertelsdattcr .Kaas af Strandet, men Hans Son Erik Lykke den
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yngre derimod * Margrets Gioe), ligesom begge diese
Gaarde ved E. Brocks Dod ogsaa tilligemed Hevringholm tilfaldt Hans Svigerson Frants Lykke (Hansen
I. e., p. Il7). Dette var altsaa det Melstrup, E.
Brock 1608 tilkiobte stg.
Hvad endelig Hesringholm er angaacnde, da haves
endnn (Hansen I.
p. 80) det fra Kiob. undcr 22de
Juli daterede Skiode, hvorved Elsebe Skram til Urop,
E. Bildes til Svanholms Enke, folgte Ham denne Gaard;
og hvoraf man tillige seer, at der mcd samme sulgte L
Kiobet en Molle, 81 ved Navn opgivne Bondergaarde
og 40 dito Huse, samt Gaardens hcle Besoetnkng, Jriventarium og Losore. I Folge genealogiste Esterret-ninger havde hendes afdode Mand, Este Bilde til Svauholm (der var en Son af Peder B. og Birgitts Rosenkrants, og hvis Dod 2ltl.
p. 225 urigtig anscrtler til 1603 i Stedet for 4608), med hende (som var
en Datter af Niels Pedersen Skram til Urop og Chri
stine Rosenkrands) saaet Urop, Heuringholm, Nebel,
Lyndelse^.og Gunderup i Jylland, samt Skeval L Halland; rüen nagtet de kutt vare kort sammen, satte Han
stg dog i saa stör en Gicld, at Han alene til Este
Brock flyldte 49000. Dal. og at alle disse Gaarde,
samt Hans egen Fcedrencgaard maatte soelges efter Hans
Dod; saa at Enken intet beholdt tilbage, men'Wer
ner Parsberg, som havde hendes Stedmoder Zlgathe
Sefeldt, gav hende sit Ophold saa loengeähun levcde.
Heuringholm kom ved Este Brocks.Dod, som sagt, til
Hans Svigerson Frants Lykke, som I65t>.ombygte eller
L det mindste anseeligt forbedred^degS BygM'ngcr, der
bestod af 3 Floie paa 2 Etager med hoie hvcrlvcde
Kieldere under, men Kaurmerherre FonsS lod den L
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Begyndelsen af dette Aarhundrede aldeles nedbryde
(om denne Gaard see udsorligt Hansen 1. e., p. 67
hvor ogsaa et Grundrids af dens forrige Beflaffenhed meddcles).
1609 herflede der L Jylland saa svcrr en Pest,
at man gav den Navn af den lille sorte Dod (Schs.
Chr. 4de, L, p. 435).
S . A. blev der i Januar holdet en Herredag i
Horscns, paa hvilken den under forrige Aar omtalte
Albert Skeel til Jungergaard blev domt til Doden og
den 27de henrettet, fordi Han havde drcrbt Claus
Daaes Forvalter (Schl. I. e. p. 435); hvilket er rimeligere end hvad Hoff. D . Ad. 1, x». 38 siger, at Han
flulde have drcrbt en Stokkemand paa Thinget.
S . A. kongl. Befaling fra Dronningborg af 15de
Febr., at E. Brock flulde give Laurids Pedersen Hvid,
Borger i Randcrs, 350 Daler sor en Selveierbondegaard L N. Halb Herred, Konsted Sogn og Torp
Bye, som bemeldte Borger til Kronen vilde afhcende.
(Af jydfl Reg. ved K. R.)
S . A. reguleredes, som det synes, i M a i Rigcts
Roßtieneste, og det blev Rigsraadet paalagt 2 Gange
aarlig at monstre samme (Schl. 1. e. x. 441). Roßtienesten bestod ncmlig L den Jndretning, at hver 320
Tdr. Hartkorn flulde stille en tienstdygtig og velovet
Karl, med Harnifl fra Hoved til Knce, samt 2 Pistoler, 1 Svcrrd og en stoerk Hest; og man regnede,
at enhver saadan Rytters forste Anflaffelse kostede 150
og Hans aarlige Underholdning 80 Specier. (ibiil.
p. 446).
1610 blev Prinds Christian hoitidelig hyldet i
Kiobenhavn den I4de M arts

(Schl. I. e. p. 455,
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siden i Lund, Odense, Viborg og derpaa lilsidst L
Norge den I5de Juli; I. e. p. 457). P aa den i
samme Anledning afholdte Kjobenhavnfle Herredag er
Lscrr een Forhandling altfor mcerkelig til ikke ogsaa her
med et Par Ord at omtales, og det er nemlig Chri
stof Rosenkrandses Degradation sra Hans adelige Bcerdighed, den I7de Marts (Hans noksom bekiendte Brode
har man hos Schl. 1. e. p. 459); thi i Stedet for
at Ridderne ellers i Almindeli'ghed bleve degraderede
ved at afhugge deres gyldne Sporer, saa blev derimod
her, fordi Han blot var Riddersmand eller Vcrbner,
kun Kaarden (som Militcrr) og den gyldne Halskioede
(som Adelsmand) Ham frataget og Han selv stodt baglcends ud af Deren.
Ogsaa udmcerker dette Aar og formodentlig denne
Rigsdag sig ved cn Forordning mod Adelens overdvevne Prägt L Klcededragt, samt ved Bryllupper,
BarnedaäL-ög Begravelscr (1. e. p. 462), som kaster
et ypperligt Lys paa Fortidens Moder og Forfcrdrenes Scrder (thi allerede Kong Fr. 2den havde vel herimod 1586 udgivet en Forordning, Resen p. 346,
men desuagtet maatte dog Chr. 4de, saavel 1610, som
1621, 22 og 24 paany indfloerpe samme; Schl. I. c.
P. 462).
S . A., i M a i, siges allerede E. Brock at vcere
en af de Rigsraader, der vare besternte til at ledsage
Köngen paa det forehavende Tog til Sverrkg (N. D .
Mag. 2, p. 124); men dette er uden Tvivt en Trykfeil i Stedet sor 1611.
S . A. d. 10de Sept. holdt Köngen Herredag L
Flensborg, hvor ogsaa Joachim Brochdorf, for at have
drcebt Henneke Rantzau, med hvis Frue Han stod L
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Forstaaelse, blev domt fra adelig Wre og Vcerdighed
og derpaa henrettet (Hoff. D . Ad. I, p. 74).
S . A. fik Köngen i Mageflisre med E. Brock
en Aoelig i Bendstrup Bye S . Halb H. og s. A fik
E. Brock i Magcskiste med Köngen Herligheden af 2
Kirkegaarde i S . Hald H., den cne L Floistrup og
den anden i Foustngbye (as Voss Reg. ved K. R.).
S . A. fik E. Brock Köngens GLenbrev paa Gods
i Stubberup i Faroe S., L Hyltoste i s. S ., i Spiellerup S . og B., og i störe og lille Torsoie i Smerup
Sogn; tilhobe i Faroe Hcrred (I. e.).
1611, L April, ledsagede E. Brock sorst Köngen
paa Togct til Sverrig (Schl. Chr. 4de 1, p. 491)
og blev ved denne Leilighed til Krigscommisscrr forordnet (L. Pr.).
S . A., d. 27de M ai, blev Byeu Calmar indtaget
(Schl. 1. e. p. 501).
S . A. holdt E. Brock tilligemed flere Rigsraader
L Juni Maaned ved Jonkjobing et Krigsraad med
Feldherren Sehestcd, som imidlertid havde indtaget
Nylose (Schl. 1. e. p. 506).
S . A., d. Zdie Aug., blev ogsaa Slottet ved Calwar indtaget (I. c. p. 514).
S . A., 3 Dage for Michelsdag (altsaa 26de
Sept.) kom Köngen (1. e. p. 521), og altsaa sormodenrlig ogsaa de Ham ledsagende Rigsraader, hiem fra
dette Aars Feldttog.
S . A., d. 20de Oct., blev den 2den af E. Brocks
endnu tilbagelevende Dottre, nemlig Margrethe B.
(ester de Tiders Brug) paa Vemmetost hoitidelig trolovet (det saa kaldte Fcrstensol) med Steen Rosensparre, en Son af den L Dagbogen af 1608 saa oste
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omtalte Oluf Rosensparre til B. Valloe (Rothe 1, p.
51, Schl. Chr. 4de 1, p. 535). Hvorledes det ved
disse Trolovelser gik til, er af den gcistlige Historie
noksom bekiendt; ligcsom det ogsaa beffrives i Gl.
Samt. 2, 2, 93 (see mere derom 1613 og cfr. desuden
Chr. 4des Forordn. af Iste M a i 1624 og Recessen
af 1613, 2, 8. 2, hvor Festensgavens Storrelse og
Beffaffenhed bestemmes).
S . A. indgav Magistraten L Randers en Forestilling ril Lcensmanden E. Brock (Stadf. p. 92, 401)
i Anledning af en Markeffioels Troette imellem Ran
ders og Lern, der i den Henseende er os vigtig, som
den, saavidt jcg veed, er det eneste hidtil bckjendte
Dokument, hvori det udtrykkelig siges, at det var det
gamle Graabrodre Kloster i Randers, der den Tid
(og altsaa ogsaa baade for og siden) kaldtes Dronningborg. Men at E. Brock ogsaa soruden Dronningbvrg, som Han blot som Lcrncmand bcboede, havde
egne Besiddelser i Byen, fees blandt ander deraf, at
nogle Huse L Randers, i det mindste den Tid, bare
Navn af Este Brocks Boder; thi ncrop s. A. (1611)
udstedede Pedcr Munk til Estvadgaard allercde den
24ve Jan. stt Skiode til Reinholdt Surlendcr paa en
Gaard i Randers, ncrst osten op til EsABrocks Bo
der (D. S . T., p. 237).
"
As 1612 har man atter en af E. Brockst Dagbogcr, som giemmes i Geh. Archivet og somx udtogsviis er aftrykt i det d. Ad. Mag. 1, p. 8 s^., kun
Skade, at alt bvad der L samme angik E. BrockS egen
Oeconomie, Huusholdningssager og private Anliegen
der, ved dcnne Lcilighed af Udgiverne er udeladt, nag
tet de egenhcendige Antegnelser, vi have af vor inden0
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landfle Adel, ere saa saare faa og sieldne, at vL netop
savne det, som ved vor totale Mangel paa andre Kundflabskilder i denne Hensecnde maaflce endogsaa vilde
vcrre os det interessanteste af A lt, nemlig det, som
künde leere os dercs huuslige Liv og deres daglige
Syssel at kiende. D a imidlertid bemeldte Udtog dog
indeholder Antegnelserne om Hans Decltagelse i Krigen,
og det saaledes vil vcrre dobbelt interessant, ved Siden
af Almanakken for 1608, som blot indeholder Hans
Syssel i Fredstid, tillige at kunne sammenholde denne,
som en Skildring af Hans Syssel i Krigen, saa vil
jeg saameget hellere ogsaa deraf hidscrtte de vigtigste
Punkter:
Den Iste Jan. er Han allerede i fuld Birksomhcd
med at mynstre Troppcrne i Skaane; hvoraf man
altsaa seer, at Han, cster at have hoitideligholdt sin
Dattcrs Fcrstensol den 20de Oct. f. A. paa Vemmetoft, igien for Vinteren maa vcrre vcndt tilbage paa
sin Post som Krigscommisscrr ved Armeen. Den lde
Jan. kom Han forst sra Skaane tilbage til Kiobh., og
efter derpaa at have besogt stt sicellandffe Gods Vemrnetost, kom Han den Ilde igien tilbage til Dronningborg.
D en2l. Fcbr. blev Hans tilkommende Svigerson,
Steen Rosensparre, tilligemed flcre ALetsmand, skudt
af de Svenske paa Skettinge Mark ved Barberg; alt
saa omtrent paa samme Sted, hvor saavel Hans egen
Farfader som Hans tilkommende Svigerfaders Fader
paa en og samme Dag 1565 fandt Doden (Resens
Fr. 2den, p. 138, cfr. Rothe 1, p. 51 og Schl. Chr.
4de 1, p. 531, hvor ogsaa Hans kicrkke Svar ansorcs,
Ldet Han nemlig, da man i Affairen advarede Ham
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dm, at Han, som den eneste Spire as sin Stamme, ikke
maatte vove sig for yderligt, idet Han satte mod Ficnden, gav til Giensvar: at derpaa var nu ikke Tid at
tcenke, men at et godt Navn'gik frem for Alt).
Den Ute M a r t s erfarede E. Brock sorst denne
sorgclige Tidcnde, og nu beredede Han sit Huus til
en lcengcre Fravcerelse. Den I2te lod Han saaledeö
sine Regnffaber, saavel paa Slottet, altsaa Lcensregnstabet, som paa gl. Estrup og Hovringhotm, for de
2 fidste Aar revidere af en sremmed Rcgnskabsforer,
Peder Knop, som Han dersor betalte 20 Dl. og 1
Fd. Smor, samt Hans Son, der formodentlig ved Re
visionen assisterede Ham, 4 Daler.
Den 18dc folgte
Han 1000 Td. Rüg fra gl. Estrup for 6 Nigsmark
Td. til en Kiobmand L Amsterdam. Ten 19de udstcrdede Han Begravclsesbreve for sin afdode Svigcrson, og den 25de drog Han selv i Anledning af denncs Begravelse til Kiobh., hvor Han ankom den 30le,
altsaa Dagen cfter at Dr. Anna Eatharina var dod
(hvis Begravelse Han dog mcd intet Ord omtaler).
Den Iste A p r i l bivaanedc Han Steen Nosensparres Biscrttelse i Kiobh., ved hvilken Leilighed Steen
Brahe »talede over Graven", og fulgte derpaa Han og
bans Son mcd flere Adelsmcend og deres Fruer den
3die Ligct til Herfolge Kirke at begraves. M an har
cndnu et latinfl Trostevcrs til E. Brock i Anledning
af dette Dodsfald (Rothe 1, p. 55). Af Kong Fr.
2dcns Reces, 1576, Art. 9, scer man den störe Overdaadighed, som den Tid gik i Svang ved de adelige
Begravclser og som Han ved dette sit Forbud soger at
indskrcenke; imidlertid var Kong Ehr. Ide endnu nod6'
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saget til, saavel ved Forordn. af 1610, 21, 22 og
24 (Schl. Chr. 4de 1, p. 462), som ved Forordn. af
1631 (hvor den störe Brudeseng (s.- Prydeseng eller
Paradcseng) samt Confect og Liigvagt o: den saakaldte
Vaagstue blcv asflaffet og Maaltidet til 12 Retter
indflrcrnket, Osters. Gloes. p. 16) og ved Recessen af
1643 at modarbeide samme; thi hvor kostbare og langt
oder Evne pragtsulde de adelige Begravelser i hine
Dage vare, fees bedst af O luf Daaes Erklcrring, naar
Han i stt Jndlcrg siger: .Jeg er kommen om Huus og
Hiem og mit ringe Gods og Formue over sal. Hr.
Arel Arnfelds Jordefcrrd (1647) og dets Bekostning,
og derover nu maa leve L Armod" (Hansens Rid. Borg,
p. 89). Om den Skik at käste den Afeodes Signet
med Ham i Graven, see D. Mag. 1, p. 18. Den
Skik, at dcres Stridshingst gik soran Liigbaaren med
deres Vaaben (hvilkct man kaldte Jndridningen) ogderhos ogsaa enten blev flienket til Kirken eller med
Pcnge fra Kirkens Dienere udlost, omtales allerede
1327 (D. H. XII, p 158), 1360 (XIII, p. 433),
1396 (XIV, p. 393), og vedvarede endnu ikke alene
1514 (see Nord. Tidsskr. 1, p. 563) og 1537 (see
Odense B. 2 H. 1), men ogsaa 1588 ved Kong Fr.
2dens Begravelse (hvor Hans Livbest med Hans Vaaben paa ledcs frem soran Baaren), hvilkct ogsaa 1601
ved Tycho Brahes Liigbegcrngelse fandt Sted (D. Mag.
2, p. 351). Det i Dagbogen omstrcvne .Talen over
Graven" af cn Lcrgmand veed jeg derimod intet an
der Sted end netop her, saavel i Dagbogen af 1608
som i den af 1612, at have fundet Spor til; det
bestod imidlertid vist neppe i nogen Parentation over
den Rfkode, men formodentlig i en Orstiarnm actio

til de Efterlevende, der havde beviist den Hensovede
den saakaldte sidste SEre. (Formodentlig vil man,
saavel om.disse som om andre flere ved de adelige
Begravelser i Middelalderen stedfundne Ceremonier,
finde udforligere Underretning i
ile varUs
ritilrus aputl utrius^vo Duestus 6»!»Irriei aolxles, 1748, 4lv; et Skrift, jeg, desvcerre!
blot kiender af Titelen).
Forresten er det moerkeligt, at den Afdodes Kjoereste eller, som det den Tid
kaldteS, Fcestemoe (E. Brvcks Datter Margrethe) ved
denne Leilighed, — formodentlig eftcr Datidens Skik
og Brug, — giorde Condvlations-Forcrringer til den
Afdodes Moder og Sostre, nemlig en Guldffee, som
havde kostet 6 Rigsdaler, til dem hver (Ad. Mag. i».
13), hvorimvd det er mindre at undre stg over, at
E. Brock selv, som Lcensmand i det for sine Lar saa
beromte Randers, at Sorg baade i sit eget Huus og
paa Slottct nagtet, ikke undlvd at giore Forcrringer
af spegede Lar, saavel til Köngen som til Cantsleren,
Statholderen og Rentemesteren
p. 12— 13).
Den 23de droge derpaa Hans Heste og hanS Folk
til Skaane, hvorhen Han akeredk den 24de Marts
havde vversendt saavel Gods som Havre fra Jylland.
Den Lden M a i drog Han selv med Köngen til
Sverrig; den Ste begyndte Elssborgs Belciring. Om
Natten, saavel den Ste som den 7de, var Han ude
med Köngen at recognoscere Slottet, og den lNde
ligcledes i sammc Henjeeude paa den lige over for
Slottet beliggende Oe Hisingcn (nuvcrrende Gothen
borg). Den 13de og folgende Tage monstrede Han
Folket; den I6de besogte Köngen Ham i Hans Tett;
den I7de og I8de monstrede Han atter; den I9de og

29de legte Han og Jens Juul Munten (s: et Slags
Kortspil, der lignede Piqvet) med Köngen, hvorved
Han en Gang tabte 4 og en anden Gang 18 Dalcr.
Den 24de ovcrgav Elfsborg sig, cfterat der den
22de var fludt Breche. Den 27de besogte Köngen
Ham atter i Hans Telt; den 29de rykkcde Tropperne
for Guldborg og E. Brock fulgte dem, ester forud at
have monstret de engelske Tropper.
Den Iste J u n i overgav Guldborg sig, 2 Dage
cster at Batterier vare opkastede for sammc. Den 6te
drogc Tropperne til Gammellvse og s. D. blev E.
Brock syg og sengeliggende (cfr. N. D. Mag. 2, p.
46. 47), forst i Elfsborg, siven L Bahuus; og da
Han ved Maanedens Udgang kom sig for den indvortcs Sygdom, satte det Onde sig i Hans Vine.
Den Iste J u l i drog Han atter tilbage til Kön
gen, som den Tid havde sin Leir paa Guldborg Enge.
Den 2den begyndte Han at monstre Tropperne igicn,
men den 6te maatt-e Han for Mcrdag y Vynen",
Smerte i Vlncne, präge til Elfsborg igien, hvor
Han den 10de giorde Afregning med de engelste Compagnier; d. 18de seilede Han fra Elfsborg, den 22de
kom Han til Varbierg og den 24de til Halmstad.
Den 5te A u g u s t drog Han igien op til Köngen,
som havde sin Leir ved Ncesseryd; Den 6te monstrcde
Han igien Tropperne og s. D . drog Han efter Kön
gen til Halmstad. Den 9de bcgav Han sig paa Rei
sen til Kiobh., hvor Han ankom den Ute. Fra den
I6de til 19de var Han paa sin sicellandste Scedegaard
Bemmetoft, og den 22de kom Han igien til Dronm'ngborg.
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Den 28de S ept ember fik Han Ordre tll den
2l.de Oct. alter at mode i Kiobenhavn.
Den 13de Oktober begav Han sig paa Reisen
did; den 2lde var Han paa Vemmetoft og den 23de
kom Han til Kiobh., hvor Han fra den 27de tll den
30te maatte forhore Vidner i en Skiceldsordssag mellem et Par Officerer, nemlig Feldmarflal Gert Ranzau
og Nitmesteren for et tydfl Regiment ved Navn Wostrow. (Anledningen til deres Trcette erfarcr man af
Schl. Chr. 4de 1, p. 547 at have vceret den sidstes,
nemlig Wostrows, Insubordination paa Togct i Sverrig, der, som man seer af p. 549, endogsaa gik saa
vidt, at Officcrerne maatte asflediges og Tropperne
stikkeS ind under andre Regimenter.) Den 3lte begav
Han sig paa Hiemreisen igien.
Den 4de November kom Han hiem til Dronningborg, men den 16de drog Han igien ester Ordre
paa Reisen til Kiobh., hvor Han ankom den 22de, og
den 25de drog Han med Cantsleren og 2 andre NigSraader til Fredscongrcssen L Kncerod (csr. Schl. 1. c.
556), hvor Han kom den 28de og hvis Forhandlinger vedvarede Aaret til Ende (ved hvilken Leilighcd Hoff. D . Ad. 1, p. 28 ved cn Feiltagelse kalder
Ham Lcrnsmand paa Kronborg L Stedct for paa Dronningborg).
Ester saaledes at have fnldendt dette Udteg af
den trykte Deel af E. Brocks Dagbog for 1612, har
jeg havt den Gloede ved Hr. Caud. Kall Rasmuösens
Velvillie at modtage cn Udffrist af den udeladte eller
hidtil utrykte Deel af samme, som jeg ansecr interes
sant nok til herved, som et Supplement til det Feregaaende, at meddele ordlydende, som folger:

D. 1. J a n u a r monstrede jeg (soruden flere) ogsaa Geystis (ikke, som der staaer i Ad. Mag. p. 8,
Bryscis) Companü til Hest.
D . 4. — L Helsingborg; icke offner sor Z ß ; mcdt
Anders Bylde och Borgemester Jehan Willomssen -i(Disse Krydsers Betydning kiende vi allerede fra Dagbogen for 1608).
D . 5. — sor jeg (fra Helsingborg) offverdrog
(s: satte over) gaff jeg NielS Bogendreng Ihre Daller
till Skiortcr, der handr medt Bognen drog til Allerup.
S . D . til Helsingor; (derpaa) til Frederirborg
om Afftenen och der udi K. M . Gemach.
D . 6. — refereret Hans Maj. rc. ^
D . 7. — udi Kioffenhaffn leffuerit jeg den fran
zos (s: franste) Plattcflager X Rigsdaller pa Händen
pa den Rostning (som jeg) betingit.
D . 12. — til Anderflouff; medt Ebe Munck
D . 16. — til Aars; medt Carl Bryste
D . 17. — drog jeg til Dronningborg rc.
S . D . andtvorede jeg Arel Skriffver 6 Rirdaller, som handt kioffte en Td. V l for (som) kom L min
egen Kieller.
D . 27. — loffuit Soffren Zenssen i Randers
Chrestensse (s: Fru Brock) tho Vren for hun flyde
Latz Vestergardt sri fra Hans Loffte; Soffren Jenssen Forloffuer for (de 2 Stude?) medt 12 Rirdaller
d. 25 Augusti (formodentlig sorst at bctale).
D . 6. Febr uar sende (jeg) Soffren Skott 1 T
Krudt, som Anders Nilssen havde kiofft.
D . 15. — medt Este Bylde, Povel Nielssen af
Randers og Bispen i Ars (Jens Godissen, Hans senere
Liigtaler) -i-.
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D . 18. — lod jeg kioffue vedt Arel 1 Td. Rander6 O l for 6 R igsL, som jeg stets strar bctalde.
D. 19. — bekom Peder Jbssens Thiener i Aars
vedt Naffn Olluff 6 Thonder Smor udi Betalling
paa hviS hos hanom udtagktt er; Huer Thonde for
semthen Rirdaller, och offner alt sick handt indaa
(s: endda) 1 Fierd'. Smor, som Chrestensse gaff Pe
der Jbssen. E. B. Hndt. (s: E. Brock, egen Haand).
D . 21 — var der Zldt i StegerS Skorstenen, och Jlden flog ncder udt och var kommen Jldt
i Lofftet och ner haffde giordt stör Skade; dog Gud
vcre loffuitt, som hialp, att dett bleff flugtt igen.
D . 22. — bleff her flagtett cn Ore (som) kom
fra Thorup Ladegardt; var en af Statoren och haffde
brodt det ene Ben sonder; var en af Kioffue-Orenen
(s: af de kiobte, og ikke selv tillagte Stude).
D . 2:z. — bleff lyst for Hr. Byorn och Hylvig
i Dronningborg Kyrcke och for Mogens Jenssen och
Inger Hans Dather.
D. 24. — efter min Befalling fick Fru Kyrstene (Munk) i Thofloff (»: L. Torflof i N. Halb
Herred) 6 Thonder Malt, som hun stal betalle.
D . 2.1. — bekom allerede (bemeldte) Fru Kyrsten
Munck effter hindis Skriffuelsse och (s- ögsaa eller
ligclcdcs) 1 Td. S . (s: saltei^-Hellt, som Arel hinder sorstaffit och heulte (s- hentede den) Gres (s: Gregers) i Asferig; den (er) ubetalt. (Og. her have vi
saalcdes den Fru Kirsten Munk, hvis Levetid tilforn
var uvis, men om hvem en gammel Tradition tilholder, at hun boede L V. Torflov M e , og ligger i
en aaben Begravelse der i KirkesHvilken Kirke hun
selv flal have ladet ganste toekke med Blye, ester at
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Skipper Clemens i sit Opvor her, som andre Steder
flere, havde taget Blyet as Kieken for at stöbe Kugler af l'Atl. 4, p. 406). Uden Tvivl var hun cn af
de Giessinggaardfle cller Hungstrupper Munke, hvis
Vaaben var den mcd cn gron Viinranke betagte
Solvbielke).
D . 27. — sende jeg Soffren Skott 1 S . (Solv)
til Bly.
D . 29. — lodt Chrestensse leffuere Jens Fyffer
i Thorup Ihre Pundt Thuende (s- Tvinde), som hun
aff hindis egen Hamp haffde laditt spinde og thvende,
att handt skulle bynde en Vodt (s.- et Vaad) aff (til)
att drage medt der udi Guden (Aa?).
S . D . lodt jeg serte Peder Stysscn pa Hungstrup i Thornit (s: Taarnet) for Skalckhedt.
D . 4. M a r t i i drog jeg och Chrestensse tilGiessinggardt och til Hungstrup och om Aftencn til Dronningborgh.
D . 6. — feste (s: fcrstede) Peder Staffcnssen den
Gardt i Zlarfloff, M a s Nielsscn fradode, for X X R ig s daller (som) betallis til S . MickelSdag forstkomindis.
Niels Christenssen t Vissing, Qvindens Broder, och
Jens Perssen i Arfloff (vare) Forloffuer.
D . 9. — bekom Fru Kyrstcn i Thoflof (see d.
24. Febr.) en halff Td. Smor vedt hindis Thiencr
Gees (»- Gregerö) i Zlsferig pa Regcnstaff; aff Ehrestensses eget Smor; er betaldt.
D . 9. — drog jeg til Manager Kloster.
D . 40. — til Dronningborg.
D. 12. — sende Jorgen Somer mig ^ Ame frans
(o: franst) Vin til Forerring, som Fru Kprstene (Munk)
siden den anden Dag bleff sendt.
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D . 13. — lobt jeg hentte i Ame Bin hos Hans
Gronbcck i Ars (s: Aarhuus); ubetaldt.
S . D . sende jeg Fru Kyrstene (Munk) i Thoslof med hindis Thiener Gres i Asferig 1 Td. Miodt,
Ame Bin och 6 Td. M alt, som Kornmoleren her
cfter myn Befalling leffueritt same hindis Bodt (s: Bud)
ock) flal kortis udi de Penge, jeg hinder pligtig er for
den Gardt (jeg kiobte afhende?); Mieden och Binen
flyde Chrestensse hinder.
D. 14. — lodt jeg flagte I. Suin (som) var pa
Byellerup (men) dog kom fra Estrup.
D. 18. — bekom jeg 1t» Rirdaller (som) Soffren
Stolssen sende mig medt Soffren Lober, som er Hüs
tele af min Gardt i Veyle (altsaa ogsaa her havde
Han Eiendom).
S . D. kom Este Bylde bidt; effter Mvltidt bortt
(og ikke: »bereit", som i den trykte).
D . 21. — gaff jeg Pedcr Bogcn-dreng, som jeg
same Dag antvgh, tho slette Daller til itt Par Stoffle,
och sende hannem Pengen medt Rasmus Skreder r
Floffstrup; och pa itt hasst Ars Lon loffued (jeg) hanom till Lon, Kleder och Sko, ligesom handt thiener
till. Bekom Lon och Affskeidt.
D . 22. — afferdigctt (jeg) Jorgen'Persen offner
til Skoue, den Vey adt Samso; fick hanom til Therepenge 5 flette Daller; och den Siellntz (Sjcrllands?)
Bonde (der maaskce skulde med Ham over Bandet) 1^
slette Daller.
S . D. sende Este Bylde mig den Heft, handt
gaff mig, medt Pedcr Hvas och gaff jeg hanom til
Grimepenge sielff X Rirdaller. (Det var en svoer

Grimepenge paa en Tid, hvor en Stud kun kostede
6 Rigsdaler).
D . 22. — sragthett jeg Thyge her i Bycn medt
Hans Skiff herfra och till Wemetofft medt Haffre och
andet Fetallii, og haffuer jeg loffuir hanom til Fragt
X X I I I Rirdaller; de X I I betalde jeg hanom strar;
de XL nor handt medt Godzitt sremkomer til Wemetofft.
D . 23. — giorde jeg Affregning; och affbetalde
jeg huis jeg och Chrestcnsse hos Bentt Hanssen udtagit haffue, so dett pa bege Sider er klartt til
dcne Dagh.
S . D . sende jeg Espen L Gunstrup X X I V R ir
daller, ringer 1 _A, for Betalling for fyrre (s: 4)
Vren, Niels Soffren (sen) i Nielstrupgardt hanom
affkiofft haffde, och sende hanom Pengen medt forbemeltte Niels Soffrenssen.
D. 24. — .gaff jeg Anders Nielssen X X V I I Rir
daller (som var) et Ars Lon.
S . D . betalde jeg Dyrkch Bossemager 6 Rirdaller for en lang Bosse och X I Z for andctt Flyckery
(s. Reparation) och er hanom nu inthet skyldig.
S . D . leffueritt jeg Chrestensse 24 Rirdaller, (som)
hun andtvoritt Lauris Maller i AarS for de Contrafeyer; siden flulle handt haffue Smor (och) Maltt for
de andre 24 Daller; Huer Td. M alt for 6 Rigsdaller (_^?) och Fd. Smor (sor) 4 Rirdaller. (Altsaa
havde formodcntlig E. Brock ladet sig og Familie afflildre og stulde derfor give 48 Rigsdaler.)
S . D. affbetalde jeg Bent Hanssen i RanderS
altt voris Regenffaffuer til dene D ag; udi lige Moder
sende jeg hanom medt Arell L2tt Daller for den beuiste
(:»: bevidste) Handelt; aff Mine egen Penge.

S3
S . D. solde jeg (en Mand) affEmbden oooTd. /
Rüg her pa Dronningborg; (Han) flal giffue sor Huer
Td. 6 Rir_^ (hoiere var den Tid ikke Prisen, cfr.
Ad. Mag. p. I I ) ; der pa anamlt 800 Rirdaller medt
17 Rosscnobeler udi same Betaüing').
D . 25de — (eller s. D ag Han tiltraadte Reisen
til Kiobenhavn) leffucritt jeg Chrestoffer Rauffn X X
Rirdal. til Fortering medt de Hefte sra Droningborg;
(hvorhos er tilfoiet:) er tilsoren optegnitt.
D . 13. A p r i l (da Han var i Kiobenhavn) udi
lige Moder (betalt) Verner Apotecker itt halfft hundredc Daller vedt Jorgen Perssen effter Hans Beuis.
E. B. Hndt.
D . I9de — kiofft I Td. danst (a: danst og ikke
Danziger) V l sor 6 A
Bctaldt.
D . 20de — leffueritt jeg Anders Nielsen 26 Rir
daller 3
till adflillige Thiog (s: Toi) ril Rytterij
att indkioffue effter Fortegnelßis Jndholdt.
D. 2Ide — sich jeg Jorgen Perssen iz Daller
til 1 Td. danst V ll til Folckcn.
S . D . betalde jeg Andres udi Kiobmagcrgade 9
Rirdaller sor en forsolffuitt KortelaS ( ? maastee et
SlagS Gehcrng?) E. B. Hndt.
S . D. kieffte jeg pa Kongl. Maj.s Rostkammer
4 Rytterharnist; gaff jeg sor Huer 10 Rirdal. och s.
D . leffueritt jeg Anders Nielsscn same Penge att leffuere Chrestoffer Rauffn. E. V. Hndt.
r) Der er noget uklart i disse Darepriser, som jeg ikke kan
udrede; thi hvorledes kan Han saac over
.Äirdal. paa
Haanden, naar Td. kun koster 6 N ir ^ i? og hvorledes kan
1 Td. M a tt koste 6Rirdaler (sce supr»!) naar 1 Td. R ü g
kun koster 6 Rir_A ?

S4
S . D. kiofft en Thinflaste pa cn Potte (til) at
sore Olii udi till Thyoet (s- Toict) sor 2z
fick'
Andres Nielssen Pengcn, som och haffuer Flasten.
S . D . betalde jeg den frantzos (a: franste) Platenflager 60 Rirdaller for 1 nye Rystning handt haffde
slagitt till mig. E. B. Hndt.
S . D . betalde jeg Mattiies Vindsorer (s-. M n forer) i Sthen Brahes Gardt 4 t Rirdaller for 2 Amer
Rynfl Bin jeg haffde bekomit aff hanom.
S . D . betalde jeg Baltesser Husscr Feldtbereder
42 Rirdal. sor 9 Hiortehuder og 6 Hundehuder (maa
vel vcere Hindehuder) til Kiollether (o- Kiollerckr cller
Skindjakker) til mitt Folck; de 13 thog Chrcstoffcr
Raffn medt sig att giore Drengen Kledcr aff (saa at
der alrsaa ikke blev meget til de andre Folk).
S . D . thog jeg den thyfle Karll Bertel udi
Thieneste och loffuit hanom til Aars Lon 36 Rirdal.
itt Par Stoffte och en Hatt.
D . 22de — lcffuen'tt (jeg) Jens Kock 6 Rirdal.
at indkioffue Fetallii sor. Noch 24 fl for 4 Goes at
siege.
S . D . haffde jeg Breyde Rantzau, Gert Nantzo,
Preben Gyldensticrn (och) Olluff Rossenspar til
Giest.
D . 23de — sende jeg hanom (neml. den tydste
Bertel, see d. 2lde) medt til Niels 3 Rirdal. til et
Par Stoffle.
S . D . leffueritt den Saffstierer her af Byen pa
Händen fyre Rirdal. som schal saffue for mig vcdt
Wemetofft; och stall jeg giffue hanom sor Huer Alne
att saffue pa min Kost 1 fl Danste och schulle diße
t Dalles- udi Hans Arbeydt betallis.
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S . D . leffuerktt jeg Peder Beryder 20 Rirdal.
aff Hans Lon. E. B. Hndt.
S . D . betalde jeg den srantzos Plathenflager 9
Rirdal. sor dett gameltt Nosting (s: Rustning) att
sorferdige; noch gaff jeg Svenen til Drickepenge 2
Rirdal. E. B. Hndt.
S . D . lcffueritt Chrestensse til Fru Elsebe Skram
20 Rirdal. och haffde hun tilforen bekomitt nogen flere;
och rester hinde, som hun sielff berette, indnu 24 Dat
ier; och er dett for en Hu (s: Hue) medt nogen foe
(s: faa) Perler neben om och 1 Flouels Kobe; och
nor hun de 24 Daller bekommer, da (er) altingest
klartt (s: clareret).
D . 24. — kioffte (jeg) en Thonde V l (for) 6 _K;
betaldt.
D. 25. — fick Jens Kock tho Rirdall. at indkioffue (for).
S . D . kioffte (jeg) itt Bandeler (bcstaacnde af)
Jern og Ler (s: Lceder) aff Rottkop for 3 Z ; betaldt
(samt) en Logtte for 1_K; ogsa betaldt.
D . 26. — sende jeg Jens Smedt, som kom fra
Engelholm, 13z Rirdall. (>om var) 4 Aars Lon; och
3 flette Daller (for) 4 Monitz Kost, Hand berette (at)
Ham rcstedt.
S . D . ^ Daller for en Knap til min KortelaS
(fee d. 21.) hos Maties.
S . D . 1 Daller for Laffve Brocks Kape at sye.
S . D . til Niels Apotheker 11 Daller; och (Han
saaledes) affbethaldt.
S . D . fick jeg Chrestensse 50, RichalX
S . D . gaff jeg JenS Kock 6 Rirdal. aff Hans
Lon ved lille Niels.

S . D . gaff jeg lille Niels 5 Daller tll Sko och
Skiorther.
S . D . gaff ieg Jorgen Perssen 5 Daller.
D . 27. — sende jeg Johan Skredcr medt Laffue
Brock thi Rirdall. aff hanö dette Aars Lon.
S . D . sor Vedt fs: Broende) 1 Rirdall.
D . 9. M a i (i beiren for Elfsborg) sende jeg Peder Morthensscn aff Skierbeck 15 Rirdall. til Fragtt
medt Jorgen Perssen till Marstrandt och (det var)
de 5 Daller mere ind jeg haffde hanom loffuitt; thi
Hand berette sig icke uden til Halmstedt att vcre fragth
och var til Marstrandt lobett.
S . D . andtvorede jeg Jorgen thinffve Nirdal.
att kioffue effter min Optegnelsse nogitt i Marstrandt.
D . IN. — bekom Hans Maj. forst 2-af de Kort
Stöcker i Land; same Afften -r-.
D . 16. — kom Kongl. Mai. i mit Theldt.
D . 17. — har Hendrich Unger faltsaa i Leiren
for Elfsborg) paa et af de sidste Blade t E. Brocks
Almanak ffrevet sit Navn og derundcr: Datum Egebierg d. 17. M a i 1612; nu var der vist nok en H.
Unger, der eicde Egebierg L Vendsyssel, men Han var
sorst fodt 1643, og Hans Fader Fredcrk Unger, som
ogsaa eiede Gaarden, synes forst at have saaet den
1659 efrer NielS Galde (Atl. 5, p. 316).
D . 26. — (endnu for Elfsborg) om Afften hos
K. Maj.
D . 27. — kom Kongl. Maj. L mit Theldt; medt
Jens Jucl och mig H:.
D. 1. J u n i om Afften bleff Kongl. Maj. ope
paa Guldborg -r-
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D. S. — sende jeg Morthe» Smedt, Peder RielS«
sen, Olluff Olsscn, Peder KlauSse», Anders Nielösen,
Zohan Skreder, Anders Jeger, NielS Vogendreng (alt«
saa alle Haas Hoffsvende eller Borgestuekarle) hver 5
Rirdall. och n st, som er dcriö Monitzpenge, som i
D ag angaer l»: bcgynder).
S . D . gaff jeg lille NielS Staldrcng 4 Daller
aff hanS Lon. Spell l?1 4 Daller lass) hauS Lon.
S . D . betalde jeg Aemsnieren 3 Rirdall. for Post«
toyett, Hand haffde ferdigitt; betalde Anders Niclösen
iz
handt haffde udlagt til Salmageren (och) 7
Hand cllcrS haffde udlagtt i Kioge och pa Rcyssen.
S . D . ffck jeg Zens Kock « Rigs_K til 1 Td.
V ll och min Dreng RielS 6 -A till I.T d . V ll lsom
var) derks Monitz L>ll; thi Maden haffde de las det)
som bleff kogit til migh.
S . D . gaff jeg Peder Staldreng 4 Rirdaller as
hanö Lon.
D . 6. — gaff jeg Soffre» Skott S Daller M o 
nitz Penge til Kost laltsaa s. D . Han blev syg i
ElfSborg).
D . 25. — li BahuuSl sende üegl Peder Kock
4 Rirdallct Kostpenge.
D . 2S. — sende (jeg) lille Niels Staldreng medt
Anders Nielssen 5 Rirdaller Kostpenge.
D. 29. — betalde lieg) den Smedt her vedt
Slothet 13 Rir_A for 1^ Hesteflo och 2vo Som ved
lille NielS loch) Zohan Skreher i Daller for Saorer
och Flouel til mitt Liffbelte.
>>i
S . D. betalde lieg) Zohan Skreder 3 stelle
Hand bereue sor Bode (o: Baade) alt haffue udlagtt
vedt ElSsborg.
.

7

D . 3. J u l i (L Leiren paa Guldborg Enge) sende
jeg Christoffer Raffuen medt Peder Klaussen ett halff
hundrede Rirdaller; och schall (Han) giffue Folcken deraff
Kostpengh.
D . 4. — gaff M . Damell mig nogen Puller
(2 : Pulver eller Piller) ind for mine Vyen.
D . 5. — schreff jeg Christoffer till, Hand schull
giffue Staldrengen halffembgte Rirdaller til Kostpenge;
tillforne fick di icke uden fire.
S . D . kioffte Peder Klaussen 1 Thonde dansk
V ll for thoe stete Daller.
S . D . send Peder Bender med Niels Nielssen
thi Daller aff Hans Lon. Difligiste Jens Staldrengh
otte Daller.
D . 8. — (i Elfsborg) loed jeg kioffue 1 Td. V ll
ved Anders Nielssen for siuff R ir ^ ; betald. S . D .
lod jeg mig kope (s: koppscette) af en Quinde i M arstrandt for min Vyen Schyld.
D . S. — sende jeg med Peder Klaussen op til
Peder Nielssen, som jrgh nu haffuer beffald min Folck
och Heste under Fanen (»: givet dem under Hans Befaling), til fire Karlle, rill Huer femb Rirdaller tholff
Schilling, och till fire Drengge, till Huer half fempte
Rirdaller; noch fire Daller till en Vogendreng. Udi
ligemoder sende jeg och Peder Nielssen thi Dlrir (s: RLrdaler), som Hand schall haffue y Foroed till Hesten at
kiobe for.
D . Itt. — kioffte (jeg) 1 Tonde thydst A ll aff
Prouiandtschriffueren her for 9 -K R ir; betald d. I2te.
D . 18. — kioffte (jeg) en Tond danst Dll.
D . 2 5 . — (i Halmstad) kiofft en Tond S l l for
siuff stete H ; betald.

SS
S . D . kioffte (jeg) 400 HuNing, for Huer hun
derd 2 H ; betaldt. S . D . kiofft 400 Flonder, for
hunderett 20 st; betaldt.
D . 28. — kiofft en anden Tond danst V ll for
7 H flete Penge; betaldt.
S . D . kioffte jeg itt Par Stoffle til mig for 4
Rirdaller; itt Par Sko for 3 R H .
S . D . kioffte 4 Paer Stenger och Munstocker
for 4 flete Daller; strax betaldt. Peder Beryder thog —
— thre Skraber, Huer for 24 fl, 3 Mankame (s: Mankekamme), Huer 8 st.
D . 29. — sende jeg Thonis Staldreng aff hanS
Lon Ihre Rirdaller. Lille Niels, min Dreng, 3 Rir
daller til tho Stoffle.
D . 1. A u g u st bleff S . Hyluig Gyoes Lig nedersatt L Halmstedt Kyrcke; Gud vere hinde nodig! och
»talde Otte Skiel offver Graffuen."
D . 9. — fick jeg Anders Nielssen I S Rirdaller
till Fortering pa Hestene.
(S. D.) fick jeg Karlen Bertell S Rirdaller 12
fl til en Monitz Kost.
S . D . fick jeg Peder Klausseu 10 Rirdall. till
Fortering pa Folcken och Hesten.
D . 12. — (i Kiobenhavn) S . Afften var Canseleren, Breyde (Rantzau) och jeg H. Maj.S Giest pa
Printzens Kamer. -rD. 18. — fragtett (jeg paa Vemmetoft) itt Skiff
aff Fyfferhoffvedt att sore mig 120 Td. A r (?) herfra till Malmo, som skulle till Allerup, for thi pette
Daller; och fick jeg hanom strar pa Hände« 5 Rir
daller.

7'
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D. 19. — andtvorede jeg Peder Bender 10 Rlrdaller til Forthering pa tho Hefte och de Folck dersra ffulle drage och hidt till Droningborg.
S . D . leffueritt Peder Kock tho Rirdaller aff
Hans Lon.
D . 26.
(altsaa esterat Han var kommen hiem
til Dronm'ngborg) bleff siagtett her en fort hielmitt
Ore, kom fra Biellerup och var en aff inine SkodOren; kom KLodett L K. (s: KongenS) Kieller; och
var same Ore nogitt syug aff Lungehoste. Skall mig
igen betallis.
D . 27. — drog feg til Hungstrup; om Afftenen
hiem igen. -r
S . D . feste ieg Kiergardt bortt till Soffren Bang
for 80 Rirdaller (och) 1 Ore; 3V Daller strar betald;
de 50 betalis til Poste; Oren nu strar; Peder Bang
i Thygstrup Forloffuer.
D . 28. — afftingitt Latz Tomessen i Galten for
Maren Niclssdater, Hand beloe (s: belaae) och er nu
anden Gang Hand for Horery afftingit haffuer for
50 Rirdaller, dog pa Kongl. Maj.s nadigste Behaff
(5: Behag); den 4 til Zuel, den z til Poffe. Mogens
Krestoffersen L Verun och Soffren Klaussen i Vissing
Förloffuere.
^
. D. 29. — kom thre störe Suin bortt, (som) Chrestensse solde for 27 Daller (af) min egen Opfoding
(p: Opdrcrtt); dett ene kom fra Hsffringholm.
'
D . 31. — bleff flagtett en ung Qvie (som) kom
fra Thorup.
'
S . D . kom itt Vor Suin (maaflee Vore- eller
Leve-Svin) fra Biellerup (som er) itt rodt hidt och
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Brogeren skulle fede (tillige) medt en stör hvidt Sog
(o: Soe, som) kom fra Thorup.
D . 2. Se p te m b e r drog jeg till Hoffringholm
den Vey adt Miellerup och var neder vedt Heffring
Molle.
D. 3. — drog jeg till Heffringmolle och besoe
den Thrette, de Sorup Mendt haffde begindt medt
den Eng, de haffde ladett opede och nederdriffue (?: op«de og nedtr«de af deres Kreaturer). Och S . D . lod
jeg giffue dem Varssel for Syuffn och Binder (a: S y «
vg Bidner); til Estrup om Afftenen.
D . 4. — til Droningborgh.
D . 5. — jagitt Anders Nielssen ved Haldt (Gier
lev H.); 2 Reffue, 2 Harer.
D . 7. — jagitt Launs Naulff och jeg vedt Stoffringgardt och bette (s: bedede) der 5 Reffue och vedt
Scdo Kicr 2 Reffue, 1 Hare. S . D . kom Este Bylde
och Mogens Gyo til migh.
D. 8 . ------1-.
D. 9. — droge the till Manager,
S . D . betalde jeg Soffren Jenssen Byefogitt 4
flctte Daller for tho Td. thyst Oll, Hand flyde migh.
D. 9. — drog jeg till Holbeckgvrdt och till Hoff
ringholm om Afftenen.
D . io. — drog jeg till Renting (»: Rougsoe
Henedsting) medt de Soruv Mendt for dett Ho, de
lod volddriffue i Heffring Molledam (see d. 3.), och
same Afften til Droningborg.
D. 11. — betalde jeg Hr. Klemen (o: Proesten)
i Asftrig io Rirdaller for tho Oren, jeg hanom affkiofft haffucr. Difligeste min Tiener Anders L Thvedt
3 Rirdaller pa en salgrimitt (s: sadctgn'met) Ore.

1N2
Dkfligeste Jens L Vilstrup 6 Daller N — (formodentlig Rigspenge, altsaa H Rkgsdaler) 1 _K, som hanom
restett pa tho Vren. Difligcst och betalde Matz Harbo
i Melby 6 Rirdaller pa 2 sortthielmitt Vren, och
rester der pa 5 Rirdaller.
D . 6. — kiofft 1 huidt Ore, 1 sorttgerlt (et Udtryk, der ogsaa forekommer i Almanakken af 1698)
och en rohielmitt for 15 flette Daller; der pa betaldt
7^ Rirdaller. Aff Knudt Jenssen i Sedo 1 blackhielmitt for 5 Rirdaller; 2^ Rirdaller betaldt. Aff
Hans Soffrenssen i Helstedt 1 sorttgieritt (och) 1 ro
hielmitt for 11 flette Daller; der pa 5 Rirdaller
betaldt. Aff Soffren Fynessen i Haldt 1 sorthielmit
for 5 Rirdaller; betaldt. Aff Niels Jenssen i Hel
stedt 1 rogrimit for 6 Rirdaller; bethaldt. Aff An
ders Polssen L Haldt 1 sorttbrogit for 6 Rirdaller;
bethaldt.
D . 14. — lod jeg flagte 1 brunbrogit Ore as
dem Per Brossen kioffte for mig; kom i K. Maj.S
Kiellder.
D . 15. — sende jeg nye (s: 9) af de Tybo Vren
offner til Kioffuenhaffn, som Per Brossen och haffde
kiofft medt mine Penge.
S . D . kom Fru Elsse Absselons hidt.
D . 16. — afferdigit jeg Anders Nielssen offner
til Siellandt; difligist Peder badefogit, som stall till
Vemetofft, och Kyrsten medt en Pige; fick jeg Anders
Nielssen 8 Rirdaller til Fortering.
D . 17. drog Fru Elsse dort; 3 Heste.
S . D . drog jeg til Roxeting; hiem til Droningborg strar.
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(S . T.) sende Symen Thomessen i Hiornegardt
1 rrobrogit Ore hidt, som jeg icke betalde, och en sortthielmitt sende jeg hanom medt Bodet tilbage igen.
D . 21. — lod jeg kioffue en Td. V ll hos M a 
ren, Mester Bondis, for 6 Rigs.K; (dem) betalde jeg
vedt Mouritz Kornmoler.
D. 23. — feste Niels Anderssen 2 Td. Skyldt
udi den Gardt i Thotterup, Jens Smed ibode; stal
haffue Enckens Dather; giffue til Jndfestning 15 Rirdaller; betallis litt Snapsting udi Viborg; Peder
Frost Forloffuer.
D . 24. — jagit jeg vedt Arslof Kradt (L Aarflef
S .); 2 Neffue, 1 Hare L Garnen och en Reff thog
Stoffucren.
D . 25. — jagktt vedt Langfloff och Hallindrup
(i Rud Sogn); 4 Harer, tho Neffue vedt Hallindrup
och 2 Neffue vedt Langstoff och tho Harer vedt Ruptrup (i Slst S.)
D . 26. — jagit vedt Thustrup Kier (L Horning
S .) 1 Reff; udi Eneberkradth 1 Reff; L Horningkier
1 Hare; udi en Moße vedt Ollekisten (o: Aalekisten)
L Reff.
D . 28. — feste jeg min Gardt bortt i Lemer
(Lime S .) til Soffren Chrestenssen, som Anders Nielsscn asflotte; til Jndfestning 50 Rirdaller; betallis L
Partt til Juel, den anden 1 Part till Poffe; Hans
Fader, Chresten Soffrenssen i Skoring, och Raösmus
Nielssen i Kroiager Forloffuer. v
S . D. bleff flagtett itt Far (s: Faar) af Thorup Ladegordt, som brod Benet sonder pa Broen.
D . 29. — lod jeg flagte en sortthielmitt ung Ko,
som kom sra BLellerup Ladegordt, och kom udi min Kieller.
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D . 30. — iagitt i Lamffoffuen och Verum Kratt
(i Voerum S .); 1 Reff i Garnen, 1 Reff thog Stoffueren, 2 Harer i Garnen; udi Vettkier (i Orum S.)
hisset (s: hidset) 2 Reffue (altsaa et S la g s Parsorcejagt).
S . D. lod jeg beginde alt flagte Faar och Lam.
S . D. lod jeg her pa Slothett leffuere Peder
Brossen L Galten 5 af de Dren, Hand kioffte i Thyo,
och imodt de 40 flette Daller, Hand betalve pa mine
Vegne; thi Orenen vare mig iche thienligen.
D . 1. O ktober sende (jeg) Lauritz Anderssen
Skipper L AarS medt hans Bod (o- Bud) och Schriffuelöse
fyrre RLrdaller for L Vogen och nogitt andett, handt
forde for mig hiem; handt begierit L Hans Schriffuelsse
6 Daller.
S . D. solde jeg Niels Mickelssen i Vormstrup
den störe brunblesset Stohest (».- Stod-Hest), kallis
Byscop; flal giffue mig till S . Mickelsdag komer tho
gode Oren (derfor).
D . 2. — jagitt jeg L Thorup Kier, Haflom,
Verum och Tebestrup Kier; 1 Rodyr L Garnen, 2
Reffue och L Hare bett (»- bedet); 1 Reff thog
Stoffueren.
D . 14. — (paa Reisen til Kiobenhavn) medt Karll
Bryske L Aars
D . 20. — paa Anderfloff -i-.
D . 26. — (fra Kiobenhavn) aferdigit (jeg) An
ders Nielssen och Peder Nielssen offuer till Zudlandr;
fick jeg Anders Nielssen 2 flette Daller (til Fortoering).
D . 1. N ove m b e r (i Tudse) andtvorede (jeg)
Soffren Vogendreng 7 flette M -K till Fortering medt
mine S Heste och Vogen derfra Thusse och til Vemetofft.
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D . 4. — (i Aarhuus) medt Karll

och Eyler

(Bryske?)
D. 6. — (paa Dronm'ngborg) anarnit (feg) af
Soffren Mortessen i Hvidtsthen 12 Rirdaller af den
Gordt, Soffren Chrestenssen afdode (paa) mit Godz.
D. l2. — kioffte jeg Anne Locke Peder BangS
Gordt aff i Thygstrup (Veilby S ., S . Halb H.);
difligeste dett Godz i Vrstedr (Rvugsoe Herred), stör
Siorup (ditto) och Zndisfloff (ditto) sor halffemtte
thusende och syuff Rirdaller, iz _A; de 4000 Daller
och 240 Daller (som var) Ltt ArS Rentte betalde feg
pa hindis Vegne i Rentteritt (s- paa Rentekammeret) och
indloste hindis Breff, som jeg och var hindis Forloffuer
for; de 200 Daller gaf jeg pa hindis Vegne Herman
Kosfis Son , som holdt hindis Heste; de 07 fick jeg
hinder sielff och 1z A
(Formodentlig var Fru Ane
Lykke, af hvem Han kiobte dette, for begge Hans Herregaarde, nemlig saavel for gl. Estrup som sor Hovringholm, bcqvemt liggende Gods, den netop 1612 afdode
Claus Maltesen Sehested til Noragergaards Enke og
altsaa Hanibal Sehesteds Moder. Atl. 4, p. 563.)
S . D . kioffte Rassmns Nielssen i Krorager mig
en brun Hest aff, (som) var falben (»; tillagt) i Skone,
sor 16 Rirdaller (der) betallis till Juel forstkomindis.
Bcthaldt."
Den ovrige Deel af dette Aars Almanakantegnelser er allerede astrykt i D. Ad. Mag. I,p . 23— 30,
wen efter den 31te Dec. findes endnu tilfoiet: «Denn
«allermechtigste euige gode Gud vere euivderligen loffuitt,
.ceritt och tackitt, som mig, min kiere Hostru och Born
«oss (s: ogsaa) udi dette forlcdcn Aar sa naderligen
«och vett fra Ulocke beuaritt! Gud allermechtigste holde

.fremdelis sin nadige Beskerffnclße (sr Beflicrrmelse)
offner oß och sra al Ulocke beuareü"
S . A. har forresten E. Brock og Hans Frne
stienkct Prcrdikestolen i Borup Kirke (Atl. 4, p. 418),
ligesom deres Fcrdrene- og Modrene-Vaabcn ogsaa i
Lem Kirke findcs anbragte (!b!6. p. 417, cfr. sremdelcs 1590); men jeg maa ved flige LcrnsmcendencS
formeentlige Gaver til Kirker rc. giere den Bemcrrkru'ng, at Bekostningen for disse Prydelser L Almindelighed blev bestridet af Kirkcns egne Midier, men at
Lcensmanden desuagtet saavcl anbragte Köngens, som
sit eget og sin Frues Navne paa samme, sordi dct var bekostet under HLins Regiering og i denneS Lcrnskid soranstaltet.
1613 fortsatte E. Brock Fredsunderhandlingerne
i Kncrrod (L. Pr.) som endelig den 26de Jan. s. A.
i Kiobenhavn bieve affluttede (Schl. Chr. 4de 1, p.
567, 574), ved hvilken Leiiighed Han (p. 567) kaidcs
E. Brock til Estrup, Hovidsmand paa Dronningborg
Slot, Kongl. Maj.s Mand og Nigsraad, samt underffriver sig (p. 574), som den 10de Nigsraad og var
altsaa arter siden 1608 avanccret 2 Nr. i Ancienniteten.
S . A. var der Herredag ved Trinitatis, or 3lte
M a i, L Kiobh. (Schl. Chr. 4de 2, p. 3, da derimod L forrige Aar formedelst Krigen ingen havde vceret); to Adelsmcrnd paa Vsel blcve domte sra Livet
paa samme, og Amtmanden i Throndhiem, Steen Bilde,
draget til Ansvar for sin Forvaltning (I. e. x>. 7).
S . A. blev den 3die af E. Brocks endnu i Live
vcerende Dottre,nemlig den 13aarige (Rothe flriver 13 og
noget paa det 14de, men det bor hedde 12 og noget paa
det 13de; thi hun var fodt 1601), nemlig Birgitte, Onsdagen efter Kyndelsmisse paa Dronningborg med Thyge
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Brahe til Thostrup trolovet (Rothe 2, p.92— 93) ^);
hvorpaa hun opholdt sig et Aars Lid hos sin tilkommende Svigerfadcr, Arcl Brahe paa Elved (UrLi). p. 93).
1614 var Rigsraadet den 6te MartS forsamlet i
Colding, hvor d. 7de og 8de den jydffe Adel med Hensyn
til Roßtienesten blev tarerct (Schl. Chr. 4de 2, x. 19, N.
Saml. 2, 3, p. 93).
S . A. blev E. Brocks «ldste Datier, Jytte, gift
med Rigsraad og Lcrnsmand paa Kalloe (Hansens
Rid. B. p. 188) Jorgen Skcel til Sostrup (nuvoerende
Skeel^), hvis andcn Kone hun blev; thi Han havde
alt voeret Enkemand siden 1609, ffiondt Han endnu
kun var 36 Aar qammcl (Hoff. D. Ad. 1, p. 37 T.,
hvor ogsaa p. 42— 43 nogle Trcek af Hans Levnet
ere anforte, ligesom p. 37 Hans Portrait er kobberstukket og derhos prydet med den bevoebnede Arms
Orden, som Han dog forst fik 1616, ligesom Han endnu
») Hvorledes det den Tid gik til vcd Trolovelscn, see ct Erempcl af I M i Hoff. D. Ad. 2 , 2 0 ) og et andet af 1)65
i Gl. Saml. 2, 2, x. 99, men isar Kong Fr. 2dens Forordn.
om ZEgteskabssager af 4582 (Rosenvinges gl. Love 4,
300— 502). og hvor bindende Trolovelsens Kraft var, og hvor
meget det kostedc at bcfrics fra det dcrved givne Loste, see atter
rt Er. af 1650 i Hoff. I. v. 2, p. 338, cft. forrestcn 1611 supr».
«) Hvilken Han. tilligemcd Skiervad. kort forud havde vundet
fra den lOaarigc Hans Scfeld i Spil (Hoff. D. Ad. 2, p. 293
T. . cfr. Atl. 4. p. 344) og hvorom P. Shv i sine haandstrcvnc Saml. paa Univcrs. Blbtiothckct beretter, at dcnne
Sefcld forst forfpilledc Sostrup, derncrst Skiervad, hvorfra
man har dct Ordsprog:
^De folgcs ad, — som Sostrup og Skiervad";
der Han nu red ud af Gaarden med sin Drcng, spurgte Han
denne, om de intet havde glemt, hvortil Drengen svarcdci
Nci, Junker! ikkun de Abildcr med de rodc2Eblcr
Herregaarden med det rode Tag. Siden gav de Ham sin Fodc
der paa Stcdct (Mcdd. af K. R ).
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sorstsenere, nemlig 1621, blev Rigsmarsk). De holdt, som
den Tid Skik og Brug var blandt N.JyÜands Adel, dcrcS
Bryllup paa Domhuset i Viborg, hvor i den Anledning dcres Navne og Vaaben ere anbragte M s r .
Van. 2, p. 217), hvilket ogsaa med hendes Sostre
Birgitts og Lisbet var Tilsceldet (ilrill. p. 215); og
holdtes disse Bryllupper i Viborg soedvanligviis til
S . Morids Marked eller sidst i September (K. R.).
Forrcsten have vi ingen videre Beretning om, hvorledes det gik til ved ncrrvcrrende Bryllup; men af et
Bryllup, hendeS Soster og Svoger 1640 bivaaneve
(og som altsaa var yngre, ikke alene end Fr. 2denS
Lurusforordning af 1586, men ogsaa end Chr. 4deS
forffiellige Fvrord. fra 1610— 31 L samme Anledning),
vide vi, at der i det mindste undertiden vare 153
AdelSmoend med deres Fruer og Dottre til et sligt
Bryllup indbudne (ligesom man derfor ogsaa i Almindelighed i celdre Dage regnede et saadant AdelSbryllup paa 300 Heste, D» Mag. 4, p. 314), og at
derncrst disse Bryllupsgicrster gave Brudegavcr, deelS
i forarbeidet Solv og deels i Guldpenge, til et Belob
af 3600 Specier, altsaa efter nuvcerende Pengeberegning 7200 Solvdalere, men efter VarerneS davcrrende
Priis maaffee meer end det dvbbelte (D . Mag. 4, p.
155), ligesom man af andre Efterretninger ogsaa veed,
hvor uendelig megen Proviant de for Brylluppet gave
i Fvring til Brudehuset (D . Mag. 1, p. 224), og
endelig af en tredie Beretning (D . Mag. 4, p. 313),
hvor uendelig mcget der for Forcrldrene gik med, saavel i Fvrtcering til Brylluppet som i Udstyr for Brü
den. Hvad det egentlige Bryllupsgilde derimod angik,
da havde allerede Kong Fr. 2den ved Forordu. af

3lte MaL 1586 befalet: 1, at det ikke maatte holdeloengere end 3 Dage, nemlig Sondag og Mandag
Brylluppet og om Tirsdagen Velkomme^); 2, at
Kammer og Sahl ikke maatte drages s: beklcrdes med
kostbare Toler, men blot Vcrggen, hvor man sad, samt
over Bordet og omkring Sengen; 3, at i Stedet sor
Brüden tilsorn udrededes med en flig Mcengde Smykker, at hun blev asmcrgtig under Byrden, maatre hun
nu kun bcere et vist bestemt Antal Prydelser; og 4,
at endclig al Dands under Maaltidet flulde for Fremtiden ophore, fordi de Qvindfolk, der sad bag Bordet,
L dette Tilfcrlde sprang over samme, midt imellem
Maden og de paa Bordet opstillede Retter, for saaledes at vcrre de forste paa Gulvet, hvilket ikke alene
var uanstcrndigt, men ogsaa sygelige Qvindfolk let ved
et saadant Spring over Bord og Bcenke künde komme
til Skade^). Desuagtet maatte endnu Kong Chr.
4de söge at mdflroenke den ved Bryllupper alt mere
og mere overhaandtagende Lurus, og det saavel ved
Forordn. af 1610, 1617, 1619, 1621, 1622, 1624,

i ) Dettc Velkomst -cstod egentlig den, at Brüden med et haderligt Comitat lcdsagedes til sit Fremtids Hiem (den saakaldte Hiemfard) og der, ved et ovcrdaadigt Giestebud, blev
budet velkommen.
« ) Hvorvidt forsvrigt Lidenffaben fer DandS den Tid var
stcget, ffisnnes imidlertid ikke blot af ncrrvarevde Forhu-,
men man veed dcSuden ogsaa. at 1561 dandsede en Abildgaard til Sandager sig ihjel paa Stiernholni, 1587 liger
lcdes Zemfru Ellen v. Mehlen paa Coldtng, c. 1590 ligeledes Giertrud Kaas paa Colding; 1597 dernast Morten
Krabbes Enke, Mette Biffert, til et Bryllup paa Hessel,
ligesom endelig ogsaa noget lignende om Iomfru Margrethe
SkovgaardS D sd 1615 paa Sanderumgaard berettcs.

1631, og 1640 (Ostero. 6Ioss., Schl. Chr. 4de 1,
p. 462 rc.) som ogsaa ved sin Reces af 1643. bigesom allerede Kong Fr. 2den ved sin Forordn. af I8de
Oct. 1517 havde indstrirnket Morgcngaven eller den
Skik, at Brudgommen paa Morgenen ester Brudenatten flienkede eller sorflrev sin Brud en betydelig
Sum Penge, hviS Storrclse nu blev indstrcrnkct til
et Marimum af 2000 Rdl., med mindre Arvingerne
ellers gav deres Bevilling til et hoiere Belob.
1615. Om der var nogen Hcrredag i M a i til
Kiobh. i indevcrrende Aar, tor jeg Lkke bestemme;
men den 13de Sept. synes der at have vcerct afholdt
en saadan i Colding (Schl. Chr. 4de 2, p. 46).
S . A. dode, formodentlig as Sorg (ffjondt Slcrgtebogerne, i Folge K. R., heel Prosaist berette, at det
stete af Smaakopper), E. Brocks ISaarige Datter
Margrethe, som havde vcrret sorlovet med den i Svenstekrigen saldne Steen Rosensparre (Hoff. F. 8, p. 344),
hvorfor hun ogsaa blev begraven i Rostnsparrerneö Gravhvcrlving i Hersolge Kirke (Atl. 6, x. 397).
S . A. havde E. Brock ogsaa L Sinde at bygge
sig et Gravcapel ved S . Mortens Kirke L RanderS
(Stadf. p. 100, 120, 129); Han kiobte nemlig en
ByggepladS paa 12 Alens Lcrngde og 12 Alens Brede
ved Chorets sondre Side af Magistraten, for der at
lade sit Gravcapel opfere (1. e., p. 179), hvilket dog
sorst 1626 og 27, altsaa ester Hans Dod og af Hans
Arvinger, men Lscrr af Hans Svigerson, Jorgen Scheel
(hvorfor det ogsaa L Almindelighed kaldtes det Scheel
ste Begravelses-Capel), omsider blev opfert (I. e., p.
179), hvorhos det atter igien 1640 blev ombpgt (p. 180),
men lidt ester lidt sorfaldt og endelig 1801 aldeleS
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blcv nedbrudt, og de deri vcerende Lüg, paa Stedet,
hvor Capellet havde staaet, nedgravne (x. LSI).
S . A. kaldes Arel Christensen Slotsskriver paa
Dronningborg (Stadf. p. 107): en Beticning, der
sorsaavidt er af Vigtighed, som det var den samme
Embedsstilling, der fra Souveroeniteten af kaldtes Amtsflriver og fra 1710 af Amtsforvalter (I. e., p. 106),
og som for saavidt ogsaa her fortiener at omtales,
som det L hine Dage var Loensmanden, der antog og
beskikkede den derved sungcrende Oppeborselöbetient, og
saaledes ovenncrvnte Arel Christensen mere kan anseeS
for cn af E. Brocks, end for nogen af Köngens
Betienter.
1616
synes der allerede L Marts Maaned at
have vcrret en ertraordinair Herredag; thi i denne
Maaned var det, at Giord Kaas blev domt fra Livet
for at have besvangret sin Foetters Enke, Birgitts
Rosenkrands (N. Samt. 2, 3, 106, cfr. Schl. Ehr.
4de 2, p. 46). Derpaa blev E. Brock s. A. L April
Maaned gesandtviis forsendt til Hertug Haus Adolphs
Begravelse i Gottorp, for ved samme at reprcrsentere
Kongl. Maj.S egen Person (b. Pr. og Schl. 2, p.
51). Bemeldte Hertugs Begravelse flulde imidlertid
sorst staae L Slesvig den 14de M a i, men E. Brock
sik allerede den 18de April Kongl. Ordre, selv Siette,
med Sorgeklcrder vel stafferet, at indstille sig til Got
torp og bctrcrde Köngens Sted ved Begravelsen, hvorhos Han allerede den LOde M a i stulde voere i Flensborg,
hvor Han vilde forefinde v r Leonhardt Meyner, tydst
Cancelliesorvalter (?), der ved denne Leilighed tilligemed
Ham ffulde troede i Köngens Sted (af jydfle Regist.
ved K. R.).

IIS
S . A. L M a i og Juni bivaanede hau derncrst
Herredagen LKiobeuhavn, hvor Hans Munk, for Blodffam med tre Sostre i Barde, og Palle Friis, for at
have drcebt en Borger og Hans Kone i Skagen, bleve
domte fra Livet, og den Odense Bisp Hans Knudsen
Veile fra sit Embede blev afsat (Sch^. Chr. 4de 2,
p. 45, 46). Uudcr disse Herredagssorhandlinger var
Han ogsaa s. A. den Ute Juni ril TaffeLs hos Kön
gen L Rosenborg Hauge, og derom hedder det i Sivart
Grubbes, ved K. R. meddeelte, Onrrieulum vitse r
,In prsvillo spnä H eKem in borto arierst ^oclrin»
.Staaldmester AleKspolitsnus, (^AneeUsrius D u .«LS OltiarleL (om Ham see Chr. 4des Skrivcalender
.i N. Saml. 2, 2,
1V8) item
L8lre Vroel» (og den refererende) H' « K re .K ie L Ü IIM U 8 ." O g ligger der virkelig i Udtrykket
«KreKie dilrimus noget saa hoverende over at have
gisrt sine Säger godt, at det uvilkaarligen minder om
den saa hoit anpriste T ap p e rh cd i DrikLelaugene
ved de tydfle Universiteter, hvis Studenterliv derfor
ogsaa, saavel L denne som L flere Hcnseender, giorde
sig til af at vcere en Fortscettelse af MiddelalderenS
gyldne Ridderperiode.
S . A. d. 2den Dec. bleve paa Herredagen L
Colding 12 Adelsmcend, deels L, deels udenfor Raadet,
flagne til Riddere af den bevoebnede Arm (Schl. Chr.
4de 2, p. 58 Sl;.); men at E. Brock ikke var blandt
disse, ffiondt Han var en af de crldre RigSraader og
ffiondt endogsaa Hans Svigerson, Jorgen Skeel, nod
denne ZEre, beviser ingenlunde, at Han ikke besad sin
Kongos fuldkomne Naade; thi Ordenen var, hvad og
saa Emblemet udviser, en aldeles Militär Orden, som

113
derfor ogsaa blot tildeeltes dem, der i den sidstsorlobne
svensie Krkg ved Krigerdaad havde udmcrrket sig.
(Schl. I. e.)
1617 var der ved scrdvanlig Tid Herredag (formodentlkg i Kiobenhavn), hvor en Skat den 24de
Juni blev udflrevet (Schl. Chr. 4de 2, x. 80); men
dcsuagtet forsamlede Rigsraadet sig atter
S . A. den 18de Oct. i Kiobh. deels til Reformationens forste Jubelfest og deels sor at overveie
den polste Konges Propositioner (Schl.1.
72— 73),
ved hvilken Leilighed Köngen og Rigsraadet den 3lte
Oct., i Anledning af Neformationssesten, begave sig til
Fods i Procession til Frue Kirke, sor der at nyde
Sacramentet i Forening
p. 77).
1618 sik E. Brock i Febr. som Lcrnsmand O r
dre at befordre giennem Lc^et 8 Egebielker af Silke
borg Skov til Manager Klosterbygning (D. Mag. 6,
p. 209), hvilket beviser, at ogsaa Befordringen af flige
Kongelige Transporter faldt Ham, eller rcttere LoenetS
Bonder, til Last.
S . A. og s. M . vare RigSraaderne forsamlede
hos Köngen paa Antvorflov om Krigsmagtens Forogelse (Schl. l. e., p. 83— 84); om de siden ogsaa
paa scrdvanlig Tid (M ai og Juni) i Kiobenhavn vare
forsamlede, flal jcg ikke kunne sige, men allerede
S . A. den Ute Marts udgik der Kongl. Ordre
til E. Brock, at Han tilligemcd Hr. Albert Steel,
Jacob Ulfeldt og Holger Rosenkrands til Rosenholm
skulde begive sig til det Mode, som den 13de April
flulde holdes L en Landsby i Hertugdommet SleSvig
ved Navn Romes (s: Rodemiss ved Husum), angaaende
Tvistighederne mellem Kronens Stift, Svabsted, paa
a
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den ene Side og Gottorp og Husum Ämter paa den
andey Side, og devhos domme L bisse, samt derefter ogsaa om de Besvcrringer, Hertugen af Holsteen
samme S a g angaaende künde den'mod have at indlcegge (as jydfle Regist. ved K . R.).
S . A. den 15. April atter Koygebrev til de
Ovenomflrevne, at da Hertug Frederik havde tilflikket
Köngen nogle Kravsiuma angaaende Uenighederne
imellem Svabsted, Gottorp og Husum Ämter, saa
overflikkeS nu bisse herved til ovenanforte Commis
sarier, for at de saaledes künde tage dem for sig ved
Modet (af jydfle Tegnels. ved K. R.).
S . A, den 6te Sept. stob derncest Hans Datter
Birgitts Brocks (see lS IS ) Bryllup med Thyge Brahe
paa Domhuset L BLborg (Rothe 2, p. 93).
S . A. den Ilde Se^t. fik E. Brock Kongebrev,
at maatte ftagte xt Skib for 209 Rigsdal. til Gulland at heute Bielkcr til Dronningborgs Bygnings
Behov (af jydfle Tegnels. ved K. R.): en Omstcrndighed, hvoraf man tor flutte, at Slottet, eller L det
mindste en Deel af sarmne, den Tid stod ander Bygning; thi til cu blot Reparation hentede man neppe
med saa stör en Bekostning de fvrnodne Bielker fra
Gulland.
S . A. den 20de Sept. fik Hr. Albert Skeel, E.
Brock og de ovrige Commissarer L den holsteenfle
Greendsestrid Kongl. Ordre at mode ved en Comprourisdag, som var berammct at holdes i Segeöerg den
Iste Nov., L Auledning as de Svabstedfle Jrringer (as
jydfle T<Nnels. ved K. R.).
S . A. blev Han forsendt til Hertugmde Augusta
af Holsteen og kort efter, nemlig L October, med flere
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Rigsraader til en Forhandling i Segeberg (L. Pr.,
cfr. Schl. Ehr. 4de 2, p. 103), nemlig den i det Foregaaende omtalte, og til den Iste Nov. besternte, Compromisdag.
1619
fik Han i Februar Maaned Köngens Brev
om at modtage Mariager Klosterloen efter afgangne
Este Bilde til Ellinge (D. Mag. 6, p. 210); men
det synes blot at have vceret for strar igien at udlevere det til Mogens Kaas, der tiltraadte det s. A.
til Philipp! og Jacobi,
iste M a i (idiä p. 266).
S . A. den 25. April var Rigsraadet sorsamlet
i Odense om nye Udrustninger, og flulde de derpaa
atter til Trinitatis holde Herredag i Antvorstov og
ikke, sor Pestens Skyld, i Kiobenhavn (Schl. Ehr. 4de
2, p. 120), hvilket ogsaa stete
p. 121).
S . A. udstcrdte Knud Gyldenstierne til Thimb
sit Afkald til E. Brock til Estrup paa al Arv efter
(foromtalte og i dette Aar afdode) Este Bilde (som
var E. Brocks Morbroderson), imod at Han igien paatog sig al Gield og Skyld; ligeledes udstoedte Knud
Gyldenstierne til Vosborg et lignende i samme Anledning (begge i gl. EstrupS Archiv). Derved arvede
saaledes E. Brock ogsaa alle E. Bildes Herregaarde,
saasom Bälden (hvori Han maaflee dog alletede, som
sin Modrenegaard, havde Andeel),- Ellinge og maastee
Vrtofte (der laae L samme Herred som Ellinge, Gl.
Saml. 1, 1, 99), og saaledes ciede Han nu, saavidt
jeg stionner, i det mindste 9 Herregaarde, nemlig:
fra 1565 gammel Estrup og Vemmetoft, samt
maastee Sterlinge efter sin Fader;
sra 1589 Alnerup, med sin Kone;
sra 1602 Hungstrup, kiobt;

8'
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sra 1608 Hovringholm, Ryegaard, Melstrup og
en Andeel af Skiern, ligeledes klebt; og nu
fra 1619 Bälden, Ellinge og Vrtofte
endfliondt
den Slcrgtcbog, der har tilhort Holger Parsberg (Nr.
772 kol. i det Kong! Bibl. N. Manuscr. Saml.), blot
lader Ham flrive stg til Estrup, Vemmetoft, Heuring
holm, Bälden, Ellinge og Drtofte (K. R.), og altsaa
ikke blot, maaflce for deres Ubetydeligheds Skyld, udelader Ryegaard og Nielstrup, men ogsaa Alnerup,
som vi dog, L Folge Hans Dagboger, vrde at Han eiede,
saavel 1608 som 1612.
S . A. har man ogsaa (men Datum mangler)
E. BrockS Skiodebrev til Kongey paa 2 Gaarde paa
KLobmagergadc i KLobh. (af Voss's Registr. vcd K. R.),
saa at Han altsaa ogsaa eiede Gaarde i Kiobenhavn,
ligesom vi i det Foregaaende have sect, at det samme
ligeledeS L Randers og Veile var Tilfceldet, og altsaa
var Han, som sagt, i det mindste Eier af 9 Herregaarde og 4 Kiobstoedgaarde; men hvad hialp al
denne Hans Herlighcd Ham, thi endnu L
S . A. dode Hans eneste Son Lauge Brock, 22
Aar gammel, i Paris (Hoff. Fr. 2den, p. :112), hvilket dog maa have vcrrct seent paa Aaret og under
alle Tilfcrlde fitere Maaneder ester Februar; thi man
r- Den sidste turdc dct imidlertid rare noget tvivlsomt med,
hrorledes den cr kommet i E. Brocks Eiei thi den eicdcs
af Johan ^indenov, som f 1581 (C8l. Saml. 2. 3, p. 5)
og Hans Son (Äodskc reiste (efter Klevenf.) til England og
dode der; saa at det altsaa ssulde st-nes rimeligere, at E.
Brock Harde arvet den efter sin .1>oncs Moder Aue 2indenov, Anders 2indenovs satter; mcil rist er det. at Han
eiede den og at den fra Ham kom til Hans Srigerson,

Thge Brahe.

har endnu af s. A. (mm Datum er, deSvcerre! i Udflriftcn udeladt) et Gicldsbrcv as Otte Christof Rosenkrands til Anna Rantzau, sal. DonneS ill Embkendorss Enke, paa 5000 Spccier til 8 p.
med
Forpligtelse til Jndlagcr, og dette Gieldsbrcv er af
Este Bilde til Ellinge (der allerede dode s. A. i Febr.),
Henrik Holck til Hoigaard, Jacob Lugke til Tanderup
og Laffve Brock til Estrup, som Cautionister, underflrevet (Gl. Estrups Archiv). D a var altsaa Lave
Brock endnu tilstede i Danmark og har formodentlig
sorst om Foraaret tiltraadt sin Udenlandsreise, paa
hvilken Han formodentlig forst om Efteraaret fandt
Doden i Paris.
Med denne Hans encste Sons Dod
var saaledes nu den storste Deel af E. Brocks jordiske
Forhaabninger gangne til Grunde, thi i en Alder as
69 Aar künde Han neppe vente Sonner flere, helft
med en Kone, der blot var et Aar yngre end Han
sclv, og der er al Formodning om, at denne tunge
Familiesorg har lagt Gründen til Moderens Sygdom,
der begyndte paa 6te Aar for hendeS Dod 1624. Men
ligesom Historien hverken tor dvoele vcd at stildre Livets Glcrder eller VetS Sorger, men gaaer som Skicbnens Tolk med snare Fied sin uafbrudte Bane, saaledcs har Embedslivet ogsaa sine uundgaaelige For
dringer, saavel til den livsglade som til den sorgbetyngede Embedsmand, og idet vi derfor uden videre Ophold sortscrtte vore Bidrag til E. Brocks Embedshistorie, finde vi Ham endnu L
S . A., den I9de Oct., som Lcrnsmand at indscette Naadmanden Niels Jacobsen til Borgemester j
Randers (D. Mag. 6, p. 32, cfr. Stadf. p. 120).
Denne mcerkelige Mand var sorst gift med en adelig

Dame, Margrethe Udson Westenie fra Overgaard,
som selv har bestrevet sit Levnet paa Vers (i D. Mag.
6, p. 27 8<z.), men blev ved sin anden Kone, Marla
Lasson (med hvem Han findes afbildet L Hoff. D . Ad.
2, i>. I, Han med Pibekrave og hun med Dyvekekrave),
Fader til den beromte Practicus, v r. Ssren Hoffmann, og den beromte Jurist, Justitsraad Peder Lasson
(Atl. 4, p. 382).
1620 den Iste Marts vare Nigsraadcrne forsamlede paa Antvorflov (Schl. Chr. 4de 2, p. 162).
S . A. ligeledes d. 15deAug. i Odense (rl-ni. p. 157),
hvor de endnu d. 12te Sept. vare forsamlede (ibL4. p. 160).
S . A., dog nok senere og som det ncrsten syneS
for en geistlig Ret (i Dec. af Universitetet og i ncrste
Aars Jan. af Köngen, i Folge Schl. 1. e. p. ^5R, blev
den bekiendte Dybvad, der vilde have den danste Adel
aareladt, ligesom den svenfle undcr Chr. 2den, domt til et
evigt Foengsel (Pont. 3, p. 717, Schl. 1. e. p. 1S8— 60).
1621 den 2den Febr. forsamledes Rigsraadet i
Kiobh. (Schl. I. e.- p. 166, 167).
S . A. var E. Brock L Febr. og MartS med
Köngen og flere af Raadet i Segeberg, hvor Köngen
af Böhmen selv, tilligemed andre Hcrrers Gesandte,
havde et persouligt Mode med den danste Konge (L.
Pr. og Köngens Calend. i Schl. Saml. 2, 1, p. 48,
csr. p. 31).
S . A. vare Nigsraaderne atter ved scedvanlig
Tid (M ai og Juni) L Kiobh. forsamlede; thi da blev
den 9de Juni Dommen fceldet over den saakaldte
VIi-Ko cleeollat«, der for Hercri blev halshngget
(Pont. 3, p. 728), nemlig Christence Kruchow (N.
D. Mag. 1, p. 378), som allerede 1596 beflylNeS
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for at have forgiort Ane Bilde L* Eller BrokkenhuuS
til Nakkebolle, som dode 1602 og hoS hvis forste Frue
C. K. uden Tvivl havde ticnt), idet hun sodte 16
Born, der enten vare dodfodte eller dode strar ester
Fodsclcn (Wiel. L. T. 1725, p. 259), og det stulde
hun have bevirket ved tilligcmed sin Spiritus fsunlisris at maale hendes Brudeseng for Brylluppet og
under Viclscn at staae Knudcr paa Maalet (N. D .
Mag. 1, p. 379— 80), samt ved at give hende Faaremelk (for LandoeconomienS Historie ikke uvigtigt at
vide, at man altsaa den Tid endnu i Fyen, ligesom
i vore Dage i Jylland, malkede Faar), hvori hun
havde mcrngtt cn Edderkop, hun sandt L hendeS Bru
deseng
p. 380), ved derncvst ar scrtte 3 Staalkors ind under hendes Seng (1. c., p. 382), samt ved
at bytte hendes as Smaa-Giorn voevede Brudetoeppe
og med Forbandelser over hendes LEgtcffab at begrave
et Vorbarn i hendeS Kirkcstol (1. e.), som hun selv L
40 Ugcr havde baaret under sin hoire Arm, og hvilket
hun havde holdt frem i Kirken samt offret med samme
(ilriä.); ligelcdcs var der ogsaa vidnet paa hende, at
hun allerede da havde vcrret tit Blocksbierg paa Heresabbathen (I. e., p. 381), men den Gang syneS hun
at have snoet fig sra det for Köngen og Rigsraadet
(ilZilt. p. 386); dog, da hun nu atter 1619 havde
forovct megcnhaande anden Troldom i Aalborg
p. 382 s^.), blev hun nu derfor paa Herredagcn tiltalt
og, som sagt, den 9de Juni 1621 fordomt og henrettet; og er der hende (ikiä. p. 379), der menes
ved den äeeullsta vir^o, af hvis Esterladenskab, der
blev oprettet et Legat ved Kiobh. Universitet, som
omtaleS.i Hoff. F. 1, p. 141.
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S . A. i Sept. er uden Tvivl E. Brocks yngste
og llaarige (thi hun var fodt 1603) Datter Elisabeth
bleven gift med Frantz Lykke til Overgaard, og stod
deres Bryllup L Biborg (M van. 2, p. 215), formodentlig til S . Moritz Markcd s- sidst i Scpt. 1621
(thi hendes selbste Barn Henrik Lykke blev fodt den
8de Sept. 1622, og ved S . Moritz Marked plciede
gierne i Viborg de adelige Bryllupper at hoitideligholdes (K. R.). HendeS Brudgoms Farfadcr, Jor
gen Lykke til Overgaard (f 1583, Res. Fr. 2den p.
338), er bekiendt af sin Overdaadighcd, idct Han var
den forste danste Lldelsmand, der spiste paa.Svlv,
og formodentlig den eneste, der lod Gulvet i sin S a l
forgylde (Gl. Samt. 1, 2, 110, sie sorresten mere
om Ham L Wiel. L. T. 1729 p. 2); men ogsaa af
sit Overmod, Ldet Han lod en Prcrst halshugge, der
havde lastet Ham, fordi Han nedbrod en Kirke (Pont.
An. 3, p. 430, cfr. Atl. 4, p. 682— 83). Frands
Lykkes Fader Henrich, hvis Portrait endnu tilligemed
hanö Frues findes opbevaret (Atl. 5, p. 360), var
derimod opdraget ved Dr. Dorothecr Hof tilligemed
Prinds MagnuS (Rothe 2, p. 288) .og havde en S o 
fter, der var gist med Valdemar Daae, som odelagde
sin Formue ved at giore Guld (2ltl. 3, p. 35, 4, p.
683). Frantz Lykkes egen Softer var den bekiendte
Fru ?lne Lykke (siden 1623 Enke eftcr Cay Rantzau
til Rantzauholm, nuvcerende Trolleborg), der 1626 leb
Graßat eftcr Prinds Christian (Schönau p. 998).
Han sitv var bekiendt af sine störe Rigdomme, da
Han ciede 12 Herrcgaarde og havde en aarlig Jndtcegt
af 12 til 16000 Dalcr; og Hans Son, Eai Lykke,
var endelig saavel bekiendt af sin Rigdom, som af sin
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Sklonhed, men fremsor Alt af sin Ulykke, der saa
daarlig svarede til Han6 Navn.
S . A. den 23de Nov. var cndclig Nigsraadct
atter i Kiobh. forsamlet (Schl. Chr. 4de 2, p. 168),
og blev paa denne Herrcdag, den lOde Dcc., Rigens
Nett og Deele udgivct (16,6. ir. 186).
1622 var Nigsraadct forsamlet L Kiobh. d. Ilde
Juni (Schl. 1. e.) p 201).
1623 var Rtgsraadet den lOde Marts forsam
let i Odense (Schl. 1. e., p. 210).
S . A. den 8de M a i bivaanede E. Brock med
S andre Rigsraader Landdagen i Rendsborg (I. «.).
S . A. den 7de Juni var Nigsraadct i Kiodh.
forsamlet (I. e.) ^
S . A. var E. Brock med Köngen den 22de Juli
paa enKredsdag iBrunsvig, hvor flere syrstelige Ge
sandter vare sorsamlede (L. P r., cfr. Schl. I. e.,
1». 215).
S . A. sammenkaldte Köngen efter Tilbagekomsten sra Brunsvig de forncmste Rigsraader til den ISde
Scpt. i Odense, ved hvilken LeiligheV E. Brock opregncs som den 3die blandt Rigsraaderne (Schl. 1. e ,
p. 216): Bed denne LeLlighed skulle forrestcn Rigs
raaderne have yttret deres Utilsredshed i en tcmmclig
hoi Grad med det Loste, Köngen havde givet L Bruns
vig, nemlig at stille 3606 Mand til Forbundshcrren;
ja! (Eske Brockö Svigersons, Jorgen Skeels, Broder)
Nigsadmiralen, LLlbert Steel til Fusinge, cndogsaa i
den Grad, at Han derover endnu i s. A. blev afsat
sra sin Admirals-Betiening (Holb. D . H. 2, p. 754,
Hoff. D. Ad. I, p. 40, Schl. 1. e, p. 213, Rothe
1, p. 11, fliondt Liigprcrdikenen ovcr Ham sigcr, at
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det stete paa Grund af Hans daarlige Veen, i Stedet sor at det, ifolge det Foregaaende, snarere var paa
Grund af cn alt for rast Lunge). Det hedder nemlig derom blandt andet i Langebekiana
85, at
Han cndogsaa havde den Dristighed at trcrkke paa sin
Kaarde mod Köngen cg desaarsag blev dimitteret;
men ieg har endnu i et tydst Mscr., ex spoKrapIto
Il'ielmstieritti, om denne S a g fundet ncrrmere Oplysning; eftcr samme stulde det nemlig forst vcere
flcet paa en Herrcdag i Odense, som Köngen holdt
efterat de Keiserlige (1627) vare trcrngte ind t Hol
steen, og Gabel (formodentlig Oberst Valdemar Gabel,
der var Proviantsforvalter i Glückstad) var bleven
fludt for bemeldte Bye. Ordene ere derhos disse:
.Der Adel chargierte daselbst den König Chr. 4ten, daß
,re gegen die Handfeste gehandelt hätte; der König
sprach, daß maw solche abschaffen müßte; A. Scheel
.antwortete aber vnverteinent, daß solches nimmer
.geschehen sollte, wenn auch die Pferde darüber bis an
.die Knie in Blut gehn sollten; darauf der König
,zum Degen griff; A. S . aber den seinigen zuckte und
'des Königs seinen in die Scheide verwieß, mit der
.Bitte, den seinigen stecken-zu lassen, denn hier sey
.auch einer, der eben so gut sey." Hvad enten nu
dette i alle sine Dcle er Sandhcd eller ikke (Tiden er
i det mindste falst; thi Lilgproedikenen siger udtrykkelig, at Han kun paa 8de Aar, altsaa sra 1616 til 1623
eller 21, var Nigsadmiral), saa synes dog i det mind
ste saa meget at vcrre vist, at A. Skeel ikke alene
derover mistede sin Charge, men man paastod cndogsaa,
at stden den Lid (formodentlig altsaa under Chr. 4des
senere Regiering) ingcn eller ganste saa af de Skeeler
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bleve emploicrede tll störe Charter (thi vistnok blev
netop den omhandledes Brover, Jorgen Steel, >627
Rl'gsmarfl, men, vel at mcrrke, ikke valgt dertil af Kön
gen, men af Adelen lSchl. I. e., p. 316), ligesom
den Omstcendighed, at Han selv endnu 1629 var cn
af Frcdsmcrglerne paa Congressen L Lübeck med de
Kciserltge, maastee ogsaa künde have en eller anden
ligncnde Grund); ja! at endnu Kong Fr. Ide künde
mindeS denne Hans Opscetsighed, saa at Han cngang,
da Han besogte Ribe Dvmkirke, hvor denne Zllbert
Steel i fuld Rustning paa sin LLigsteen staaer udhuggct, ffal have henvendt sig til sin Omgivning med
det Sporgsmaal: »Mon Hans Kaarde siddcr endnu
saa los, som i gamle Dage?'
S . A., dateret den 29de Nov., har man endnu
et egcnhcendigt EmbedSbrev sra E. Brock til Köngens
Cantsler, Christian Friis, hvilket jeg herved, som eu
Prove saavel paa Hans som paa Tidsalderens Brevstiil, ordlydende og med orthographlff Noiagtighed vil
indfore: .Myn ganffe Venlig helßenn nu och alletidt
sorsendt medt Vorherre.
Kierre her Chanßelcr kierre
Broder betacker Jeg her Chanßeler Venligen och giernne
sor altt beulst gode, Vdi huis maadcr Jeg dctt
forflylle kand eller giore dett her Chanßelcr kand
haffue thieniste eller godt aff findis jeg alletidt Veluillig
Jeg giffuer her Chanßeler Venligen att vide
dett jeg rett nu thucnde kongl. Mayz M in allernodigste
herre och kongis Missiuer bekomitt haffucr det enne
Anlangendis pa alle Slags körn her aff Rlgitt sormedelst den dyre thidt Som S ig lader Anße att Skulle
sorbyudis dctt Zlndct kongl. Mayz Jndkompst körn
her aff Lenitt icke att Skulle affhende dcfligistc och
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mkg Bnderdanigst att erklcre om nogltt och huor mogitt aff Same körn Soldt och affhendt er,
klerre
her Chanßcler da effterdi mand dis Verre allerede en
mogitt Selsom och dyr thidt haffuer i hendcrne Och
mand icke Jndnu kand Vide huad mandt Idermere
kand haffue S ig for att befrogte, da Syuffnis mig
Rodtsomptt att sorbudt pa alle Slags korns Bdforclße til sremede Steder Skier Jndtil S Hans D ag
forstkomindkö Efftcr Som medt Rüg och Skeidt er Och
cffter kongl. Mayz Nodigste Befalling her Vdi Aarhus Stigtt S lig forbudt lade tilkiende giffue, Samptligen denom att effterrctte Jndrill de kongl. Mayz No
digste Bilge Jdermere der om forfarer, BelangendiS
Slothens Jndkompst körn, S a haffuer jeg der aff Jnthet afh'endt Vden tho hundrede tr. Rüg och thre hun
drede tr. Byug, dett andett Skal neest guds hielp
her findis tilstede,. Rar Hans Mayz dett Bill lade
aname Och Bill her Chanßcler medt lenger Skriffuclße
icke opholde Mens Bill haffue her Chanßcler medt
hostru och altt hanom kierdt er den allermethigste Gud
beffallit affDroningborg 2S SLris^ o. 1623. Este Brock
.

E. hondt.«

Udflrift: .Erlig och Velbiurdig Mannd- her Christiann Friis till Kraggerup, Nidder, Konngl. Mayts
Candtzeller, Bcsallingsmandt paa Kiobcnhaffen Slott,
Minn kierre Broder, och Sonderlig goede Wen gandsch
Venligen tilschreffuitt." (As danfle Sanil. i Geh. Arch.
vcd K. R.)
1624
dode E. Brocks Frue, Chrestenze Wiffert
(Atl. 4, p. 38N), ester 6 Aars Svageligbed, den 3die
M arts (L. Pr.), og blcv den LSde Marts i S . Mortens Kirke L RanderS begraven (hvorved paa bigproe-
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dikcns Titelblad er indloben den, som man i det
mindste maa formode, men derhos hoist besynderlige,
Trykfeil, at hun i Folge samme forst blcv begraven
den I9de Marts 1625, nagtet hun, som sagt, allerede
dode den 3die M arts 1621), og her altsaa et nyt
Erempel paa den i Gen. biogr. Archiv 1, p. 21.3
fvemsorte Sandhed, at man fra 1602 til 16.30 kun
lod de adelige Lüg henstaae L 14 Dage, i Stcdet for
forhen i 6 Uger. Liigtaleren, Hr. Jens GLodesen,
som var Viftop L Aarhuus, giver hende det Vidnesbyrd, at hun, som en ret Christen, stedse havde frygtet og elfter Gud, gierne Hort Hans Ord og, saavidt
Gud gav Naade dertil, ogsaa ftikket sig derefter,
brugt Sacramonret, elfter og ceret sin Husbond, gierne
tient og saavidt muligen giort sine Jevnlige og hvem
andre, der trcengte til hendes Hielp, til Gode, og
kort at fige, saa christelig og vel fremdraget stt Liv,
at hun af mange savuedes og sig et besynderligt Eftersavn og et godt Rygte hos Alle havde csterladt; hvorpaa Han ffildrer hendes Forhold under hendes lange
Sygdom som hoist christeligt og opbyggeligt for Alle.
S . A. synes Raadet allerede i April at have
varet forsamlet til en overordeutlig Herredag (Schl.
Chr. 4de 2, p. 226).
S . A. var E. Brock fra 20de M a i i 5 Uger
tklligemed flere Rigsraader paa en Greendseforsamling
med de Svenfte i Knoerod (I. e., p. 234) og har alt
saa neppe blvaanet den soedvanlige aarlige Herredag
i Kiobh., ftiondt den paa samme befluttede Skat forst
den 8de Aug. blev udftreven (I. e., p. 226); dcrimod
fik Han

S . A. den Ilte Dec. tilligemed Christen Holck,
Hr. Albert Skeel, Jver Juel og Mogens Kaas,
hvilke 5 den Tid udgiorde det jydske Rigsraad, Ordre
til, naar de foretoge Tareringen paa Roßtienesten,
hvorom de kort tilforn havde faaet Missive, da ril
lige at skulle sorsamle nogle af Adelen i N. Jylland
og tage Gaardsretten for sig, giere Forandringer L
samme, cftersom dem syntes, angaaende Folkelon, SpiiSning o. s. v., samt indsende dercs Erklcrring derom L
Cancellict (As jydffe Tegnels. ved K. R.). Forresten
havde Han vcrret svagclig siden den brunsvigffe Reise
i forrige Aar; dog L Begyndelsen saa lidelig, at Han
endnu künde vcrre paa Fcrrde til Herredage og anden
steds, hvor Han blev forffreven (L. Pr.), saa at Han
formodentlig ogsaa har bivaanet den ertraordinaire
Herredag, paa hvilken Rigsraadet
1625
den 2den Febr. var sorsamlet i Kiobh.
(Schl. I. e., x. 242), og som sorinodentlig nctop er
den forgangne Herredag, som Liigprcedikenen omtaler
som den, i hvilken Han consulcrede Köngens Livniedicus og siden ogsaa öfter Hiemkomstcn benyttede sig af
andre Lcegers Raad.
S . A. d. 3die Marts fik Han og de 4 foromncevnre Rigsraader, der, som sagt, udgiorde det jydffe
Raad, Kongl. Ordre at domme mellem nogle Borgers
i Aalborg og Landsdommeren L N. Jylland (Af jydfle Tegnels. ved K. R.).
S . A. den 30te Juni sik Han og de 4 ovenncrvnte
Rigsraader Ordre til at skulle (for om de Svcnffe
muligviis havde noget i Sinde) lade tilflge Adelen
om at holde deres Roßtieneste fcrrdig til at marschcre
til hvilken Time dem tilsiges, og det under det Skin,

at Prindsen vitde komme derover og mynstre; tigeledes
künde ogsaa Fodfolkct tilsiges undcr samme Prcrtert
(As jydsie Tegnels. ved K. R.). Forresten tiltog hanS
Svagellghed alt mere og mere; dog künde Han endnu
S . A. den 9de Oct. nyde Nadveren i Slotskirken (saaledes kaldtes nemlig den gamle Graabrodre
Kirke i Nanders, fordi den nu horte til Slottet, ligesom for til Klosteret, hvoraf Slottet blev indrettet,
Atl. 4, x». 369, 376), men blev derpaa sengeliggende
forst i Dec., og cster sromt og christeligt at have bere
det stg til Doden, hensov Han den L5de Dec. som
den sidste af sin Slcegt paa Svcerdsiden, blev begraven den 30te i Randers S . Mortens Kirke, hvor
Baabenet da ogsaa med Ham blev nedlagt L Graven
(L. Pr.); Atl. 4, p. 380 siger, at dette siete i S .
Johannis Capel ved S . Mortens Kirke, og at der
ikke blot Han og Frue, men ogsaa Dottre og Svigersonner bleve begravne, paa Jytte Brock ncrr, der 1640,
ligesom hendes Mand Jorgen Skeel 1631, L Aarhuus
blev begraven, hvor Han havde sin Familiebegravelse
og hvor Hans forste Frue allerede forud var begravet
(Uuriu. van. 2, p. 92— 93). Stadfeldt siger derimod, p. 181, at alle disse Liig ikke stode i S . Jo
hannis Capellet, men i det saa kaldte Skeelsie Gravcapel, der vel, ligesom hiint, laae ved den sondre Side
as Ckoret, men derhoö mere ostligt end hiint; thi da
dette Capel 1801 blev nedbrudt, fandtes alle Kisterne
den blot overtrukne med Rysleeder og vare derhoS
sorsynede med Jcrnhaandsang (enhver af dem med 6),
og paa E. Brocks Kiste var blot i Lcederet iudbrcendt
Bogstaverne L. v . ; paa hendes ligeledes <^. V V ;
paa deres Sons (som, formodentlig for den längere
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T ra n sp o rts S k y ld , indvendig va r a f T i n ) I blot p a a

Birgkttc BrockS

og

V , og

HendeS M a n d S , T yge

B rah es, var der en Kobbcrplade med Jnscription, og
p aa Jytte BrockS (som altsaa maatte vcere flyttet did,
hcn fra A arb u u s) et dobbclt Vaaben, ncmlig SkeelerneS og Brockcrncs;
med Frantz Lykke,
18 t — 83).

hvon'mod Eiscbeth,

der va r gist

aldeles ikke sandteS (Stadfeldt p.

Jmidlertid er det rimeligt,

formener, at Stadfeldt

so m K . R .

har forverlet Lisbeth BrockS

ftrdrcne og modrene Vaaben paa HendeS Kiste, nemlig
BrockS og W iffertS, med BrockS og Skeels, og derved
er geraadet i den ovenomskrevne Vildfarelse.
Bispcn i Aarhuus, H r. JenS Giodcsen, som holdt
Lngtale over E . Brock, gi'vcr Ham forresten det V id nesbyrd, at Han i a lt sit Lkv fornemmelig havde havt
G u d for D ie , holdet den fände Religion og rene Leere
i stör A g t og Voerdighed, stedse eftertragtet sit Fcrdrene
R ig e s G a v n og Fordeel, med moerkelig J v e r og uden
al Um ageS og Bcsvcrrings Betoenknlng sig for sin Herre
og sit Fcedreland trocligcn ladet bruge, og R igenS v igtigste H verv og Bestillinger med stör Forstand berommeligen udrettet, saa at Han herefter heilig vil savne'S
og hanö dodelige A fg a n g beklageS.

H v a d dernoest hanS

P r iv a tliv v a r angaaende, da var Han t Omgomgelse med
sine Zevnlige meget venlig og mod Hans Undcrsaatter
og Dienere heel from og m ild,

horte dem ginne og

usortroden, og ga v dem S v a r

og Besied med S a g t -

modighed, samt saavidt

mueligt

hialp dem tilrctte;

Skvlen s og Kirkens Tienere sorfremmede Han gin ne,
Fattige og Nodtorftige forglemte ha» ikke og har imod
alle sit gandsie Liv igiennem sig saaledes forholdt, a t
Han et besyndcrligt N a v n og et «rligt og adeligt R ygte

IS S
Häver efterladt sig ved Dode n.'

Ude» nu i mindste

M a a d e a t ville nedscette dette Vldnesbyrds B « r d ved
den trkvlelle Bemcrrkning, a t den B lrak , der stroes a f
Ligtalerue,

i Almtndelighed betaleS godt

(man

har

saalrdeS i D . M a g . 1, x. 22 t Erem pel paa, at flige
Liigprcrdikener i hiln TidSalder a f Arvingerne ere blevne
honorerede med Forceringer til et Belob fra v o tkl 420
Lod S o l v , da ellerS fra 16 til 4 » R ird ale r v a r det
almindelige, hvilket man dog ester hine T tders Priser
omttent t vore ncrrvcrrende Penge tor anflaae til det
z , eller 4-dobbelte) og derfor ogsaa stundom «dstroeS med
en alt for ruudelig H a a n d (en Ind ve n d in g, der desude»
t ncrrvcrrende Ttlfcrlde saa meget mindre künde vcrre
passende, som der netop A aret forud lt 6 2 4 l v a r ud,
gaaet et K on gl. Forbud m»d denn« LiigtalerneS alt,
for overdrevne R oeS lP o n t. S , p. 7S41,

som m an

dog t det mindste maatte troe, i det forste A a rstid at
vcrre blevet efterlevet), have dog med Hensyn til E .
Brock iscrr to T i n g ,

der syneS a t

contrastere mod

LldsaldcrenS devote Aand, tildeelS vcrret mig paafal,
dende: sorst oemlig, at Han i sine Dagboger, der dog
gaae i dm meest udforlige Detaille, saa yderst sielden
omtaler sine Kirkebcsog, sin Altergang og sine AlmlS»
ser, og for det andet, at man hverken i HoffmannS
Fundatser eller hoS Stadfeldt sinder fra hanö Haand
det mindste S p o r til nogen af de i hiin (eller i det
mindste i den ncrstpaafolgende) Tidsalder saa hoist scrd,
vanlige Donationcr og Legater til Kirker, Skoler,
Fattige eller andet deslige; dog, det forste kan multgviiS gründe sig paa, at Han, som nogct der fulgte af
sig selv, ikke engang har fundet det nodvendigt at an,
mcrrke; thi fonesten tor det ingenlnnde ncrgtes, at der
o
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jo i Hans Dagbogcr eller Alrnanakantcgnelser ingen
lunde er Mangel paa devote Erpressioner, men at
disse tvertimod ved enhver given Anledm'ng i rigelig
Maade fremsores.
Hvad derimod det sidste er angaaende, da kan saadant deels vcrre en Virkning af
Reformationen og den ved samme (isser i dcns forste
Aarhundrede) nctop mod Fortjcnstligheden af flige pia
Opera saa dicrrvt modkoempende Stemning, og deels
af andre os nu aldeles ubekiendte, ja! saagar maaffee
endog af oeconomiffe, Grunde; thi at Han ikke blot
var en Mand af Orden, men ogsaa i sin huuslige
Fcrrd en strcrng Oeconom, fremlyser tydeligt not af
Hans Dagbogcr, og at Hans Arvinger i det mindste
ogsaa vare i Besiddelse af den sidste af disse Egenstaber, fremlyser, som mig synes, af den hoist simple
(og fra Tidsalderens pompcuse Scrdvane saa hoist forsttcllige, men derhos maaffee vel lovbefaledc) Kiste,
hvori de, som ovenmeldt, lode begge diese deres Forcrldre eller Svigerforcrldre begrave; hvilket man imidlertid ogsaa, om man vil, kan betragte som ffeet efter
hanS egen Befaling, idct Han som Rigsraad fandt sig
pligtig til at foregaae de andre mcd det bedste og lovmedholdeligste Erempel. Derimod synes Liigtalcrcn aldeles at have forbigaact et Par af Hans andre Egenffabcr, som derimod af Dagbogcrne heel tydeligt, ja!
maaffee af alle meest tydeligt frcmlyse; nemlig, at Han
i den Grad var en Ven af Orden og Noiagtighed,
at Han ikke blot holdt Dagbog over sine daglige Udgifter, men ogsaa over sine daglige Befficrftigclser, ja!
saagar over sine Frcmmed-Besog og Visitter, samt
de ved samme Leilighed undertiden indlebende Krydscr;
dennrst en med Hensyn til Pengesager hoist noiagtig
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og forsigtig Mand, og uden Tvivl, som en Folge af
begge Dele, en strcrng Oeconom og en god HuuSholder.
Hvad derncest Hans efterladte Slcrgt er angaaende,
da beretter et gammelt i Slcrgtebogerne opbevaret Sagn
öS om Ham, at da Han engang i sine yngre Dage
spadserede paa Marken og flog hen i Veiret med sin
Kicrp, floi der en Hat hen for Hans Fodder, hvilken
Han bod Tieneren tage op, men da denne satte den
paa Hovedet, blev Han usynlig, hvorpaa Herren selv
satte den paa og blev ligelcdes usynlig (dct var altsaa en af de i vort gamle Norden saakaldte H ulinscller Troldhcetter), Han tog derpaa Hatten
til sig og gik hiem; men kort cfter kom der en barhovedet Dreng sor Porten, som vilde tale med Junkeren, og endelig bad Ham om sin Hat, som Junkeren
med Kiceppcn havde flagct as Hans Hoved, bod Ham
og derfor 100 Ducater og siden mere, men forgievcs;
paa det sidste lovede Han Junkeren, at Han aldrig
flulde mangle Born og disse Heller Lngen Ting komme
til at mangle, og derpaa fik Han Hatten; men da Han
gik ud af Deren, lagde Han til: .Du flal dog ikke
efterlade D ig Sonner, men blot Dottre"; og denne
Spaadom gik ogsaa L bogstavelig Opfyldelse, thi hanS
Frue fodte vel siden mange, men stedse dodfodte Sonncr (bang. Soll., cfr. P. S yvs Kcempcvis. 1695 p.
755). Dette sidste er nu vel ikke fuldkommen rigtigt,
men vist er det (ester Liigprcediken over Hans Frue),
at hun fodte 7 Dottre, men derimod kun 1 Son og
at denne dode ngift for Faderen; nemlig (i Folge
Liigprcediken over Ham selv):
1) Sonnen Lauge, som t 1619 i Paris og som

9'
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scrttes forst, itte fordi Han var den celdste, men fordi
Han, som Navnets Forplanter, var den vigtigste;
2— 3) to Dottre, som bcgge hcd Anna, og strar
L Barndommen bleve henrykte;
4) Sophie, som ogsaa i sin Barndom blev bortkaldet;
5) Margretbe, som var trolovet mcd Steen Rosenspar til Skarholdt, og dode 1615 i sit 18de cller
I9de Aar. Hvorimod folgende overlevede Faderen,
nemlig:
6) Jytte Brock, -t 1640 * Jorgen Skeel til S o strup 's 1631 (Hoff. D. Ad. 1, x>. 137 T. siger
mcget rigtig, at hun dode 1640, men meget urigtig,
at hun den Tid var 55 Aar gammel; thi L dette Tilfcrlde stulde hun have vcrrct fodt 1585, atsaa 4 Aar
for Forcrldrene bleve gifte; hvorimod det bor hcdde
45 Aar gammel, thi hun var f. 1595, d. 2den Febr.
(HI. v . 2, p. 93), og dode paa Costrup den I6de
Nov. 1640 (Ibiil.);
7) Birgitte (hvis Levnet findes i Rothe 2, p.
90 8i;.), f den 4de Aug. 1639, 38 Aar, ringcre cnd
3 Maaneder, gammel (Rothe 2, p. 98) og altsaa
fodt i Bcgyndelsen as Nov. 1601; om hendeö Sygdom en udforlig Beretning i O. Worms Brevverling
(K. R.), * Thyge Brahe til Lhostrup (til hvcm man
har L^rstola O. VVvrmiL
Alonumeolo
vellleosl (K. R.), -t 1640;
8) Lisbeth, -t 1652, d. 19de M a i (som L dette
Aar var iste Pindsedag), som den sidste af Slcegtcn
(cfr. Liigprcrd. ovcr hendeö Dattcr Christence Lykke,
* Fred. v. Arenstorff), * Frands Lykke til Overgaard
f 1655. Denne sidste skal, efter Atl. 3, p. 1 1 2 ,
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vcere den, ester hvem Broksoe i Sscrlland fik Navn,
men Atl. tilffriver hende derhos (tvertüyod de forffiellige Lirgproedikeners Vidnesbyrd) Jorgen Skeel til Mand,
ligesom Langcbek i sine Soll, ligeledes siger, at det
var Elisabeth, der fik Jorgen Skeel, og at det rillige
var hende, ester hvem Broksoe, der laae i Porsmosen,
fik Navn; men naar vi betcenke, at Broksoe liggcr i
Hcrlusmagle Sogn og altsaa tcrt ved Gisselfeld, som
Frands Lykke ciede, og at den ligeledes ester Frands
Lykkes Dod vcdblev at vcere L Lykkernes Familie, saa
kan man vist ingenlunde vcere i Tvivl om, at det
jo var den rige Frands Lykke, der til sin Svigerfadevs Minde oprettede denne Gaard, der saaledes nu
er det encste, der har vedligeholdt et for saa agtet og
hcrdret Navn. Forrcsten var det almindeligt, at en
flig Families sidste Spire, oste for störe Penge, kiobte
cn af de sta Hans Stamme paa Svindesidcn nedstigende Familier til at optage sit Navn imod at vedligcholde dens eget Familievaaben (f. Er. Godovcrne
af Basserne, Bannerne af Hogerne, Billerne af Basserne, Fastierne af Skrammerne, Billerne af Braherne,
Dyrerne af Lungerne o. s. fr.). At dette nu ikke med
Hensyn til Brockerne har fundet Sted, veed man med
fuldkommen Bished; derimod var der endnu en anden
Skik her iDanmark, nemlig, at naar den gamleStamme
var uddod, giorde man sammes Tilnavn til Fornavn
L cn anden Familie, for saaledes dog paa en vis Maade
at vcdligeholde og at fortscette samme (Erempler herpaa see Hoff. D . Ad. I, x>. 149). At nu virkelig
et saadant Forsog ogsaa med Hensyn til Vrockernes
Stamme har sundet Sted, seer man deraf, at den ene
af E. Brocks Svigcrsonner, nemlig FrandS Lykke, som
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var gift med Lisbeth Brock, L Folge Elisabeth Bryskes
Sloegtebog, kaldte en af sine Sonncr Este Brock Lykke,
men Han dode som Barn; at derncest den andcn Svigerson, Thyge Brahe, der var gift med Birthe Brock,
ligeledes L Folge bemeldte Slcrgtebog, kaldte sin yngste S s n Este Brock Brahe, og da denne ligeledes dode
som Barn, kaldte endelig Hans Datter (og Este Brocks
Datterdatter), Fru Ane Brahe, der var gift med
Oluf Daae til Borrebye, en af sine Sonner Brock
Daae (Hansens Nid. B. p. 89), men ogsaa dette Forsog mislykkedes, thi bemeldte Brock Daae changerede ikke
alene Religion i Frankrig, men lod sig ogsaa stden den Tid
kalde Ludcvig (Wiel. b. T. 1725, p 581, cfr. sorresten
om Ham Hansen 1. e., p. 89, 90 og 91, ved Aarene
1667 og 68). LigeledeS dode der endelig ogsaa 1646
en Jomfru Birgitts Brock-Daae (Atl. 5, p. 288),
men om hun var den ovenmeldte Brock Daaes crldre
og lcenge for Ham afdode Soster, tor jeg ikke afgiore,
og det saa meget mindre, som jeg et andet Sted har
fundet, at hun allerede ffulde vcrre dod 1624; imidlertid er saa meget viff, at Oluf Daae og Ane Brahe,
ifolge Elisabeth Bryfles Slcegtebog, ikke blot havde
en Son, der hed Thyge Brock Daae, men ogsaa en
Datter, der hed Birgitte, dode ugift og saaledes efter
al Sandsynlighcd er den ovenomtalte.
Bed E. Brocks Dod 1625 var sorresten, i Folge
Liigprcrdikens Dedication, af Hans 3 esterladte Svigcrsonner:
a) Den strcrnge Nidder og Herre, Hr. Jorgen
Steel til Sostrup rc., Hovidsmand paa Calloe, nemlig fra
1614; stden blev Han 1627 Rigsmarff og dode 1631 som
boensmand paa Vcstervig og i Besiddelse af Sostrup,
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Estrup, Skiervad, Orbek, Ulstrup og Hegnet i Iylland
samt det Halve af Hvldkilde i Fyen (K. R., cfr. L6I4;
Hans Bespiisningstart paa Soustrup, Skiervad og V rbek findes anfort hos A. Bcrntsen 2, p. 620).
L) Tyge Brahe til Tostrup var derimod Vcfalingsmand paa Skivehuus, men 1632 Besalingsmand
paa Trygcvcrlde,
L610 og eiede da L Skaane, soruden Tostrup (som ved Tonne Jorgensen Brahes Dod
16 Li var tilfalden Hans Fader, Arel Brahe, og dennes
Brodre, Steen og Knud, der alle 3 vare den Afdodes
Farbrodre), Alnerup, Ellinge, Vrtoft (diese 3 efter
Svigerfaderen, og at Han saavel eiede dem, som T o
strup, sees af Hans, for alle 4 Gaarde, hos A. Bernts.
2, p. 621 ansorte Spiisningstart) og Gunnestrup
(Kulla Gunnarstorp, som ligeledes efter Tonne Brahe
var Ham eller Hans Fader tilfalden), derncrst i Sjcelland Bemmetost (eftU Svigerfaderen), i Fyen Eskebierg og Bedtoste
sin Moder, Arel BraheS Enke,
Fru Kirsten Hardenberg, der f i Dec. 1639 som den
sidste af Slcrgten)'), og cndelig L Iylland (ligeledes
^) Dennc Tyge Brahes og Birgitte Brocks Befiddclse af Estebicrg (nuvcrrende Schclcnborg) künde saaledes maaskee endog
lcrggc nye Bcrgt til v r . Paludan Müllers Formodning onr.
at det .i indevarende Aar red Münkeboe opgravne og mcd
Brabe's og Brockers Vaabcn samt Bogstavcrnc I. 6. LZ
betegnedc Solvbcrger künde havc tilhort T . Brahes og B.
Brocke Datier. Iomfrue Chrestence Brahe (fee Ovc Thomsens Avis Nr. 106 og 107), der muligviH, f. Er. i Brudcgave künde have sticnkct dette saavel med hendes Navn. som
IirndeS fadrene og modrene Baaben betegnede Baeger til det
2Egtepar. hvis Navn ikkc findes indgravct, men blot indridsct paa samme; thi hvis man cndogsaa ikkc vilde antage
at Bogstavet I her künde bctegne Iomfrue, ligcsom tt paa
saa mange Stcdcr bctegner Herrc, saa künde hun jo gLerne
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cftcr Moderen) Mattrup; men desuagtct opstod der
dog Concurs efter Hans Dod; thi det hedder i den
syenske Biskop Hans MikkclsenS Diarium (i den Kallste Mscr.saml.) 164V, 17. 8ept.: kunus ^ Drs6e
in urdem äeveetnm (denne Biscettelse i Odense synes saaledes at visc, at Han snarcre er dod paa Vedtofte, som Stadfeldt har, end paa Vemmetoft, som
det hedder i Hoff. F. 2, p. 312)
18. 8ept. eoneionem funetirem Iiakui iu exe^viss ^ Drslie
in templo D. Oanuti; ^ur1»2e post eoneionem
rlatse, eum IiN rectes se omni a lx lie a r e n t Iiseretlitstez den symbolifle Maade, hvorpaa dette undcrtiden skete, nemlig ved at käste Noglerne paa Graven,
beflrives i Jacob Bircherods Samkinger til stn Familics Historie (Kakfle Mscr.) i Anledning af den 1660
afdode Proest i Steenlose, Jorgen Sceblads Jordcscrrd;
cfr. om cn andcn Methode (nemlig ved at forlade bligsolgct og ikke folge hiem mev det til Sorgehuset) L
Badens antiqv. Notitscr og Anecdoter, p. 28 (medd.
af K. R ).
e) Frands Lykke
rüg (Han eiede nemlig
til 20,000 Rdl. aarlig
til at voere Lcensmand
1648 log sormodentlig

til Overgaavd var endelig for
12 Herregaarde og havde 16
affine Godser; Stadf. p. 103)
(fliondt Han dog siden, nemlig
fra M a i 1647, thi Hans For-

efter sin Mofter havc vcrret opkaldt Iytte, ligesom efter
sin Mormoder (5hrcstence, fliont dette Navn var hendes
almindcligc og derfor ogsaa blot i Slcrgtebogerne findes
antegnct. I alle Tilfcrldc er det markcligt nok, at Bro^ernes längst uddode Navn saaledes i indevirrende Aar vaa
en dobbelt Maade opfriskes, nemlig, saavcl ved Opdagelsen
af
Brocks ovenanforte Almanak, som ved dette Hans
Datterdatters ovcnomffrevne Borger.
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mand Knud Urne f om Sommercn 1646 og Enken
beholdt Lcrnet til ncrste Philippi Jacobi, 2 - Iste M a i
1647^ ffal have vcrret Lcrnsmand paa Dronm'ngborg,
altsaa dct samme Leen, som Hans Svigerfader cn Snecs
Aar forud havde bestyret; Stadf. p. 103); Hanf 1655
og eicde da Overgaard (efter Faderen), Hevringholm
(mcd derunder liggende Gaarde, efter Svigerfadercn)
og Ovegaard i Jylland, Rantzovholm (med derunder
liggende Gaarde: Brendegaard, Rodkilde, Flintholm)
og Hvcrringe i Fyen, Gisselfeldt med Broksoe (efter
sin Moder) og Svanholm i Sicrlland, samt Bremervold paa Lolland. Bertel Knudscn, som i sin koo<lromu8 kalder Ham en Herre over 1 2 eller 14 Riddersoeder, foier endnu til de foregaaende Kokkcdal,
som Han vcl efter Faderen havde arvet, men derimod
folgt for sin Dod (K. R.).
Ved Svigersaderens Dod arvede nemlig disse
Svigersonncr Hans forfljellige Herregaarde paa fol
gende Maade: Thyge Brahe til Lhostrup fik, som
sagt, Vemmctoft L Sicrlland, Alnerup, Ellinge og V r tofte i Skaane; Frands Lykke sik saavel Hevringholm,
som Ryegaard og Melstrup i Jylland (Hansens Rid.
B., p. 85, 111). Hvorimod Jorgen Steel fik gl.
Estrup og saaledes gik dcnne Gaard med Jytte Brock
sra Brockernes ^) over til Skeelernes Familie, hvcm
ligelcdes de Underjordiske, dog, som der synes, med
mindre Held end Brockerne, havde truet; thi cn as de
') I hvis Eie dm nu i fuldc 285 Aar havde vcrret. dersom
man ellcrs. hvad som svneS rimeligt. tvr antagc dct Essen
drup. som Anders Imsen Brock l.UO ciedc (Hvitf.
for synonymt med gl. Eslrup, hvilket dog Orion l, x. 80
modüger.
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Skeelcr, som i gamle Dage havde beboet Gaarden, og,
om jeg mindes ret, den forste af disse, altsaa Jytte
Brocks Mand cller Jorgen Skeel, havde engang (eftersom den asdode Grev Skeel under mit Ophold paa
Gaarden 1812 fortalte mig) tilfcrldigviis bivaanet en
Kamp mcllcm 2 Underjordiste, som beboede tvende Hoie
paa hvcr sin Side af Gaarden; og da Han nu hialp
den cne af dem og derved den anden blev overvunden,
spaaede dcnne, at der aldrig ffulde vcrre mere end een
Son i Familien, (formodentlig L den Green af Familien,
der beboede gl. Estrup), hvorimod den anden lagde til,
at den Heller aldrig flulde mangle Sonncr og altsaa
Heller aldrig uddoe; den forste Forbandclse vedblev dcrhoS virkelig at gaae i Opfpldelse lige til den foromtalte
og sidst asdode Greve, som ikke alene var cn Tvilling,
men selv havde 5, i det mindste den Tid lcvcnde,
Sonner. Forresten er gl. Estrup, der var den af E.
Brocks Gaarde, hvorpaa Han mecst holdt Huus, naar
ikke Hans Ncervcrrelse paa det Ham sorlcrncde og 2.^
M iil dcrfra beliggende Dronningborg var notwendig,
en i flere Henseender mcerkelig Gaard. Borgegaarden
bestaaer, saavidt jeg nu efter 3l) Aars Forlob kan
erindrc, af 3 hoie og anseelige Ftoie, men imod Vsten
kun en lille 1 Etages Huuslcrngde. Ladegaarden, som
ligger tcrt hos i Nordvcst, er ligelcdcs af Grundmuur
og overalt, ligesom Borgegaarden, tcrkket med Tcgl
(saa at der i cn eneste Stormnat blcrste 8000 Tagstecn ned paa Gaarden), og har saaledes derved dens
vidtlostige Bygninger snarere Anseelse af cn lille Bye
end af en Herregaard. Borgegaärdcn er omgivet af
Graver, som mod Vesten ere dobbelte, og der gaacr
cn stör Aae, hvorved Mollen drives, tcrt Vsten forbi

sammt. Borgegaardens vestlige Floi er Hovedbygningen; paa Midten as samme er der ei Taarn af Skikkclse som Taarnet ved en Landsbykirke, i hvis Gavlspidse en Klokke og neben for samme et Seiervoerk
findeS anbragt. Paa hver Ende har denne Floi et
serkantet Taarn, som ovenpaa er fladt og derhos mcd
et Brystvcrrn omgivet og i samme saa störe Skydeftaar, som var det sor Kanoner.
Paa den sydlige,
Floi er L Midten, ind imod Gaardspladsen til, et serkantet Taarn, ligesom i det indvendige Hiornc as vestre
og nordre Floi, bcgge med Kuppel og Spur. Murene
ere i forste Etage fuldkommen Z og L andcn
Nlcn
tykke. Endelig har man ogsaa en Tegning af denne
Gaard L Atl. 4,
.322. Men det som endnu, i det
mindste sor mig, gjor denne Gaard moerkvcrrdigere, er
iscer, at den foruden et bctydcligt Gallerie af gamle
Familicportraiter ^), samt foruden Tegninger og Bro*) Hroriblandt dm Syndcrlighcd, at cn Dames Portrait er
anbragt i en Krog saaledes, at den cnc Halvdccl af samme
siddcr paa den me og den anden Halrdecl paa den andcn
Berg; og det af den Grund, at bcmeldte Dame, som man
foregar. Harde faaet et Barn i sin Frokcnstand og altsaa
skulde bare vcrret lcvendc indmurct, men da hun dode i
Barsclseng, siap hun mcd at Straffen ln eiri§re blcv
eregvcret. Hun Harde paa Horedct det saa kaldte Stavcrir
staac i Bciret!) ellcr Staakappe af Kniplingcr, rodt
Haar (ellcr maaskce rodt Pudder, som i (5br. 4dcs Dage
sial havc vcrret brugcligt), Dyvekekrave, Halski^rde, Finger
ringe, rod Droie, fort i'ivslykke og Skiort, Kiade paa den
hoire Hofte (som et Slags nedhamgendc Rosenkrands) og
derhos rar. saavidt jcg künde fljonne, de Skeclers Baaben
afma'.et og dcrrcd Drdene: S in tis su» 17 än. isiO.'i (det
skulde dog vel ikke vcere Dorthe Scheel til Rostrup, hvis
Broder Albert 1(W blcv bcnrettct i HorscnS? cfr. Hoff.
D . Ad. 1. P. 37. Dab.)
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dcrier af en Deel af de Familien i forfliellige Lider
tilhorende Herregaarde i dereö gammeldags Structur,
endvidere har et, som det syntes, ikke ubetydeligt Ar
chiv, hvoraf jeg dog, dcsvcerre! under mit 2 Dages
Ophold, formedelst saa mange andre SeevcrrdighederS
Skyld, ikke fik Lid til at gjennemlobe mcre end 33
Nr., hvoraf jeg L det sorcgaaende har meddeelt Ertract
af et Par Stykker.
FremdclcS har Gaarden endnu
et, ja! maastee flere Mindesmcrrker om den i det soregaacnde omtalte E. Brock; i der man nemlig foreviste
mig en Guldpenge af Storrelse som en Louisdor med
arabiske Bogstaver vaa begge Sider, og som derhos
var indlagt i et Papir, hvorpaa E. Brock selv havde
skrevet: .Dette Skal Berre dett Stocke Guld Som
.berettis att der hr. Henrich Kromedlge Kioffte Val.den och da haffde Sett Hans Hand Under kinden och
,befrogtct for de mange Penge Hand haffde udloffvit;
.och der handt thog Händen fra kinden Jgen ffal dette
.stocke Guld leget i Händen, hvor offer Hand da bleff
.Vedt itt frit Moedt och Gud Vcre loffvit dett Nel
.beholdt;' der under var tilfoiet: .Dette Offuenffrcffne
.Er Salig Este brockis, M in Kiere och salige faders
.egen Handt. Jorgen Skiell Egen handt/ D a nu
denne Henrik Krumedige til Bälden i Skaane (eller
rettere i Halland, Schl. Saml. 2, 3, 88, A. Bcrnts.
1, p. 213) var Fader til Este Brocks Mormodcr,
der bragte denne Gaavd til sin Mand eller E. Brocks
Morfader, Este Bille (hvem jeg udforlig har omtalt
som Lcrnsmand paa Hagenstov fra 151L— 1529, i
dette Slots Historie), saa har formodcntlig E. Brocks
Moder ester denne sin Fader arvet dette Guldstykke
(om ikke en Sosterlod i Bälden), skiondt hendcs Bro-
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der, Hartvig Bille, arvede Hovedlodden L denne Gaard
og eiede den endnu saavel 1561, som 1567, men dode
ugist, hvorved den faldt til Hans og hendes Broderson, Efle Bille, der allerede eiede den 1607 (Schl.
Saml. 2, 3, 41, 88), og ved hvis Dod 161V den,
tilligemed Ellinge og maaflee Vrtoste, kom til at tilhöre E. Brock.
M an fortalte mig nemlig om bemeldte Hr. Henrik Krumedige, at da Han havde kiobt
denne Gaard og, som sagt, sad hensunken i dybe Tan
ker over, hvor Pengene flulde komme fra, flulde Han
(formodcntlig i Sovne) bave Hort en Lyd, der sagde
til Ham, at lige saa vist, som der nu var Guld i
hanS Haand (hvilket heldspaaende Varsel formodcntlig
ved en x»a frans var under Hans Slummer indpractiseret i samme), saavist flulde der Heller aldrig mangle
Ham paa Penge, indtil Kiobesummen var betalt og
alting clareret. Derncest fandtes der ligelcdcs om HanS
Datter, Jytte Brock, der bragte Gaarden til Skelerne,
endnu paa Gaarden selv et Minde, nemlig (ikke blot
Begyndelsesbogstaverne af hendes og hendes Mands,
Jorgen Skeels, Navne, samt deres Vaaben og AarS
tallet 1630, der fandtes over Doren paa det serkantede Taarn i Midten af den sydlige Floi, men ogsaa)
hendes Guldflce med et tyndt rundt Skaft og et stört
bredt cirkelfonnigt Slo v, 5 Tommer L Lcrngden, paa
hvilket sidste Lndvendig og ovcntil stod anbragt et Baaben, der syntes at v«re Billernes'), og bag paa BogFormodcntlig fordi den tilforn havde vccret hcndcs Farmo
ders og saalcdcs virkclig var dct i hine Dagc for nnc mirakulcuse Virkningcr saa hoit anscctc Arvcguldi thi om
dcttc Arvcguld ldct vil ngc (^uld, der i »ln mrivarcndc
Form og udcn at have vccrct omstobt og saalcdcs stiftet
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staverne I. 8. I. v . s: Jorgen Skeel og Jytte Brock.
Ogsaa var det nok hendes Mand, ellcr hendcs Son
Christen (der ligesom Faderen kaldteS: den Rige), der
var saa stör en Alchemicus ellcr Guldmagcr (ligesom
nogle Aar tidligere Erik Lange til Engelsholm og nogle
Aar senere Valdemar Daae til Bunderup ellcr Lerchen
feld og 165« Peder Brokkenhuus til Sebbcrgaard, cfr.
Schönau p. 295, Wiel. L. T. 1725, p. 260, Atl. 5,
p. 91 rc.), at man endnu i det sondre Taarns Kiclder foreviste mig et formeligt Laboratorium med Esse,
Dieglcr, Retorter o. s. v., som L stn Tid havde vcrret
Hans Vcrrksted og hvor der endnu, som Frugtcn af
Hans Flid, hcnstod cn stör og veltilproppet Gla^flafle,
der var halv fuld af en ubekiendt Spiritus som uncrgtelig, hvis den ellers var den crgte Guldtinctur (hvoraf
som bekiendt, enhver Draabe sorvandler 1 T Bly til
Guld) künde aabnf cn ny og en gyldcn Tidsalder for
Gaarden, L det den virkelig formaaede, hvad en fyensk
Adclsmand med Hensyn til sin Herregaard blot pralede
af, nemlig at sorgylde hvcr en Stsen der sidder i samme;
og vi kunne saaledes i denne Hensecnde ogsaa ende vort
Foredrag med de meest glimrende Udsigter af Verden.
Skikkelsc, uforandret var nedarvet giennem flerc 2ed af
Familien) saavcl som em dets Mrkningcr har man endnu
hist og her hecl fyndcrlige Fortcrllingcr, og jeg erindrer
saaledes selv blandt andet fra min Barndom, at naar en
Koe malkede Blöd, ftulde den stedse malkeS gienncm en
Mlldring; men var denne ikke Arveguld. saa hialv det
ikke; i modsat Tilfcelde ansaacs det derimod for et aldclcs
probat Middel.

Rettelser

Sidt 7
— 9
— 12
— 14
— 21
— 22
— 38
— 42
— 55
— 61

Lin. 1
— 32
— 4
4
— 15
— 1
— 12
— 11
— 1
— 20

vrolc laS: Lrälc
Holland las: Holland
accordcre las: arrondere
1586 las: 1587
og las: men
Korsholm laS: Karsholm
Magtpaaliggcndc las: Mögt paaliggende
sattsatt laS: salltett
FastcS laS: FaftiS
udslettes Parenthesen, da S. B. alt rar

dod den 31tc Marts
— 76 — 30 Folksdatter laS: Falksdatter
— 77 — 19 Nebel las: Nebbc
— 85 — 6 exv^vlorirm laS: exe^visran»
— 91 — 21 hasst las: halfft
— 122 — 16 re las: er.

Eske Brocks og Ghristenze Wifferts Ahrretavle,
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