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FORORD :

Vi befinder os stadigvæk i reformations tiden, før og ef
ter. I Danmark er den mest iøjnefaldende person Christiern 
den Anden, der jo har et blandet eftermæle. Hans forrædderi 
mod den unge Gustav Vasa og andre svenske gidsler er man i 
almindelighed gået let henover, mens forargelsen har samlet 
sig om forrædderiet mod ham selv.

Den smukke vise om den gamle ørn, som skal have været en 
folkevise fra tiden, har vist sig at være digtet i Holland 
i Christierns egen kreds, altså god propaganda. I virkelig
heden var det ikke kun adelen, der gjorde oprør imod ham. 
Også bønderne havde rejst sig mod hans vilkårligheder, og da 
han forlod København for sidste gang, havde adskillige hun 
drede bønder samlet sig på Sjælland mod ham.

Han var jo dog ikke den eneste af de oldenborgske konger, der 
satte dele af riget til, det gjorde jo næsten allesammen, li
ge fra Christian den Første, men hvad kan man vente sig af en 
slægt, der havde den kullede greve blandt sine aner.

En anden betydelig person, som omtales i dette bind, var Tyge 
Brahe, som også fik international betydning og berømmelse. 
Han var en god ven af Holger Rosenkrantz den lærde og af Hen
rik Rantzau, der også kaldtes den lærde.

Jørgen Lykkes historie afslørede, hvordan bordskikken var på 
den tid selv ved det franske hof, og her omtales også både 
kejser Kavl den Femte og kong Frans (den Første, men læs selv 
og oplev vore forfædres liv og virke.

Kom ihu de gamle dage, betragter 
aarene fra slægt til slægt; spørg 
din fader, og han skal kundgøre 
dig det, og dine ældste, og de skal sig dig det. (5.Mosebog, 32.7.)
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Ane nr.1408: Peder Henriksen Mund til Hannerup (1489)-(1511)

Det var allerede i den katolske tid, at bonden Per Henriksen 
fik kontakt med det ret nye Mariager kloster, som søgte folk 
til at føre tilsyn med deres jordegods.
Den første spire til dette nye Birgittakloster kom omkring 
1412, men det var først i 1446, det kunne anerkendes af pa
ven som et fuldstændigt og fuldtalligt kloster, men da Re
formationen kom, var det alligevel et af landets rigeste på 
jordegods.

Første gang Per Henriksen er nævnt, er et tingsvidne af 1489 
i Holmans herred, Vejle amt, hvor han nævnes efter væbnerne, 
og altså var en beskeden mand endnu, men efter at han var 
blevet forlenet med Serridslevgård af Mariager klosters pri
orinde, kunne han gifte sig med en adelsdame, Bodil Skeel af 
slægten Dyre, og han anskaffede sig nu et adeligt våben, som 
passede til hans gejstlige tilknytning, to foldede hænder.

Hustru Bodil, som hun kaldtes, hørte til linjen fra Hesselbal- 
le, der bar tilnavnet Skeel. Hun fødte Peder to børn, en pige, 
hvis navn vi ikke kender, men som var gift med Jørgen Laurid
sen i Hedegaard, og en søn, Søren, som vi nu kender fra bind 
6 i rækken.

Vi hører ikke mere til lensmanden (eller fogden) på Serrids
levgård, før han i 1511 bliver takseret til sammen med sin 
svoger Niels Skeel at stille en rytter til rostjenesten. 
Han kan have deltaget i det uheldige togt til Ditmarsken og 
være sluppet godt fra det, og det er nok muligt, at den ryt
ter de to svogre skulle stille og udruste i krigstilfælde, 
skulle være ham selv, Peer eller Peder Mund«

Det hævdes, at han selv afgav Serridslevgård til en vis Poul 
Sørensen, der overtog forleningen fra Mariager kloster, vel 
nok mod at give hans enke frit ophold på gården, og det tyder 
jo på, at hans søn, Søren Mund på den tid har været umyndig.

Når Søren Mund nævnes i 1518, kan det være, fordi hans far er 
død netop ved den tid. Han døde uden at ane, hvilke forvik
linger, der skulle følge omkring Serridslevgård.
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JERLEV-HOLMANS OG BRUSK-ELBO HERREDER
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Ane nr.1409: Bodil Pedersdatter Skeel af slægten Dyre +1532.

Bodil nævnes ikke blandt Peder Skeels børn i Thisets stam
tavler, så hun må formodes at være en uægte datter, som må
ske er blevet lyst i kuld og køn, da Peder Mund og Niels 
Skeel, jo siden har et økonomisk fællesskab omkring rostje
nesten .

Vi ved ikke, hvornår hun blev gift med Peder Mund, men noget 
tyder på, at deres børn endnu ved hans død i 1518 har været 
umyndige.

Efter hendes mands død, førte Bodil trætte mod den Poul Sø
rensen, der overtog forleningen efter Peder og trængte Bodil 
væk fra den ene halvdel af gården.
Striden har sikkert fortrinsvis været ført mellem Bodil og 
Pouls hustru, Kirsten Pouls, der vist var af slægten Vinter.

Det er ikke svært at forestille sig de to stridende kvinder 
i et fælles gårdrum, hvor de til stadighed har gået lige op -1 ad hinanden, mens Poul Rasmussen*har færdedes ude i marken 
og på rejser etc.
Sønnen Søren Mund har følt den uhyggelige stemning i hjemmet 
og er blevet chokeret, da Kirsten Pouls i 1532 myrdede hans 
mor under mystiske omstændigheder.

Sørens søstermand Jørgen Lauridsen i Hedegård ilede til Mari
ager kloster og fik brev på Serridslevgård, men kun for at 
overtage Bodils trætte, nu med en vis Jens Giensti, som kun
ne vise papirer på en tidligere adkomst.
Det blev priorinden i Mariager kloster fra 1535 Karen Eriks- 
datter Rosenkrantz, der kom til at udrede de spegede tråde, 
som hendes forgængere i embedet havde forkludret.
Vi ved, at det endte med, at Søren efter et hævnmord på fru 
Kirsten Pouls’ bror og en fredsløshedsdom endte med at over
tage sin barndoms gård efter faderen.
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BJÆRGE og HATTING HERREDER
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Ane nr.1410: Claus Lagesen i Starup af slægten Rutze

Slægten Rutze stammer fra Sønderjylland, men er lidt efter 
lidt trængt mod nord af de pengestærke holstenere® Først 
til Hviding herred og Ribe og siden til Vejle amt, Brusk 
herred, hvor Claus giftede sig til en gård i Starup, nuvæ
rende Øster Starup.

Claus Lagesen nævnes første gang i Starup i 1488, da kong 
Hans regede i Danmark-Norge, siden optræder han i 1490 i et 
vidne af Brusk herredsting.
Endelig figurerer hans segl på et pantebrev udstedt 1499 til 
præsten i Starup sogn.

Han giftede sig senest 1488 med Sidsel Benner Glambek af Sta
rup, som hun har arvet efter sin mor, idet hendes far skrev 
sig til Pjedsted.
De fik sammen børnene Niels og Kirsten, der antog navnet 
Glambek efter deres mor, muligvis fordi de også voksede op 
i Starup, hwr deres mors slægt havde haft hjemme.

Claus havde to brødre, Erik Lagesen og Foliert Lagesen. Erik 
nævnes i 1487 som vidne i et skøde til Prædikebrødreklostret 
i Ribe, men hans segl er ikke på skødet.
Foliert var 1486 på Hviding herredsting, hvor han var med i 
et tingsvidne. Han beseglede det skøde til Prædikebrødrebe, 
som Erik havde bevidnet, og hans segl kan stadig ses på skø
debrevet .

Claus oplevede to paver i sin tid (mindst), og det var ikke 
kønt, hvad man hørte om dem. Innocens den Ottende sad i Set. 
Peters stol fra 1484 til 1492, og han prædikede krig mod tyr
ken, men modtog dog fyrre tusinde dukater om året af sulta
nen for at være dennes fangevogter over sultanens bror. Det 
var også ham, der indledte hekseforfølgelserne nord for Al
perne. Han skal have haft en masse børn, så han kaldtes fæd
relandets fader, men han vedkendte sig kun de syv.

Den næste pave Aleksander den Sjette (1492-1503) købte sin 
værdighed i dyre domme, og Vatikanet blev til almindelig 
spot på grund af pavens uhyrlige udsvævelser.
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Han skal have tabt 100.000 dukater i spil og betalt dem med 
tyske afladspenge. Det var i hans tid, gift og dolk hørte til 
den hellige stols herligheder.

Claus Lagesen var søn af Lage Lagesen og en datter af slæg
ten Holck, hvis navn vi ikke kender.
Vi ved ikke, hvornår Claus døde, men det kan meget vel have 
været i det uheldige togt til Ditmarsken.
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Ane nr.1411: Sidsel "Benner" Glambek til Starup

Tilnavnet Benner er måske et kælenavn og må vel så have væ
ret udtalt uden stødtone som venner.
Hendes far var Niels Pedersen Glambek i Pjedsted, og moderen 
var en Dyre, søster eller datter til væbner Jens Pedersen 
Dyre til Starup.

Sidsel havde tre brødre, Mads, Peder og Tord, der alle skrev 
sig til Pjedsted. Mads var katolsk præst i Pjedsted allerede 
i 1474. Det var dengang Christian den Første rejste til Ita
lien og kom hjem med en tilladelse fra paven til at starte 
et universitet i Danmark. På den tid var Mads Glambeks fore
satte biskop Peder Nielsen, der døde 1483, senere var det 
biskop Hartvig Juel. Hans øverste foresatte, paven i Rom var 
Sixtus den Fjerde, der døde 1484, Innocens den Ottende, der 
gik heden 1492, og Alexander den Sjette, der døde 1503. 
Peder blev 1511 takseret til sammen med Tord at stille en 
karl, dvs en fodknægt. Det er i kong Hans' tid, og junker 
Christian(den Anden) foretager et togt fra Norge ned til Hal
land. Vi var nemlig på den tid i krig med Hansestæderne og 
Sverige, men allerede året efter sluttede Lybæk fred med kon
gen, og så gav også Sverige efter. Kong Hans døde i 1513» og 
Christian den Anden overtog rigerne. Peder Glambek var gift 
med en datter af væbneren Mads Raale til Pjedsted og Velling, 
og med hende havde han fire børn, hvoraf den yngste, datteren 
Anne bar tilnavnet Gjenstie, det samme navn, som Søren Munds 
modpart førte til efternavn. Det betyder egentlig bare genvej, 
og kan måske være en karakteristik af begge personer.
Sidseis tredie bror, Tord til Pjedsted nævnes 1500, hvor han 
takseres til at stille en skytte, han nævnes 1536 og 15^2, 
men synes ikke at have noget afkom.
Sidsel og hendes brødre har oplevet unionskrigene. De har 
set de udsvævende paver, eller rettere hørt om dem, de har 
i hvert fald truffet afladskræmmeren Marinus, som blev sendt 
til Nordeuropa for at trække flest mulige penge ud af folk.



Ane nr.1414: Iver Jensen Jernskjeg af slægten Baden +1570

Han blev født omkring år 1500 som søn af Jens Lauridsen og 
Karen Jørgensdatter Grå. Da faderen netop ved den tid blev 
forflyttet, ved vi ikke, hvor han blev sat i verden, men i 
alle tilfælde er han vokset op i Nordsjælland.

Blandt hans faddere nævnes Edele Jernskjæg, der var kongens 
frille, og da hendes slægt uddøde i 1512-13, er Iver måske 
blevet adopteret af denne slægt mod at optage navnet, og så 
kan han jo godt være vokset op udenfor £in egen familiekreds.

Faktisk dukker han først op i 1527, hvor han følger med Mo
gens Gyldenstierne til Norge.
Iver havde to søskende, storebror Laurids og søsteren Siile, 
der endnu i 1536 levede ugift. Vi ved ikke mere om hende, men 
Laurids Jensen vender vi tilbage til.

Mogens Gyldenstierne var sendt til Norge for at lokke eller 
tage Akershus fra Oluf Galde, der betragtedes som upålidelig, 
fordi han var for norsk national. Slottet var lige brændt, 
og det blev et af Gyldenstiernes argumenter overfor Galde.

Meget tyder på, at Iver allerede da fik medlidenhed med Oluf 
Galde og en vis afstandstagen fra Mogens Gyldenstierne. Det 
var dog ikke værre, end at han modtog forleningen med Gimsø 
kloster i 1528/2$.

Pavernes magt ha ti de længe været truet af reformbevægelser i 
den katolske kirke, men ved at alliere sig med fyrsterne og 
overlade dem mere magt i deres respektive lande, havde paven 
fået frihed til at bruge de penge, der strømmede til Rom fra 
hele kristenheden, uden at nogen blandede sig i det. 
De fik selv verdslig magt i hele kirkestaten og brugte mange 
af kirkens penge til deres eghe nepoter, at de også anvendte 
umådelige summer på kunst og især arkitektur, var i virke
ligheden lige så ulovligt, selvom vi idag kan glæde os over 
Roms dejlighed. Kirkeligt var det ikke.

Pavernes udskejelser var uhyrlige og smittede af på den ef
terhånden magtesløse kirke, og selv om der var reformbestræ-
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Akershus ener brannen i 1527. Rekonstruksjon av arkitekt Holger Sinding-Larsen.



belser indenfor klostrene mange steder, var der også mange 
klostre, hvor ajle regler forsvandt og frådseri og vellev
ned og alskens udskejelser tog overhånd.

Det var derfor i kirkens interesse, at fyrsterne fik hånd i 
hanke med udviklingen, og der kom derfor verdslige lensmand 
rundt omkring i rigerne til dels ai genoprette det, der var 
koorumperet og dels at jage de dårlige elementer ud af klo
strene .

Iver må have været fuldmyndig, da han fik Gimse kloster som 
len, men ung har han været, måske for ung, for det siges i 
en bog om de norske klostres historie, at han skændede non
nerne og forjog dem, men at de nok ikke var så ubillige.

I slutningen af 1531 kom Christian den Anden uventet med en 
flåde til Norge for at kræve sin trone tilbage. Hans leje
tropper oversvømmede Sørlandet, mens Mogens Gyldenstierne 
sad med kun en snes mand på Akershus, som han befæstede bedst 
muligt og holdt til Frederik den Førstes hånd.

Iver, der ikke havde nået at komme i sikkerhed, sluttede sig 
til Christian den Anden sammen med Oluf Galde, og da Mogens 
Gyldenstierne havde fået ham ombord på et orlogsskib til Kø
benhavn, og man foretog holdningsmålinger, blev Iver frata
get sit len, men fik dog et mindre len, Frøland skibsrede i 
erstatning mod at sværge Frederik den Første troskab.

Det var så otte dage efter Sankt Hans 153^, at Iver Jensen 
Jernskjeg giftede sig på Thom med Karine Olufsdatter Galde 
og derved blev besvogret med den sidste norske højadel. 
Det unge par fik i bryllupsgave herregården Hofvinsholm på 
Helfeeøen, hvis historie går tilbage til hedensk tid,idet det 
hellige her ikke er kristent. Desuden fik de en gård af jom
fru Karine Alvsdattmr på Grefsheim, Bugården i Sande i Vest
fold. Først boede de på Hofvinsholm nogle få år, så flyttede 
de til Bugården, hvor Iver så mulighed for at tjene mange 
penge, idet skovene her voksede helt ned til vandet, så der 
kunne drives savværker med udførsel af tømmer til mange lan
de, og store indtægter, og så kunne han bo nær ved havet.
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Allerede mens han boede på Hovinsholm var han begyndt at sam
le gods, idet han havde købt naboherregården Ringnes, men da 
han i 1537 kom til Bugården og så, hvordan bønderne solgte 
uskåret tømmer.til skibene, blev han klar over mulighederne 
her, og i 1539 startede han den første savmølle i Vestfold, 
og året efter købte han Fæesje, der senere har fået navne
forandring til Fritzø, og herefter henlagde han alle sine 
godsopkøb til de skovbevoksdde kyststrækninger i egnen, hvor 
han siden opsatte en hel række savmøller ved fosserne. I de 
første mange år gik det strygende med forretningen indtil 
kongen fik øje på fidusen og begyndte at lægge skat på sav
møllerne og regulere eksporten, og på den tid var tilmed de 
lettest tilgængelige træer allerede fældet, og så kom der 
en masse vanskeligheder for dem, der ikke sprang fra i tide.

Disse problemer kom Iver Jensen ikke til at opleve, for han 
var den første, der så mulighederne og som havde den jomfrue
lige skov, hvor teserne, når de blev fældet, faldt lige ned 
i vandet.

Ivers far Jens Lauridsen havde været lensmand på Ellinge i 
Højby sogn, Ods herred i slutningen af lUOOårene, men blev 
i begyndelsen af 1500årene forflyttet til Ramløse og Hørs
holm, som han formentlig havde til sin død. Ivers storebror 
Laurids overtig Ramløsegård i 1532 og indtil 1551 sad han 
der og overlod lenet til sin søn Hans. Selv var han lensmand 
på Espholt i Skåne i 1565. Han døde 1571.
Ivers brorsøn Hans byttede Ramløse i 1561 med Brunlaug i Nor
ge, hvor hans farbror havde gjort det så godt. Det var Hans, 
der foranstaltede historiens dyreste begravelse, da hele flå
den forliste ved Gotland den 30.juli 1566.

Iver var imidlertid igen vendt tilbage til Gimsø kloster, 
der nu var blevet omdannet til bjergværkscenter, og han blev 
i 15^5 beskikket til at være bjerghøvedsmand i Norge. Denne 
stilling havde han kun kort, for der var strid mellem hor
gerne i Skien og de tyske bjergarbejdere. 
Der var ellers lagt op til det helt store. Der var nemlig 
både sølv, kobber og jern i jorden, og det var nok meningen 
at Skien købstad skulle nedlægges eller flyttes til Gimsø»
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Bergverk i det 16. årh. 
Efter Obus Magnus.
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Alle Europas fyrster drømte på den tid om at gøre fund i de 
uudforskede bjergområder, så de kunne tage konkurrencen op 
med spanierne, der sejlede skibslaster af guld hjem fra de 
fjerne kolonier i Vesten. Også Christian den Tredie gjorde 
sig store forhåbninger om Norges muligheder, og nu var der 
her håb om store gevinster.
Og han var ikke alene om at drømme. Bjergværksfolkene fable
de om en by som Nyrnberg med et prægtigt slot på klosterøen 
som Københavns slot, men med en bedre beliggenhed, fordi det 
så var flankeret af rindende vand, ja måske forestillede de 
sig at dobbeltmonarkiets hovedstad skulle ligge her.

Men Skienborgerne ville det anderledes, og det kom så også 
til at gå ud over Iver Jensen Jernskjeg.

Foreløbig så det dog godt ud. Han fik udover Gimsø klosters 
len også Bratsberg, Skien sysseA1 og Frøland skibsrede for at 
få gang i bjergværksdriften. Han skulle sørge for at der blev 
bygget søboder. Smeltehytten var allerede igang, og nu begynd
te møntmesteren at slå mønt, så bjergværksfolkene kunne beta
le for det, de skulle bruge.

De kongelige møntstamper var endnu ikke kommet, så det blev 
norske mønter, der blev udsendt, og det skulle man synes var 
en fordel, men Skienborgerne nægtede at tage imod dem. De 
ville ikke handle med tyskerne, og folkene sultede, så de ba
re ønskede at komme hjem til Tyskland.
I 1546 iblev Iver igen afsat fra sit fornemme embede og måtte 
vende hjem til sit e^et. Men der gik det godt nok.

Der ventede fru Karen og deres fire døtre. Birgitte på ti år 
var født på Hofvinsholm. Det var nok også Karen på otte år, 
men Ulvilde, der var opkaldt efter sin mormor, var født på 
Fresje til midsommerdag 15^2, og lille Kirstine gik i sit an
det år.
Fru Karen ventede sig igen, og dennegang tog hun sig sammen 
og fik en søn, der blev opkaldt efter sin morfar. Jo, der var 
liv på Fresje, der var ved at blive et helt slot oppe på den 
østlige brink over Farrisvandet.
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I en Barselstue i det 16de Aarhundrede. 
(Efter et Træsnit af Jost Amman.)
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I 15^8 nedkom fru Karen igen med en sen, der kom til at hed
de Jacob, og til syvende og sidst fødte hun igen en søn den 
22.Januar 1551 på Fresje, og han kom til at hedde Peder.

I årenes løb samlede Iver Jensen så meget god*, at det var 
nok til et grevskab, da Bnevælden blev gennemført, og det 
var præcis, hvad det blev til, grevskabet Laurvigen, 
Birgitte blev gift en-gang i halvtredserne med Oluf Kalips 
til Kjølberg og Thossø, men hun døde allerede den 10.novem
ber 1566 på Thossø.
Karen blev gift I56O med Henrik Urup til Allerup og Vognø, 
der døde fra hende den 25»juni 1567. Selv overlevede hun si
ne forældre.
Ulvilde blev ikke gift, men levede på Mellø i Hedrum sogn. 
Dog opholdt hun sig ofte i længere tid på Fresje, hvor hun 
hjalp sin lillebror med at se efter hans børn, da den tid kom. 
Kirstine blev gift med Pros Hørby i 1560, og hende ved vi næ
sten alt om. 
Oluf deltog i den nordiske syvårskrig, hvor han blev taget 
til fange i 1565. Han døde i svensk fangenskab på Svartsjø. 
Jacob døde ung uden at vi ved noget om hvorfor eller hvor. 
Peder kom til at arve hele herligheden.

Den 12.april 1565 døde fru Karen Olufsdatter Galde på Fresje 
og blev begravet i sin slægts gravsted i Oslo.

Selv døde Iver Jensen den 19»februar 1570 og blev begravet i 
Hedrum kirke.



Gravsten over Ivar Jenssøn i 
Hedruin kirke.
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Ane nr.1415: Karen Olufsdatter Galde til Thora i Råle.

Hendes far, Oluf Svendssen Galde skrev sig til Thora, og her 
er hun formentlig blevet født. Moderen, Ulvilde Henriksdat- 
ter Friis af linjen Haraldkjær fødte ham kun to børn, Karen 
og hendes lillebror Svend.

Det hævdes,at Karens mor levede efter 1577, og da hendes far 
giftede sig en gang mere, må der have foreligget en skilsmis
se, som der ikke forlyder noget om. Tanken strejfer mulighe
den for bigami. Det var jo et stort land, og han var en tid 
også landflygtig, men jeg er mest tilbøjelig til at tro, at 
årstallet er forkert. Det kunne være 1517, 1.527 eller hvad 
som helst. Karen må have mistet sin mor, før hun mistede fa
deren.

Hun voksede op, dels på Thora, dels i Oslo og dels på Hofvin, 
senere kaldet Hofvinsholm.

Hun blev nok født i slutningen af kong Hans' regeringstid og 
har muligvis truffet junker Christian, der var statholder i 
Norge. Hun har i hvert fald kunnet følge hans karriere som 
kong Christian den Anden.
Stockholms blodbad har været et chock for hende som for alle 
samtidige, og hun har sikkert givet sin far ret, da han op- 
sage Christian huldskab og troskab i 1523«

Det resulterede imidlertid i, at den brutale og voldsomme bi
skop Hans Mule, der sad på Akershus, forjog hendes far Oluf 
og farbror Gaute Galde til Jemtland og Sverige.
Ved Vincent Lunges hjælp blev Mule dog fordrevet, og Karens 
far blev høvedsmand på Akershus og norsk rigsråd, onkel Gau
te fik slottet Bahus, der i virkeligheden var Norges vigtig
ste fæstning.

I 1525 leverer hendes far 1600 hermelinskind til kongen som 
skat fra Jemtland.

Vi ved ikke, hvornår Karens mor døde, men hendes far giftede 
sig bagefter med Anne Pedersdatter Halveg af slægten Væbner,
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I 1527 brændte Akershus, og kong Frederiks admiral Mogens 
Gyldenstierne blev sendt til Norge for at franarre eller 
med magt overtage Akershus fra Oluf Galde, der var anset 
for at være upålidelig, for norsk-national. Han fik imid
lertid som erstatning Soelør, Råde og Ingedal len, hv^r 
hans egen gård, Thom lå i Råde.

Da Christian den Anden i oktober 1531 gik i land i Sydnor- 
ge, blev han modtaget af folkets jubel, og de, der havde 
svigtet hans sag, blev fanget og tvunget til at aflægge ed 
til ham. 
Det var Mogens Gyldenstierne på Akershus, der først holdt 
stand mod Christian og hans tropper, og som siden var med 
til at lokke ham ombord på et orlogsskib til forhandling i 
København, og der blev Christian narret, som han havde nar
ret Gustav Vasa,

Karens far døde under disse omvæltninger, men hans bror Gau- 
te Galde overlevede og fik et mindre len end han før havde 
haft. En ung dansker, der før havde boet i Vestfold, kom nu 
til Østfold, hvor han som lensmand for Frøland skibsrede nu 
blev nabo til Karen og hendes stedmor.

Det har sikkert været Gaute Galde, der har præsenteret den 
unge mand, Iver Jensen Jernskjeg, som han havde siddet fan
get sammen med, og som havde overvåret Karens fars død.

Det har vel været Gaute Galde, der som slægtens overhoved i 
153^ bortgiftede Karen til Iver Jensen og overlod Hofvins
holm til det unge par.

Det var måske under indflydelse af, at Hofvinsholm lå på den 
hellige 0, at Karens førstefødte fik navnet Birgitte efter 
den hellige Birgitte, der havde haft sådan succes med sine 
åbenbaringer. Hun kom til verden i 1536.
Nummer to, blev på behørig vis opkaldt efter barnet farmor 
og morfars mor, Karen. Hun blev født den 21.april 1538. 
Den tredie blev opkaldt efter sin mormor Ulvilde. Hun blev 
født på selve midsommerdah 15^2 på Fresje.
Fjerde barn var også en datter, som blev.opkaldt efter Karens 
mormor Kirstine, og hun så dagens lys i 15^5.



Ser vi Fresje-borgen? Eller er det •huskapellet»^
A. van Everdingcn. Landskap med foss ca. 1660. 1 motsetning til de malerier som 
kunstneren uttrykkelig hen f ører til Trollhdttan, har han her avstått fra geografisk 
betegnelse. Bygningen i bakgrunnen er også diffus, noe midt imellom borg og kirke. 
Landskapet derimot må ha sett ut som Hammerdalen før vei og dammer kom t:l. 
Det ligger seksten år imellom kunstnerens reise og maleriet, men vi våger å hevde at 
inntrykket fra_ Larvik i hovedtrekkene er kommet til uttrykk i bildet, som antaeglig 

bygger på en tegning fra oppholdet.
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I 1542 vendte Karens stedmor tilbage til Danmark, hvor hun 
skrev sig til Grønholt i Toksværd sogn, Hammer herred, Præ
stø amt, hun levede endnu året efter.

Karens bror, Svend Galde, der skrev sig til Thom, synes at 
have været hofsinde i 1543.
Han blev i 1543 forlenet med Råde skibsrede. Han blev gift 
med sin stedmors "datter", Anne Pedersdatter Væbner, som ik
ke ses i slægtstavlen o 
Med Anne havde han tre børn, Anne, Daniel og Oluf.

Endelig i 1546 fødte Karen en søn, der fik navn efter sin 
morfar Oluf, og i 1548 gav hun liv til Jacob, som desværre 
døde ung, hvilket dengang betød som barn.
Den 22.januar 1551 kom imidlertid den søn, der skulle over
tage arven efter sin far; Peder Iversen Jernskjeg.

Det var den nordiske syvårskrig 1563-1570, der tog Oluf, der 
først kom til orlogsflåden, hvor han kom i kamp med svensker
ne, blev taget til fange og døde i fangenskab.
Det kom Karen heldigvis ikke til at opleve, idet hun døde 
nogle måneder før ham.

Men for den aldrende Iver Jensen har det været et hårdt slag.
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Gravsten og altertavle i Hedrum og Tanum kirker.
Her finnes et riss av de Itte vipen som ved rant fen fremkommer pl et tavle  f elt, 

hvor ellers bare kan leses: •Augistissisno rege Christiane Quinto regnante, prorege 
Uldrico Friderico Gyldenlew Templi Patrono, viceprorege dno.* las to Hæg.***

De samme Itte vipen finnes blant dem som omgir ekteparet Peder Iversen Jern- 
skjegg og Margrete Breides portretter pl deres gravsten i Hedrum kirke. Der er 
begge deres Itte oldeforeldres vipen, tilsammen 16 stykker. Pl Tanumtavlen er bare 
besteforeldrenes med initialene P. I. of M. B. gjentatt fire sanger ved sine respektive 
vipen. Identiteten er klar, de avrige bokstaver angir slektskapsforholdet. Det begyn
ner pl midten med de to farfedre, sl utover til hver side morfedre, farmodre og 
mormodre ytterst. Fra venstre f Ir vi da: Ulvhild Henriksdtr. F r i i s, Karen G raa, 
Olaf Ga Ide, Jens Lauritzen Baden (Jernskjegg), Hans Breide, Claus E m mik- 
sen, Tale Emmiksdtr. Emmiksen og Karen Wulfsdtr. Holck. Det siste vipen 
forandrer slektsopplysningene i Danmarks adels aarb. VI 1889 s. 77 (Breide} og s.s. 
1892 s. 112 (Emmiksen) Margrete Breides mor, Emerence Emmiksen kan ikke vare 
datter av Erik til Tyrstrub, men av hans sann Claus, som var gift med Karen Wulfs
dtr. Holck. Dr. phil. Albert Fabricius, administrator for det danske sprog og Utte- 
raturselskap, har kommet til samme resultat med utgangspunkt bl. a. i Margrete 
Breides brodres gravsten.
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Ane nr.l416:Lage Urne til Boserup, landsdommer i Skåne.

Han 
sit 
syv

blev skåret ud af sin døde mors side og mistede derved 
og han havde da1440erne,

Hans far var "store hr.Jørgen Urne" til Brolykke, Rygård, 
Søbysøgård, Hindema og Bondemosegård. Moderen var Margrethe 
Eriksdatter Bille. Faderen giftede sig igen og havde i sit 
tredie ægteskab Kirsten Clausdatter Krumstrup, der kom til 
at tage sig af det moderløse barn, de moderløse børn, skil
le jeg sige. Det var med hende han fik Bondemosegård.

Hvordan så det ud i Danmark på den tid og i hele Norden?
I 1438 havde Erik af Pommern forladt Danmark og havde ind
ledt sin fribyytertilværelse på Gotland med at stjæle nogle 
af de kostbareste kirkeskatte.
I 1439 blev hertug Christoffer af Bayern udnævnt til rigs
forstander i Danmark og, svenskeran Karl Knutson af slægten 
Bonde blev udnævnt til svensk rigsforstander året før, men 
da Christoffer i 1440 blev udråbt til kong Christoffer den 
Tredie, lod Karl Bonde sig overtale til at trække sig tilba
ge mod at få hele Finland som len. I 1441 blev Christoffer 
hyldet som konge af Sverige og kronet i Uppsala, men først i 
1442 slutter Norge sig til Unionen, som så igen er fuldtallig.

De syv ældre halvsøskende var Sylle, Margrethe, Jep, Hans og 
Jørgen, Elne og Inger. Deres mor hed Sidsel Folmersdatter 
Knob.
I sit tredie ægteskab fik store hr.Jørgen yderligere ni børn, 
nemlig Claus, Lage II, Peder, Niels og Johan, Knud/ Alhed, Jo
hanne og Jørgen II.
Selv om Lage var sin mors eneste barn, kom han dog ikke til 
at føle sig som enebarn.
I 1458 nævnes Lages far som ridder, og samme år blev store
bror Hans immatrikuleret i Rostock. Han blev magister i 1461.

Lage II blev født i 1468, så der må være gået nogle år, før 
far Jørgen giftede sig tredie gang.
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Efter nu at have ekspederet Lages ældre halvsøskende var 
det måske på sin plads at se, hvordan tingene udviklede sig 
i rigerne.
Christoffer af Bayern døde i 1448 uden børn og bragte atter 
unionen i fare, da man skulle finde en ny konge. Samtidig 
var man nødt til at se på økonomien, idet Christoffer efter
lod en purung enke, dronning Dorothea, så man måtte have en 
mand, der ville gifte sig med hende, da hun ellers skulle have 
pension i en uoverskuelig årrække.
Danskerne valgte så Christian af Oldenborg, som Christian den 
Første, og nu truede konflikt med Sverige og Norge.
Karl Knutsson kom da også fra Finland med en stor styrke for 
at erobre Gotland fra Erik af Pommern, vel med den bagtanke, 
at det ville være en smuk morgengave til hans ønskede brud, 
Sverige. Men kuppet lykkedes ikke, og gamle Erik overlod øen 
til danskerne og rejste hjem til Pommern.

Karl Knutsson var dog ikke forknyt, men rejste til Borge og 
blev kronet til norsk konge af Aslak Bolt. Freden blev dog 
reddet af de tre nordiske rigsråd, der alle valgte Christian 
og overtalte Karl til at gå på ventepenge så at sige, idet 
den længstlevende af de to kongsemner skulle blive unions
konge .
Da Christian året efter indleder krig mod Sverige for straks 
at gennemtvinge unionen, føler Karl Knutsson sig med rette 
narret og trænger med en hær ned i Skåne, hvor han hærgede 
vidt og bredt. I fem år holdt han ud mod Christian, skønt 
hans tilhængere faldt fra i stadig større antal, men i 1457 
måtte han flygte ud af Stockholm med skib til Danzig.

Med den genoprettede union følte Christian sig stærk nok til 
aft få sin søn Hans hyldet til sin efterfølger, og det skete 
i 1458, og det er vel i den forbindelse, Lages far Jørgen 
Urne blev ridder.

For at blive valgt til landsherre over hertugdømmerne måtte 
Christian dels give store indrømmelser og dels sætte sig i 
en umådelig gæld, som kom til at tynge ham resten af hans 
levetid.
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Alle faderens herregårde lå vest for Storebælt, tre på Nord- 
østfyn, en i Svendborg amt og en på det sydlige Langeland. 
Det var en slægt fra Fyns land, Lage var født til, men han 
brød ud fra det hjemlige, som vi skal se.

I 1474 bleto storebror Hans domprovst i Odense. Lillebror Pe
der blev i 1478 promoveret i Rostock. Storebror Jørgen blev 
landsdommer i Fyn før 1480, hvor faderen døde den 31.maj, og 
nu fulgte det store, indviklede skifte med fem herregårde og 
børn af tre ægteskaber. Storesøster Margrethe skrev sig siden 
til Broløkke, storebror Jørgen til Hindema og lillebror Johan 
skrev sig til Rygård, mens det var lillebrér Knud, der erhver
vede sig Søbysøgård. Bondemosegård gik tilbage til Krumstrup
slægten.

I 1481 blev Claus immatrikuleret i Rostock og promoveret sam
mesteds i 1483.
Landsdommeren, storebror Jørgen trættede i årevis 0.1487 med 
præsten i Skjellerup om en eng, mens magister Hans fører sag 
for biskoppen mod de fordrevne Benediktinermunke i 1488-89. 
I 1488 døde storesøster Elne.

Sylle blev gift med Jep Nielsen Algudsen til Aldrup, med hvem 
hun fik to sønner. Hun nævnes sidste gang som levende i 1498.

Margrethe blev gift med Knud Joachimsen Reventlow til Søbo, 
hun levede som enke i 1505«

Jep døde før 1503» og ham ved vi ingenting om.
Til gengæld har vi en hel del om magister Hans, der i 1496 
var medstifter af Jomfru Marie Psalters Broderskab i Odense. 
I 1503 skriver han testamente, hvor han betænker sine søsken
de, sin mor, sine svogre, sine søskendebørn og andre. Han er 
omtalt som død den 7«januar 1505. Han var ugift katolsk pa
ter.
Jørgen nævnes sidste gang soa landsdommer på Fyn i I5O8. Han 
blev høvedsmand på Hagenskov i 1497» rigsråd i 1502 og døde 
i 1510.
Elne har vi allerede taget afsked med, og Inger omtales 1503 
som nonne i Maribo kloster. Hun døde før 23»&pril 1505.
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Hereftnr sad hanVi rolig besiddelse af sine riger i de næ
ste ti år, så skete der igen noget. Han kom i en langvarig 
krig med England, og Karl Knutsson vendte tilbage støttet 
af Axelsønnerne.
Karl sad nu uantastet til sin død som svensk konge, men i 
1471 besluttede Christian igen at gennemtvinge unionen med 
Sverige og gjorde landgang med en stor hær ved Stockholm, 
men mens han spildte tiden med forhandlinger, trak Sten Stu
re tropper sammen omkring den danske unionshær, og i slaget 
på Brunkebjerg vandt svenskerne sejr, og Christian blev såret. 
Han måtte slutte forlig med Axelsønnerne og Sten Sture uden 
at have opnået med sit angreb.

Christian opgav aldrig sit krav på Sverige, men det blev ik
ke mere aktuelt i hans tid. Til gengæld søgte han nu at konso
lidere sig i det han havde tilbage, bl.a. ved at rejse til 
Rom og gære paven sin opvartning. Det blev et pragtfuldt op
tog, men alt for kostbart, alt alt for kostbart.

Men Christian fik pavens tilladelse til at oprette et univer
sitet, og det blev indviet i København i 1479» og har så 
nok været ved den lejlighed, hvor alverden mødtes, at Lave 
også traf Jens Poulsen Ribbing til Boserup.
Det var omkring 1480, han flyttede sine teltpæle til Skåne 
og købte Beltebjerg, der siden gik i arv til familien. Han 
var den første af slægten Urne, der kom til Skåne, og det er 
nok sandsynligt, at det var med henblik på at unionen blev 
genoprettet, for så var Skåne meget centralt beliggende.

Vel etableret giftede han sig så med Sidsel Jensdatter Ribbing, 
hvis far skrev sig til Boserup. Han har næppe været nogen 
ønskebrudgom med kun et øje i en tid, hvor man straffede med 
sådanne legemsbeskadigelser, men hun tog ham, og de fik i 
hvert fald to børn sammen, sønnerne Jørgen og Claus.

Det var nok for at komme sin brud i møde, at han skrev sig 
til Boserup og tog ophold der.

Og nu skal vi så se, hvordan det kom til at gå med Lages 
yngre halvsøskende, som vi forlod for et par sider siden.
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Det var først Claus, der kom htyem fra Rostock i 1483 for 
at blive kannik i Århus, senere degn i København og vikar 
til Sankt Catharines alter i Kolding. Han blev nævnt i sin 
storebror Hans’ testamente i 1503. 
Han døde inden 18.maj 1514.

Så var der endnu en bror, der hed Lage. Ham kalder jeg Lage 
II, så vi kan skelne. Han blev immatrikuleret i Greifswald 
i 1490 og blev baccalaur året efter. Samme år blev han imma
trikuleret i Rostock, hvor han blev magister. 1496 var han 
kannik i Roskilde, klerk i Odense og kejserlig notar, 1498 
bispens official og dr.jur. 1506 bleV han kantor i Roskilde, 
og var 1509-H sendebud til kejseren, 1512 blev haa kansler 
hos den udvalgte konge, hertug Christian(lll) og elektus til 
Roskilde stift, og samme år bispeviet i Ribe.

Christian den Første var død i 1481, og junker Hans var ble
vet konge. Nu var også kong Hans død, og junker Christian 
stod for tur. Det nye dynasti, der stammede fra den kullede 
greve, syntes at have fået fodfæste i rigerne.

Under Christian den Anden fik Lage II Harridsborg med Sømme, 
Tune, Lille og Voldborg herreder i pant i stedet for Nygård 
i Ods herred, som han før havde haft i pant. I 1523 tilsvor 
han ligesom sine brødre påny Christian huldskab og troskab, 
men sluttede sig igen ligesom brødrene efter Christians ha
stige flugt med flåden, statskassen og rigsarkivet til Frede
rik den Første og blev samme år forlenet med Hørsholm. Han 
døde den 29»april 1529 på Bidstrup. 
Det var ham, der reddede Saxos danmarkshistorie, idet han i 
Paris lod trykke for første gang.

Om Peder må vi formode, at han var den hr.Peder Urne, der i 
Odense var medlem af Elendegildet.

Niels solgte to gårde i Søby til sin bror Knud. Han var død 
den 23.april 1505.

Johan hed den femte lillebror, der skrev sig til Rygård og 
Engestofte, som han i 1529 købte af sin kusine Elsebe Gruben
dal. Han nævnes første gang i 15^3 i sin bror Hans' testamente.
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Han havde arvet nogle parter i Brolykke efter Inger, Johanne, 
Jep og Niels. Dem skødede han i 1505 til sin ældste søster, 
Margrethe.
I 1516 nævnes han som ridder, en rang har sikkert har fået 
ved Christian den Andens kroning.
Johan mistede sin mor i 1518, og Lage mistede sin stedmor, da 
Kirsten Krumstrup døde i Roskilde hos sin søn Lage II. 
Han måtte som alle andre sværge Christian den Anden troskab, 
men da kongen selv flygtede ud af landet med alt, hvad han 
kunne skrabe til sig, sluttede Johan sig til Frederik og blev 
1523-25 lensmand på Kalundborg, og var 1524-37 forlenet med 
Skelskør, 1525 håvedsmand på Københavns slot.

Johan var føret gift med Mette Johansdatter Oxe, der døde i 
begyndelsen af 1520erne. Hans anden hustru var Anne Markvards- 
datter Rønnow, som efter hans død voldte familien kvaler med 
sine rænker. Men svogeren biskop Joachim Rønnow gav han) be
kræftelse på forleningen af Borreby, som hans bror biskop La
ge havde givet ham i 1528, og som han beholdt til kort før 
sin død.
Da slottets besætning svigtede ham, måtte han i 1534 overgi
ve Københavns slot til grev Christoffer. I 1535 blev han med 
flere andre fængslet af greven og ført til Meklenborg. Han 
slap først løs i 1536 og mistede da sin plads i rigsrådet. 
Han døde i foråret 1537 og blev begravet i Langå kirke. Han
blev far til elleve børn, hvoraf i hvert fald de ni overlevede
ham.

Knud var den næstipigste halvbror, og da han selv er en af vo
re aner, vil jeg let og elegant smutte udenom og gemme ham i
et års tid. Hans søn Axel vil derimod komme senere i denne 
bog. Forresten vil også Lages næstældste søster Margrethe vi
se sig i næste bind.
Lillesøster Alhed var gift med Tetz Rosengaard til Farum. Hun 
døde 6.marts 1544 og blev begravet i Roskilde Domkirke.
Lillesøster Johanne kaldes fru Johanne. Hun var død fø± 1505« 
Den yngste, vi kender, Jørgen døde ugift uvist hvornår.

Lad os nu til slut* vende tilbage til Lage Urne til Boserup 
og Belteberg
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Boserun lå i Risékatløse sogn, Luggude herred, på højde med 
Helsingborg, men et stykke inde i landet. Der er nu ikke no
get tilbage af den gård, Lage ejede med sin hustru. Den nu
værende hovedbygning stammer fra 17^6, men gården, som sik
kert har været af bindingsværk gik da i arv i slægten til 
ind i 1600årene.

Han sad i sin stilling som landsdommer i Skåne til sin død 
den Qcoktober 1530. Måske var det fordi hans hustru var død 
den 8.april samme år.

De to sønner Jørgen og Claus arvede hver en gård.

ROSKILDE. DOM
Lave Urne, Landsdommer, f 1530

1:20



Ane nr.1U17: Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup +8.4.1530

Sidsel hørte til en gammel slægt, der var ved at dø ud på 
sværdsiden. Hun havde ingen brødre, men tre søstre. Hendes 
far havde heller ingen brødre, men fire søstre. Hendes far
far havde en bror, der døde ugift.

Slægten havde derfor ikke kunnet gifte sig til gods, men må 
have sat alt gods til ved døtrenes giftermål i generationer. 
Vi kender ingen hovedgård i denne slægt før Sidseis farfar 
Poul Ribbing giftede sig til Boserup, der siden gik i arv til 
hans eneste søn Jens Ribbing, Sidseis far.

Sidsel var yngste datter, og de ti ældste var sat i kloster, 
Karen den ældste i Lund, og Margrethe den næstældste i Mari
bo. Den tredie, der hed Ellen, var blevet gift med ridder 0- 
luf Ged til Røsøholm i hans ^øje alderdom.

Sidsel, der var den yngste, fik den enøjede Lage Urne, der 
godt nok så uhyggelig ud, men som i kraft af sin store søsken
deflok nok kunne forsvare den mand-fattige Ribbingslægt sid
ste ejendom.

Sidseis far hed, som nævnt Jens, og hendes mor var Signe Jeps- 
datter Lang, af en slægt, der havde en vis tilknytming til 
Bornholm.

Sidsel blev gift før år 1500 med den senere landsdommer i Skå
ne Lage Urne, for det var det år, hele familien rejste på en 
pilgrimsfærd til Rom. Lage Urne havde taget hustru og børn, 
sin hustrus moder og dennes brødre med i en stor fællesrejse, 
hvor adskillige andre deltog.
Det er nok sandsynligt, at de har ment, at nederlaget i Dit- 
markken var en kollektiv straf for det danske folks synder, 
og at de derfor måtte sone med denne pilgrimsfart.
Efter at. havd overvåret julemessen i Peterskirken, forrettet 
af pave ^i®fcsender den Sjette Borgia, lod Lage sig med hele 
sin familie den 31.december samme Ar optage i den Helligånds 
Broderskab i Rom, og således styrket ved mange års aflad for 
alskens synder kunne de nu vande tilbage til hverdagen i det 
fjerne Skåne.
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Søster Ellens gamle Ged levede indtil 1505, men så nåede 
hun at blive gift anden gang, dennegang med en vis Hans My
re, som hun fik tre sønner med, Jens, Truid og Peder.
Han nævnes 15H i Anders Galens testamente og føres 1522 på 
sin hustrus vegne trætte med Jørgen Hals om samme arv.

Hun oplevede kong Hans' død, Christian den Andens regime og 
Stockholms blodbad, kongens forjagelse, og indkaldelsen af 
Frederik den Første. 
Hun oplever, at Klaus Mortensen i Malmø udgiver den første 
danske salmebog.
I det lutherske Malmø breder reformationen sig med rivende 
hast og forplanter sig til de øvrige skånske byer, og da Sid
seis svoger, biskop Lage i Roskilde dør den 29»april 1529» 
falder den sidste skanse mod Luther på Sjælland.

Selv dør Sidsel knapt et år senere den 8.april 1530»

Ribbing. Tre gule søblade i blåt. På hjelmen et 
gult søblad mellem to horn tværdelt blåt/guit og 
gult/blåt. • Uradcl. Halland. Har rimeligvis for
bindelse med slægterne Porse og Kyrning (se 
nedenfor) og Pæp (se foregående side). Sigvid 
Knudsen 1295: Peder Ribbing 1447. 1 Sverige 
lever slægten dog endnu. Se NDA side 230 og 
DAÅ 1901 side 2IS og 225 samt en tilføjelse 
1906 side 500.
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Ane nr.1418: Jacob(Joakim)Trolle til Lille (1475 - 1548).

Hele den lille, svenske stad Nykøping i Sødermanland summe
de af travlhed og spænding den dag, den 22.september 1466. 
Otteogtyve rigsråder var med stort følge stævnet hertil fra 
alle verdenshjørner for at overvære et fornemt tredobbelt 
bryllup, og alle de borgere, der havde nogen plads, måtte 
afgive den tiå stadens gæster, og det var ikke til at opdri
ve et ledigt rum enten for mennesker eller heste, enten i 
klostret, i helligåndshuset eller på rådhuset, alt var ud
solgt .

Det var hr.Ivar Axelsøn Thott, der skulle giftes med hr.Karl 
Knutsson Bondes datter Magdalena Karlsdotter, hr.Arvid Bir- 
gersøn Trolle til Bergqvara, der skulle ægte en af hr.Ivars 
døtre, Beate Ivarsdatter Thott, og så skulle hr.Bten Sture 
den ældre have en af hr.Ivars niecer, Ingeborg Åkesdatter 
Thott.
Men der var tydeligt nok andet på tapetet. Der var her tale 
om beseglingen af eh magtfuld alliance. Vældige godsområder 
blev her forbundet med hinanden, for her i denne ureglemen
terede rigsrådaamling blev det bestemt, at Karl Knutsson 
skulle have de ejendomme tilbage, som han var blevet fradømt 
i 1458 på foranledning af Christian den Første. Der var lagt 
op til ballade, men det kommer vi ikke ind på i denne omgang

Hr.Arvid Trolle havde været gift en gang før. Hans afdøde 
hustru Christina Johansdotter GåddaJ og hun havde efterladt 
ham en søn Erik, mens hendes anden søn Johan var død som lil 
le. De første tre børn, fru Beate skænkede sin mand, Anne, 
Kirsten og Elisabeth døde tidligt, og det var først den 21. 
maj 1475, da hun nedkom med tvillinger, at de var levedygti
ge. På gården Ed nedkom hun med en pige, der fik navnet Mar
grethe, og en dreng, der kom til at hedde Jacob eller måske 
Joakim. Han kaldes skiftevis ved begge navne. Dette tvilling 
par er begge vore aner, men det er især Jacob, vi skal be
skæftige os med her.
Der kom imidlertid flere børn, både i dette ægteskab og et 
tredie. Allerede 4.februar fødtes Anne på Ed, og så fulgte 
en søn Iver, der faldt i Ditmarsken i 1500.
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Nyköpings hus har blivit beryktat i samband med "Nyköpings gästabud dä 
hertigarna Erik och Valdemar svekfullt fängslades och sedan troligen gingo 
hungersdöden till mötes. Slottet byggdes om flera gånger under de följande 
århundradena och upplevde en sista glansperiod under Karl IX. Det brann 

1665 och har sedan dess legat i ruiner. Rekonstruktion.



Også den næste bror, Birger faldt i Ditmarsken. Men vi ved 
ikke, hvad der blev af Beates sidstfødte, en datter. 
Beate døde den U.december 1487 efter godt 21 års ægteskab 
og ni fødsler, og inden der var gået et år, giftede hr.Arvid 
sig den 25.september 1488 med Birgitte Turesdatter Bielke.

Med Birgitte fik Arvid sønfaerne, Sigfried, der var dværg, 
og som efter faderens død kaldte sig Arvid, og Ture, der 
skrev sig til Bergqvara.

Tretten børn fik hr.Arvid, men det var kun seks, der overle
vede ham, og det var så den baggrund Jacob/Joakim voksede op 
på. Lad os nu holde os til navnet Jacob.
Man skulle formode, at den af tvillingerne, der blev gift 
først, måtte være pigen Margrethe, men faktisk blev de beg
ge gift samme år. Vi har ganskevist ingen dato på Jacobs æg
teskab, men det var i hvert fald samme år.
Margrethe blev gift den 29» juli 1498 j>å Visborg med Jens 
Holgersen Ulfstand til Glimmingehus, og altså samme år blev 
Jacob gift på Høybygaard med Kirsten Herlufsdatter Skave.

Mens det nu er let nok at se Trollernes forbindelse til Jens 
Holgersen Ulfstand, så virker det lidt mystisk, at Jacob går 
hen og finder en pige fra Lolland, men måske er der en for
klaring i at hans far, Arvid blev ridder i 1497, og som så
dan kan have været i ordenshuset i Roskilde Domkirke, hvor 
han kan have mødt biskop Niels Skave, der var brudens onkel. 
Det er bare uvist, hvilken konge, der slog Arvid til ridder, 
dog anerkendte han i 1497 kong Hans, så alligevel.

Jacob var den første Trolle, der blev dansk. Han arvede fra 
sin mor gårdene Lille og Kaabstrup, så også her har der væ
ret mulighed for kontakter i den danske adel.

T 1503 gjorde kong Hans ham til ridder af Elefanten. Hans 
far og brødre var unionsvenlige, men svenske af fødsel og 
tilbøjelighed. Jacob havde gjort sig godt ved det danske hof, 
for i 1505 blev han forlenet med Kalmar slot og len, som tak 
for sin indsats for Hans blandt bønderne i Småland.1
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Det var, mens Jacob sad på Kalmar len, at følgende begiven
hed fandt sted.
Hans far havde opbygget Trolleslægtens gamle hovedsæde Bir
kevad til en fem etager høj fæstning med hængetårne og en 
forsvarskarnap over døren, så det var blevet en nøgleposi
tion i Småland. Denne borg havde Jacobs bror, Erik arvet, 
men han sad nu som svensk rigsråd i Stockholm, men Jacob så 
nu en mulighed for at udnytte Bergqvara, det var dén nye 
borgs navn, som støttepunkt i et angreb på Værend.

Det var lykkedes ham at få anbragt en dansk mand som portvagt 
på fæstningen, og han skulle, når Jacob og hans folk ankom i 
bondeklæder, lukke dem ind på gården.

Episoden kendes fra et brev af 5«september 1567 fra biskop 
Ingemar i Wexsø til rigsforstanderen Svante Nilsson. Det er 
uklart, om Erik Trolle har vist noget om denne plan, men i 
et brev til velbyrdig svend Gustav på Bergqvara dateret den 
9.september 1507 befaler rigsforstanderen denne svend at ta
ge portvagten tilfange og forhøre ham grundigt.

Hele Jacobs plan synes således at være forpurret ved bispens 
opdagelse, og vi ved ikke, hvordan det kom til at gå, men i 
hvert fald var det i 1507, han blev forflyttet til Gftrds her
red, der lå bekvemt for hans egen gård Lillø, tidligere kaldt 
Hærløf, og her fik han nu lejlighed til at dyrke familielivet 
sammen med sin tvillingesøster, der boede med sin ægtemand, 
Jens Holgersen Ulfstand på Glimmingehus. 

t

Vi ved, at hans hustru, Kirsten Skave skænkede ham femten 
børn, hvoraf de ældste nok er blevet født på Sjælland, mens 
de fra nummer fem må være født på Herlevgaard eller Lillø.

Vi kender allerede børnene fra datteren Margrethes historie, 
så vi nævner bare deres navne og fødetidt Jørgen 1499» Iver 
død spæd, Børge f.1501, Axel 1502, Arvid I503, Beate 1510, 
Margrethe 1511, Else 1512, Øllegaard 1513, Beate 1514, Iver 
1515, Herluf 1516, Oluf 1517, Philip 1518, og Niels.

Kort efter hans forflyttelse fik Jacob også købstadeb Væ, som 
på den tid var en stor og livlig by.
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Lillø Slot i Skaane. paa en Holm i Helgeaa.
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Jacob har sikkert været i lære i søhanefa^et hos Jens Hol- 
gersen Ulfstand, der jo var førende på det felt.
Da kbng Håns ddde i 1513» svor Jacob Trolle Christiern dan 

Anden troskab og blev hans mand i de følgende år.

Vi har en episode, hvis vi kan kalde den sådan fra 1517» da 
Jacobs brorsøn Gustav Eriksen Trolle, der var ærkebiskop i 
Sverige, var raget uklar med de nationale, og nu sad inde
sluttet på sin borg Stäket mellem Stockholm og Uppsala. Han 
havde sendt nødråd ud til sine tilhængere, og Christian den 
Anden udrustede en flåde, der skulle komme ham til undsæt
ning. Det var ca 20 skibe med ca 4000 mand ombord under le
delse af Jacob Trolle, Søren Nordby og Karl Knutsøn fra Nor
ge. De hærgede og plyndrede op langs den svenske østkyst, i 
Finland og på Alandsøerne, og det var august, da flåden lå 
ud for Stockholm, og hæren gik i land v&d Duvnas. Den be
gyndte straks at plyndre, skænde og brænde, og den trængte 
så langt frem, at Gustav Trolle fra Stäket kunne se røgsøg
lerne, så han glædede sig til befrielsen, men svenskerne var 
for stærke og viste angrebet tilbage, og flugten var tilmed 
så hovedkulds, at adskillige druknede under udskibningen.

Det var ingen succes, og da Gustav Troile med frit lejde kom 
til forhandling, blev han taget til fange og sat i fængsel 
på Vesterås slot, mens hans borg blev stormet og brudt ned 
næsten sten for sten. Den blev i hvert fald sløjfet som fæs
tning, og Gustav blev afsat som ærkebiskop, ja, han måtte 
endda selv fraskrive sig embedet.

I 1518 vil Christiern den Anden selv føre angrebet. Dennegang 
er han tidligere ude, og allerede ved midsommer ligger den 
danske flåde ud for Stockholm. Han indleder en belejring af 
Stockholm, men angrebet lykkes ikke, ved Brännkyrka tørner 
styrkerne sammen den 22.juli, og Christiern må trække sig 
tilbage, vel nok fordi han mangler rytteri.
Det svenske hovedbanner bæres af den unge Gustav Eriksson 
Vasa, der forøvrigt også var med året før.

Den danske hær er ikke slået, men stillingen er ikke noget 
at skrive hjem om, så Christiern vil gerne indlede forhand
linger.
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Stockholm 1520

Denna bild av det senmedeltida Stock
holm är väl inte helt trovärdig i de
taljerna. Storkyrkan är t. ex. orimligt 
överdimensionerad. T. v. Söderports 
tom vid nuv. Slussen, skadat vid be
lägringen 1518. Bakom Storkyrkan 
gråbrödraklostret på nuv. Riddarhol- 
men. T. h. Helgeandsholmen och Norr
ström med strömkvamens vattenhjul.

Detalj ur den s. k. blodbadsplan- 
schen, ett träsnitt som Gustav Vasa 
1524 lät göra för att slå fast minnet 
av Kristian Tyranns ogärningar. Inget 
ex. av originalet finns bevarat, men 
det utfördes 1676 i kopparstick, som 
återges här. Andra detaljer på s. 318- 
321. KB
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Christiern ville gerne have Sten Sture ombord på sit skib, 
så han sendte gidsler ind til Stockholm, men borgerne tryg
lede Sture om ikke at tro på kongen, så han sendte gidsler
ne retur. Christiern tilbød så at komme til Stockholm, hvis 
de ville stille seks gidsler, som skulle komme ombord til 
ham. Og nu fik de mistænksomme Stockholmere ret, for uden 
at give nogen forklaring sejlede kongen nu bort med de sven
ske gidsler, hvoriblandt var den kloge politiker Hemming 
Gad, der snart gik i dansk tjeneste, og den unge helt Gustav 
Eriksson Vasa, der skulle komme til at volde unionstankens 
endelige undergang.

Nu er falskhed jo ikke helt ualmindelig, men historien ven
der tilbage med retfærdigheden, og det er da vist en sjælden
hed. Christiern tog Gustav Vasa med sig til Danmark og satte 
ham i fængsel på Kalø, mens han selv blev lokket tolv år ef
ter til forhandling i København og spærret inde på Sønder
borg slot.

Gustav Vasa var ung og havde en stor opgave foran sig, så 
inden et år var gået, flygtede han hjem til Sverige, hvor 
han snart havde rejst en ny modstand mod danskevældet. 
Christiern var ved at være gammel, og han havde lagt alle 
sine opgaver forkludret bag sig, da han blev fanget i sin 
egen snare, så han slap aldrig ud.

Det er næppe sandsynligt, at Jacob Trolle var med kongens 
flåde til Stockholm, for vi hører om Søren Nordbys meriter 
og angreb på Øland, og Karl KntZsens erobring af Elfsborg på 
Vestkysten.
Der sker imidlertid ikke noget afgørende før i 1520.

Kort efter nytår trængte Otte Krumpen med en hær over græn
sen og den 19»januar slog han svenskerne ved Bogesund. Her 
blev Sten Sture såret så alvorligt, at han døde fjorten dage 
efter kun 27 år gammel i sin slæde. Det var den tredie febru
ar, en sorgens dag for Sverige.

Men allerede den første havde Otte Krumpen med hæren gennem
brudt den svenske forsvarslinie mellem.Wånern og Wfittern, og 
via Orebro og Arboga trængte han frem til Wgsterås og Uppsala.
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Under striderna mot Kristian 11 :s 
danska trupper i Västergötland 
särades Sten Sture d.y. i slaget pä 
Åsundens is den 20 januari 1520. 
Pä återfärden till Stockholm 
avled han i sin släde den 
3 februari.

Bilden är mdlad av Carl Gustaf 
Hellqvist (1851-1890), som gärna 
valde sina ämnen frän medeltid 
och vasatid. 1 sin enkelhet och 
frihet från lättvunna effekter är 
Sten Stures död ett -au hans mest 
lyckade konstverk.
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Den danske konges lejetropper opfører sig sådan, som leje
tropper plejer at opføre sig, med plyndring, tortur, bål 
og brand, og officererne kunne slet ikke holde mandstugt, 
så det havde en meget uheldig indflydelse på svenksernes 
syn på danskerne. Der var da også store samlinger bønder 
på færde, og i Uppsala havde de nær overrumplet danskerne, 
men de begyndte selv at plyndre, før de havde byen under 
kontrol, og så blev de selv nedkæmpet.

Biskop Matthias af Strångnås åb^nede forhandlingerne med Ot
te Krumpen, Gustav Trolle slipper ud af sit fængsel og går i 
gang med at arbejde for Christiern, og den 6,marts har han 
samlet en halv snes svenske rigsråder i Uppsala, der på hele 
Sveriges vegne lover Christiern huldskab og mandskab.
Hvis Stockholm og andre faste stæder ikke vil overgive sig 
skal de regnes for både kongens og det svenske riges fjen
der.

Stockholm kapitulerer ikke, og bonderejsningen begynder at
ter at tage form, og danske tropper komme et par gange slemt 
i fare.
Så i begyndelsen af maj kommer Christiern selv med flåden op 
til Stockholm, og det er aldeles utænkeligt, at Jacob Trolle 
har fået lov til at blive hjemme nu, hvor kongen har spændt 
buen til det yderste.

Der kæmpedes stadig rundt omkring i Sverige, ikke mindst af 
svenske mod svenske, og der forhandledes på kryds og tværs, 
og Gustav Trolle lovede at glemme alle forulempelser og ikke 
kræve hævn over sine modstandere, hvis Stockholm overgav sig 
til kong Khristiern, og endelig den 7«september holdt så den 
danske konge sit indtog i den svenske hovedstad efter at by
ens borgmestre og råd havde overgivet han nøglerne.
Så rejste han hjem til Danmark helt uventet og pludseligt, 
men i oktober vendte han tilbage med Jens Andersøn Beldenak, 
der overbeviser svenskerne om, at Christiern er svensk arve- 
konge, altså ikke valgt, men arveberettiget til den svenske 
krone.
Den 4.november bliver han salvet og kronet i Storkyrken og 
sværger at holde svenske love.og beskytte kirken og deip, der 
er forsvarsløse.
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Gustav Trolle hadede Sture-partiet. Det var Sturerne, der 
havde afsat hans far Erik, og det var Sturerne, der havde 
overvundet hans farfar Arvid Trolle, og nu havde han måttet 
love og sværge på, at han ikke ville hævne sig.
Men kirken kunne anklage Gustavs modstandere, de kunne an
klages for kætteri, og så fik Gustav Trolle sin hævntørst 
tilfredsstillet.
Det var ham, der pressede Christiern den Anden til det, der 
fik navnet Stockholms Blodbad, og som for altid gjorde en 
union umulig.

Gustavs nevø, Jacob Trolle har været til stede, må have væ
ret til stede under hele denne uhyrlige proces, men vi hører 
intet om hans reaktioner eller i det hele taget hans tilste
deværelse .

Imidlertid var Gustav Vasa den 31.maj landet i Kalmat, hvor 
han prøver at få Kalmar til at kæmpe videre, men forgæves og 
han fortsatte op i landet. En ung mand på 23 år, men rette 
mand på rette tid og sted, det var ham, der knuste det dan
ske herredømme for altid, men der var en anden Gustavs skyld

Efter Stockholms blodbad, hvor flere af hans svenske slægt
ninge havde måttet strække hals og mistet hovedet, blev Ja
cob eftertænksom. Han har sikkert fået et chock og søgte or
lov for at trække sig tilbage til sin fædrene borg, Lillø i 
Skåne.
Den oprindelige, gamle familieborg Herlufgård, der lå på en 
lille ø i nærheden af det nyværende Kristianstad, var opført 
omkring 1450 af Jacobs morfars far, marsk, ridder og lens
mand på Varberg Axel Pedersen Thott, der selv byggede den om 
og kaldte den Lilleø eller Lilleøhus.
Det var ikke nogen stor borg i flademål, 32 m lang og 15 n> 
bred, men til gengæld var den fire stokværk høj med en høj 
tagrejsning. I forbindelse med de to hjørnetårne og det ot
tekantede trappetårn samt graven med vindebroen gav det hu
set et imponerende udseende, en efter tidens forhold stærk 
fæstning.
Her kom Jacobs børn til at vokse op for en stor del. Dog er 
det nok muligt at nogle af pigérne var i familiepleje.
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••COME BACK. GUSTAF I••
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I 1523, da Christiern den Anden var flygtet med statskassen, 
sluttede Jacob sig til Frederik den Første, hvis håndfæstning 
han var med til at besegle.

I 1524 gjorde Søren Norby langgang i Skåne og oversvømmede 
hele landsdelen, som han snart holdt til Christiern. Lilleø 
blev brændt, dvs udbrændt, for de tykke mure stod tilbage. 
Vi ved ikke, om Jacob fik bragt sin familie i sikkerhed på 
Sjælland, hvor han jo havde Knapstrup, der ligeledes lå på 
en lille 0, så det har været helt hjemligt for børnene.

Ved Christierns flugt blev al svensk ejendom i Danmark og al 
dansk ejendom i Sverige konfiskeret, og det var selvfølgelig 
et føleligt slag for Jacob Trolle, der i 1526 skrev til Gu
stav Vasa og søgte om at få sine svenske godser tilbage. I 
svaret skrev Gustav, at det ikke kunne lade sig gøre, før 
Frederik den Første gjorde ligeså, og nu kunne Jacob meddele 
ham, at dette netop var sket, og i 1527 Tik han sin svenske 
ejendom tilbage.

Sønnen Herluf, der senere skulle blive en vældig søhelt, er 
blevet sendt i Roskilde latinskole, kom senere til Køben
havns universitet, og i 1535» netop i tide til at undslippe 
Københavns belejring, blev han sendt til Bittenberg for at 
s tudere.

I 153^ var familien på Sjælland, og her på gården Torup i 
Frederiksborgamt døde fru Kirsten og blev begravet i Torup 
kirke, hvor der findes et mindesmærke over hende og hendes 
søn Niels«

Det er altid morsomt, når man kan finde øjenvidneskildringer 
til noget, der er hændt vore aner, og sådan en har vi fra 
biskop Peder Paladius, der beskriver situationen i sin bog 
Set.Peders skib.

Det var midsomroerdag 15^3* hvor han sammen med Jacob Trolle 
og dennes søn Herlug var i havsnød på Storebælt fra klokken 
otte om morgenen til klokken seks om aftenen ”under Guds 
Vejrlig, Regn, Lynild, Torden, Storm og Blæst den ganske Dag 
igennem.”
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Vanskelighederne tåg til, da skibets leenespumpe blev uklar, 
og så sprang der tre stag i vindsiden, og sejlet fløj uden
bords med flere af folkene, som de måtte hale ombord med 
sejlet.
Skibet var nu hjælpeløst og drev for vind og vove, til det 
kom i smult vande mellem Korsør og Skelskør, og her blev 
der kastet anker, så de kunne bøde takkel og tov. Det var 
kun et stenkast fra land, hvor de dog ikke kunne komme ind 
uden livsfare.

Så stod de da til søs igen hen imod Sprogø, hvor de lå og 
luffede, til de hen under aften nåede ind til Korsør i sik
kerhed, men uden en tør trevl på kroppen.
Jacob var dengang 68 år gammel, men overlevede dravaten i 
endnu tre år, så døde han i 1546 og blev begravet i Voxtorp 
kirke i Småland.
Han var måske på sine gamle dage blevet lidt nostalgisk, og 
så var han returneret til sin barndoms egn.
Voxtorp sogn ligger i Østbo herred, Jønkøbing len, og rummer 
gården Ed, hvor i sin tid Jacob og hans tvillingesøster blev 
født.
Ed lå fjorten km sydøst for Værnamo på et næs mellem søen 
Furen og Åråen i øst og søen Flåren i vest, og var en æld
gammel slægtsgård, som nævnes i Trollernes besiddelse alle
rede i 1100-årene.

Jacob Trolles eftermæle var godt. Niels Hemmingsen skriver 
om ham:

"Intet vidste han af den Prang, Hovmod og store unyttig 
Bekostning, som nu er i Gænge, men levede gudfrygtig, og 
optugtede sine Børn udi Tugt og Ære”.

Og Herluf Trolle var en sand frugt af dette træ.

I Voxtorp kirke findes et relief til hans minde, der viser 
ham selv i fuld rustning sammen med sønnen Børge.
Skifte blev holdt efter ham den 22.juli 1^48.
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7. HcyIu) Trolles fader, Jacob Trolle, og’Herlnl 
Trolles broder, Borge .Trolle.



Ane nr.1419: Kirsten Herlufsdatter Skave, død 18.9.1534

Kirstens far, Herluf Nielsen Skave skrev sig til Eskild- 
strup i Ringsted herred. Han var gift med Øllegaard Hen- 
ningsdatter Walkendorff, der kom fra Højbygård på Lolland. 
Det er dog mest sandsynligt, at Kirsten blev født på Skjol
denæs, hvor hendes far var enkedronning Dorotheas høveds
mand .

På nordsiden af Valsølille sø, i Ringsted herred skyder der 
sig en odde ud i søen med en stejl banke, og her lå på den 
tid Skjoldenæs på to borghøje, som nu er helt overgroet.
Her ude på næsset boede Kirsten med sine forældre og sine 
to brødre, Peder og Maurids.
Det er imidlertid slet ikke usandsynligt, at hun er blevet 
opdraget hos sin mors familie på Højbygård, der ligger'øst 
for Rødby i Fuglse herred, for da det kom til stykket, var 
det her på Højbygård, hun blev gift med Jacob Trolle.

I 1488 drog dronning Dorothéa på pilgrimsrejse til Rom, og 
Kirstens far fik så Dragsholm slot, som han kom til at be
styre for sin bror, Roskildebiskoppen Niels Skave.
Det var i hans tid, Niels Skaves kansler i 1494 tog lands
tingsvidne på, at Dragsholm med ladegård og al ejendom har 
været i rolig hævd til kirken, men vi ved ikke, hvorfor man 
har taget dette tingsvidne.
Aret efter stiftede Kirstens far sjælemesser for sine foræl
dre og børn, sig selv og sin hustru og sin bror, Erik, som 
skulle afholdes i Roskilde.
Han sad endnu i 1496 som høvedsmand på Dragsholm.

I 1498 bortgiftede han sin datter Kirsten på Højbygård til 
den unge Jacob(Joachim) Trolle til Bergqvara i Småland.

Kirstens bror Peder blev gift med Margrethe Saxstrup, men 
deres historie kender vi ingenting til.
Derimod findes der enkelte efterretninger om den anden bror, 
Maurids, der skrev sig til Eskildstrup. Han blev immatriku
leret i Rostock i 1493.
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Slægten Skaves våben viser et mare
kors, der vender spidsen nedad. Det 
er et magisk tegn, som kan bruges i 
både det godes tjeneste og det onde. 
Med spidsen nedad er det en trussel 
om alt ondt mod den fjende, man står 
overfor.
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I 1493 var hele Europa endnu katolsk, og Rostock var katolsk, 
og Maurids skulle formentlig uddannes til at gå i sin far
bror Nils* fodspor.
I 1501 havde han Tømmerup på Halsnæs i forlening af bispen 
i Roskilde, der på det tidspunkt ikke var onkel Niels, der 
nemlig var død år 1500. Der blev tilsyneladende så ikke me
re ud af Maurids’ gejstlige ambitioner, skønt han længst mu
ligt holdt fast ved katolicismen.
I 1524 nævnes han blandt udstederne af adelens forbund mod 
Lutheranismen, men havde ikke beseglet dokumentet.
En gængs talemåde, et såkaldt bevinget ord var "saalænge som 
Maurids Skave havde ørebro”, og fortæller os, at han i en 
meget kort tid var høvedsmand på Ørebro.
Han var gift med Elline Steensdatter Bille, der skænkede ham 
otte børn, to sønner og seks døtre.
Maurids Skave døde den 28.maj 1532 og blev sammen med hustru
en begravet i Sneslev kirke.

Vi ved ingenting om Kirstens mor, Øllegaard Henningsdatter 
Walkendorff, bortset fra, at hun må have arvet en part i Høj- 
bygård, hvor Kirsten blev gift.
Herluf Skave nævnes sidste gang i 1505, og vi kender heller 
ikke hans dødsår. Begge Kirstens forældre blev begravet i 
Ringsted kirke.

Kirsten blev i sit ægteskab med Jacob Trolle mor til femten 
børn, fem drenge, fem piger og igen fem drenge, og af hele 
dette store kuld var det kun to, der døde som små.

I 1503 blev Jacob Trolle ridder. Familien boede skiftevis på 
Bergqvara, Ed, Lillø, Knabstrup, Eskildstrup og Højbygård. 
Kirsten døde den 18.september 1534 på Knabstrup og blev be
gravet i Torup kirke.
Gravmindet viser Kirsten sammen med sin yngste søn, Niels.
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8. Herluf Trolles moder, Kirsten Skave. 
eg hans yngste brodér, Niels Trolle.
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Ane nr.1420: Hans Hansen von Mehlen, dræbt 1539 af sin tjener

Faderen og moderen kom til Danmark i 14?8 med den senere dron
ning Christine på hendes brudetog fra Sachsen til Warnemünde, 
hvor hun blev af^hentet af et stort, dansk følge, der førte 
hende til København. Hans* mor hed Margrethe Bertramsdatter 
von Loben, og hun satte ialt seks sønner i verden. Døtre 
kender vi i hvert fald ikke.

Første gang vi hører Hans den yngre omtale, er da han 1510 
bliver hofsinde hos kong Hans. Der hviskedes da, at han stod 
i forhold til dronningens hofmesterinde, den fornemme fru 
Anne Meinstorp, der var enke efter to ægteskaber og må have 
været betydeligt ældre end ham.
Med tre tylvter ed frasvor hun sig dette forhold, og der kom 
altså ikke andet end sladder ud af den historie.

Det er dog muligt, at vi ad omveje ved mere om ham, idet det 
må være hans far Hans von Mehlen, der 0.I5OO blev kongens 
befalingsmand på Nyborg Slot, så her kan Hans den yngre godt 
være vokset op vedjfet friske Storebælt, som han også siden 
elskede så højt.

Endnu i kong Hans' tid blev han forlenet med Kejrupgård og 
Ladby i Kølstrup sogn, Bjerre herred, Odense amt, hvor han 
blev nabo til Lundsgård ved Kerteminde, og her har han stif
tet bekendtskab med Palle Andersen Ulfeld.
Ved Palle Andersens død antog hans enke, Begitze Godov kong 
Hans til sin værge, så det har nok været med kongens velsig
nelse, at Hans von Mehlen har ægtet Ellen Pallesdatter Ul
feld, der sad enke for anden gang.

Ellen havde i forvejen to børn: Axel Fikkesen, der var født 
før 1488, og Tnger Present, født 0.I5OO, mellem 1488 og 1512. 
Omkring ved 1515 fødte Ellen ham sønnen Palle, der netop det 
år fik livsbrev på Kejrupgård og Ladby efter sine forældre.

Ved skiftet efter svigerfaderen opkøbte Hans von Mehlen fle
re af de øvrige arvingers parter i gårdene Broholm, Lunds
gård og Lindsgård, som han siden skrev sig til
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Nyborg Slot.
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I 1516 fik Hans af Christiern den Ariden brev på Sankt Jørgens 
Hospital i Slagelse.

Hans havde fem brødre, men ingen søstre, som vi kender. De 5 
var Bernt, Jørgen, Henrik, Sivert og Conrad, som tilsynela
dende alle holdt sig til Christiern den Anden.
Bernt og Sivert deltog i kongens togt til Sverige i 1520, 
Sivert som høvedsmand, mens Bennt blev slået til ridder ved 
kroningen i Stockholm. Sivert deltog i forhandlinerne med 
det svenske rigsråd i Upaala, men faldt den 6.april.
Henrik var kongens høvedsmand på Vesterås i 1520. Vi ved ik
ke, hvor Jørgen og Conrad var henne. Conrad er nævnt 1518 i 
Danmark, men han' fulgtes med Christiern den Anden ud af ri
get. Om Jørgen ved vi kun, at han faldt på de greveliges si
de i slaget ved Øxnebjerg, altså for Christiern den Anden.

Bernt blev høvedsmand på Stekeborg, som han overgav til sven
skerne, son han efter et kort fangenskab sluttede sig til. 
Allerede i 1522 var han svensk øverste kaptajn til søs, og i 
1523 svensk rigsråd og høvedsmand på Kalmar, som han nægtede 
at udlevere til Gustav Vasa, idet han satte sin bror Henrik 
til høvedsmand der under togtet til Gotland 152^.
Da Gustav Vasa indtog Kalmar flygtede Henrik til Bernt på 
Gotland, og de to' brødre fulgtes til Tyskland.
Bernt, Henrik og Conrad tjente nu Christiern den Anden i hans 
landflygtighed, mens Hans i 1528 sluttede sig til Frederik 
den Førstes tog ned gennem Holsten mod de omliggende fyrster.

Hans havde 1517 og 1521 været lehsmand på Nyborg, som hans 
fqr havde haft før ham. X 1523 fulgte han Christiern den An
den i landflygtighed og blev af ham sendt til kurfyrsten, af 
Brandenburg for at hverve tropper til eoøbring af Danmark. 
Conrad var i Danmark igen i 1533 og 3^» sikkert på grevens 
og Christierns side.

Bernt vendte tilbage til Danmark i 1537 som sachsisk sende
bud til Christian den Tredies kroning, og herfra begyndte han 
en retssag mod Gustav Vasa, der sluttede med et forlig 15^2. 
Han var i første ægteskab gift med en datter Af Gustav, men 
blev senere gift i Tyskland. Han vaz statholder i Wolfenbiittel, 
hofmester i Veimar og endte vistnok sit liv som landfoged i 
Thyringen, hvor hans far i sin tid kom fra.
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Da Christiern den Andens hæervede hær gik i opløsning, før 
den overhovedet kom i brug, fordi der ingen penge var til 
soldatersold, vendte Hans tilbage til Danmark, og da hans 
gods var blevet konfiskeret, blev han lensmand på sin egen 
gård.
I 1528 var Hans blandt den fynske adel, der var indkaldt 
med folk og heste til samling i Holsten for,at forsvare syd
grænsen .

Han nævnes sidste gang i 1539» og det hævdes, at han snært 
efter skal være blevet dræbt af sin tjener.
Vi kender ikke de nærmere omstændigheder eller, hvad ordet 
tjener dækker over i dette tilfælde. Det kan have været en 
fæstebonde.

Han efterlod godserne, som han synes at have købt tilbage, 
til sin enke, Ellen og sin søn Palle, men hans svoger Chri
stoffer Ulfeld og dennes søn førte ælnge retssager med de ef
terladte, som det synes med god ret.
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Ane nr.1421: Ellen Pallesdatter Ulfeld f.o.1470 død e.1539

Da Ellens forældre giftede sig (før 1470), kunne de overta
ge gården Hverringe på Hindsholm, da de begge var arvinger 
til en part i denne gård. De havde også Lundsgård, der lå 
syd for Kerteminde, og i mange år skrev Palle Ulfeld sig 
til Skjørringe på Falster, som hans hustru Regitze Godov 
havde arvet part i.
De fik sammen otte børn, to sønner, Christoffer og Knud, og 
seks døtre, Margrethe, Mette, Elsebe, Agathe, Dorothea og 
Ellen, der nævnes som den sidste.

I 1477 købte faderen gården Mullerup i Svendborg amt, og det 
er således ikke til at sige, hvor de enkelte børn er født.

Det er imidlertid sandsynligt, at Ellen er blevet opdraget 
hos sin mormor, Mette Sverin på Hverringe, der først døde i 
1485. Måske den samme dame har nået at overvære Ellens før
ste ægteskab med Peder Pedersen Fikkesen til Skaftelevgård 
i Sorø amt. Han døde allerede 1488 eller måske 1498, efter 
at Ellen havde skænket ham sønnen Aksel.

Anden gang giftede Ellen sig med Torben Nielsen Present til 
Vollerup, hvor hun fødte ham datteren Inger, så døde også 
Torben Nielsen, og Ellen sad 1512 enke på Vollerup, der også 
lå i Sorø amt. Idag er begge dissd gårde forsvundet.

Det er nok sandsynligt, at Ellen er flyttet hjem til Fyn, 
hvor hun har truffet den unge Hans von Mehlen, der var for
lenet med Kejrupgård, der var nabo til Lundsgård, og i 1513 
giftede hun sig for tredie gang, som vi har set det, og med 
Hans fik hun sønnen Palle.

I sit første ægteskab havde Ellen en svoger Laurids Fikkesen 
til Nordrup, og han havde sønnen Fikke Lauridsen Fikkesen.
I andet ægteskab var der svogrene Jens til Ryegård, Christof
fer, der var kannik i Roskilde og døde som slægtens sidste 
mand, samt svigerinden Anne, der var gift med Eiler Hak til 
Egholm.

I det tredie ægteskab havde hun de svogre, vi allerede ken
der, Bernt, Jørgen, Henrik, Sivert og Conrad.
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Ellen levede under Christiern den Første, Hans, Christiern 
den Anden, Frederik den Første og Christian den Tredie og 
oplevede enden på Unionen, enden på Katolicismen og hele 
Grevens Fejde.
Hvad angår Stockholms Blodbad, så oplevede hun det vel ikke, 
men hun så resultaterne af det.

Hun opnåede at se sin datter blive mor til fem børn med Erik 
Daa til Snedinge, men hendes sønner så hun ikke som fædre.
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Ane nr.1422: Laurids Knob den unge til Gyllebo (1498-1545)

Faderen Laurids Follertsen Knob den aldre var høveds
mand på den vigtige grænsefæstning Lykaa slot i Blekinge fra 
1495, og her fødte fru Tale Arvidsdatter Baad af Halland og 
til Vadsted sit sidste barn Laurids i 1498.

Der var i forvejen fem børn i ægteskabet. De nævnes i følgen
de rækkefølges Folmer, der var opkaldt efter sin farfar Fol
iert, angives af have været gift med Margrethe Knudsdatter 
Reventlow, men der kendes ingen børn i ægteskabet. Knud Knob, 
der skrev sig til Hindeløf og Vadsted og var gift med Anne 
Clauddatter Thott, havde heller ingen børn, vi kender. Johan 
ved vi intet om udover navnet. Anne, der var gift med Hans 
Rud til Vognserup, døde 24.septembet 1549, og Birgitte, der 
var født på Gjorslev, mens faderen var lensmand der, blev 
gift den 13.oktobei* 1504 i Horsens med Axel Nielsen Rosen- 
krantz til Langtind. Hun døde 20.februar 1551 seksten dage 
efter sin ægtemand. Hvis det ikke var af sorg, så har det jo 
nok været af den grasserendé epidemi, kaldet Engelsk Sved.

Vi kan ikke vide det med lille Laurids' opdragelse, men hans 
moster Anne var allerede 1488 blevet enke, og børn er enkens 
bedste værn, så muligheden foreligger for, at han er blevet 
optugtet på Holmegård hos moster.

Laurids var kun to år, da kong Hans led det forsmædelige ne
derlag i Ditmarsken, men hans far kan have deltaget og sluppet 
godt fra det, for han nævnes i 1510 som lensmand på Gurre. 
Det år erklærede Lybæk Danmark krig og hærgede de sydlige øer 
og øresundskysten, og samtidig var der et oprør i gang over 
det meste af Sverige.
Han voksede op under kong Hans, og han må have tjent junker 
Christiern eller Christiern den: Anden uden at vi ved noget 
om det.

Han har oplevet Stockholms blodbad, og da Christiern den An
den lavede forsvindingsnummer med statskassen og rigsarkivet, 
overgav Laurids Knob Nykøbing Slot til Frederik den Første. 
Egentlig kun en ringmur med forskellige bygninger på inder
siden.
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Lyckå slott.
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Synsforretninger 1526 og 1531 nætoner således stegers, bryg
gers, fadebur, borgestue, spisekælder, smedie, kapel, stue
havehus, krudttårn og Fars Hat.

Laurids fik så Gedsergård i forlening og overtog det pante- 
len, Majbølle birk, som hans mor havde haft siden 1502. Pan
tet blev forhøjet i 1531.

Under Grevens Fejde havde borgerne i Nysted overlistet Al
holm slot, som netop da var blevet indløst af Johan Rantzau, 
som endnu var i Holsten. Christoffer af Oldenborg gav derpå o AHjolm len til Otto Krumpen, der imidlertid under Adelsjag
ten blev fanget og bragt til København.
Slottet blev derpå overladt til Lybækkerne.
I 1535 blev det Laurids Knobs opgave at generobre Alholm til 
kongen, og som leder af deMe aktion fik han slottet i forle
ning i 1536.

Det har vel været umiddelbart efter Christiern den Andens 
flugt fra Danmark, Laurids giftede sig med Sidsel Hennings- 
datter Walkendorff.
Vi kender navnene på seks af de børn, hun fødte ham. Folmer 
til Gyllebo var født 1532 og døde midt i 1560erne. Johan, 
der skrev sig til Vadsted, døde omtrent ved samme tid, men 
hans fødsel kender vi ikke. Så var der en pige, der hed Tale 
efter sin farmor, og som døde ugift. Mette blev gift med en 
Baltzer von Lepel, der var af fremmed herkomst. Maren skrev 
sig til Lynderup og blev gift med Stygge Rosenkrantz til Hev- 
ringholm, som hun havde datteren Kirstine sammen med.
Endelig var der vores Anne, der var født 1531 på Gedsergård, 
og som har anj nr.7H.

I 1538 begynder Laurids en storstilet ombygning af Gyllebo, 
som hans farfar Foliert havde ombygget i 1434, og som nu var 
forfalden og ude af trit med tiden.
Det blev en større ombygning, der kom til at vare i seks år, 
og undervejs døde Laurids* børns mor i 1541.

Senere ægtede han Kirsten Markvardsdatter Tidemand, hvis far 
havde været en mindre lensmand forskellige steder på Sjælland. 
Han var død 1529.
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Der kom ingen børn ud af dette andet ægteskab, og det var 
da ogs? S i d s ° 1 k a 1 k o n d o r f f s våben, der kom til at "flankere 
Laurids Knobs på den færdige bygning i 15^4•

Ti] gengæld måtte det blive stedmoderen, der skulle opdrage 
de seks mindreårige børn, da Laurids Knob døde 15^5 af den 
nestepidemi, som var brudt ud samme år.
Hun ægtede kort efter Poul Abildgaard til Vrandrup. Der er 
dog nok mest sandsynligt, at Knob-slægten har haft hånd i 
banke med børnenes udvikling, og især med deres giftemål.

Tilbage lå det nye Gyllebo på sin lille halvø i Gyllebo so 
adskilt fra land af en grav.

Det blev Marens datter Kirstine Rosenkrantz, der til sin tid 
arvede Gyllebo sammen med en række andre borge i Danmark.

Som lensmand på Bedsergård skulle Laurids årlig betale 9 læ
ster byg og var forpligtet til i krigs til fælde at stille 
selvfjerde med heste og harnisk.

Den utgrävda ruinen av Gyllebo borg, byggd 1538—14 av Laurids Laurid
sen Knob.
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Ane nr.1423? Sidsel Henningsdatter Walkendorff, død 1541.

Hendes far skrev sig til Glorup, der ligger i Svindinge sogn 
i Gudme herred, Svendborg amt ikke langt fra Storebælts kyst 
på det dejlige Sydfyn.
Han havde giftet sig o.1505 med Anne Johansdatter Oxe til 
Torsø, hvis mor, Berete Bondersdatter Thott var farmor til 
den Laurids Knob, som siden skulle blibe gift med hans æld
ste datter, Sidsel. Ikke sandt, det lyder indviklet, men så 
var Laurids og Sidsel fætter og kusine, dog uden at have 
fælles bedstefar.

Sidseis mormor havde først været gift med Laurids' farfar og 
blev bagefter gift med Sidseis morfar. Efter katolsk skik og 
brug var de altså for nært beslægtede, og det er så spørgs
målet, om de har søgt pavelig dispensation, men lad os nu 
vente lidt med det. Først skal Sidsel jo fødes.

Hun anføres som den ældste af sine forældres børn og kan vel 
være født o.1507. Hun er så .nok blevet gift kort efter eller 
lige før hendes mors død i 1525. I hvert fald er det nok sket 
inden faderen giftede sig med Sidsel Friis til Østrup.

Sidsel havde tre søstre og en lillebror. Øllegård blev gift 
med Peder Falster til Korselitze. Hun døde først i 1575» 
Mette ægtede Mogens Falster til Virket og Bellinge. Hun leve
de endnu i 1582. Karen, der blev gift 1536 med Anders Gøye. 
til Kjelstrup, Kjerstrup og Gelmindrup, døde 1567 på Kjerstrup. 
Den yngste var vel Erik, der blev født 1523® Han blev Christ
ian den Tredies kammertjener, og sad ved kongens dødsleje på 
Koldinghus. Han var gift tre gange og døde i en alder af 82 
år den 21.november 1605.
I sit andet ægteskab havde Sidseis far syv børn, hvoraf hun 
ikke kom til at kende ret mange, da hun i samme periode fik 
sine egne seks poder.

Sidsel døde i pinsen 1541, den 5.-6.juni, og efterlod i hvert 
fald nogle mindreårige.
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Ane nr.1424: Henrik Rantzau, statholder i hertugdømmerne.

Han blev født ved Midfaste uden at det kom til at få nogen 
indflydelse på hans tilværelse. Det var søndag den 11.marts 
1526, altså i fiskens tegn, og det synes godt nok at have 
præget ham. Søndagsbørn siges at kunne se, hvad der er skjult 
for andre, og fiskene skal have en uhyggelig fin intuition. 
Han var i hvert fald altid meget venlig og forekommende.
Hans mundheld var: Gode ord skader ikke, man gør jo allige
vel, hvad situationen kræver.
Dronning Sofie kaldte ham - lidt foragteligt - en allemands
ven .

Hans far, Johan Rantzau havde i 1524 underlagt sig Danmark 
til fordel for Frederik den Første, idet Christiern den An
den var rendt fra det hele med kassen og alle dokumenterne. 
For denne dåd bande han fået Krogen i forlening, og herfra 
kunne han med nogle få landsknægte og ryttere undsætte Tyge 
Krabbe, der blev belejret af Søren Norby med en stor bonde
hær i april 1525.
Det har været ved den tid, Johan Rantzau er blevet gift med 
Anna Walstorp, hvis far var faldet ved Hemmingstedt år 1500.

Fru Anne rejste til Holsten i efteråret 1525» hvor hun altså 
den 11.marts året efter nedkom med sin førstefødte på den 
gamle borg Steinburg, der ligger øst for Krempe, og som hen
des ægtemand havde i forlening.
Allerede samme år, som han fik forleningen af Steinburg amt, 
begyndte Henriks far at købe land op i amtet, hvor senere 
slægtens berømte hovedsæde Breitenburg blev bygget.

I 1527 nedkom fru Anne med endnu en søn, Poul født i vægtens 
tegn den 16.oktober.
Magdalene født den 16.december 1528 var skytte, og Margrethe 
født 12.januar 1530 var stenbuk, men hun døde allerede 1531 
og blev begravet i Neuenbrook tæt ved Krempe.
Fru Annes sådste barn hed Salome, og uvist hvorfor kender vi 
ikke hendes fødselsdag.
Og det blev så ved disse fem børn, så vidt vi ved.



70.

hurß II
( um IVM» )



Det første Breitenburg stod færdig allerede i 1531, men det 
skulle blive meget flottere, når Henrik kom til.

I oktober 1531 går Christiern den Anden i land i Norge hilst 
af folkets jubel, og den 5»januar opsiger det norske rigsråd 
Frederik den Første og hylder Christiern.
Men i sommeren 1532 opgiver Christiern den Anden og søger om 
frit lejde til forhandling med Frederik, og nu har Nemesis 
siddet og ventet, siden Gustav Vasa og hans fæller blev bort
ført fra Stockholm. Christiern bliver bragt til Sønderborg.

Den 10.april 1533 dør Frederik den Første på Gottorp slot, og 
samme sommer er Johan Rantzau og Wolfgang von Utenhof i Kø
benhavn for at udvirke hertug Christians valg til konge, men 
f orgæves.

Først i maj måned 153^ angreb Christoffer, greve af Oldenburg 
Holsten, og det var Henriks far, der fik til opgave at slå 
angrebet tilbage og tvinge grevens allierede, Lybæk til fred. 
Samme år var det, han blev forlenet med Ålholm, som Nysteds 
borgere besatte, hvorefter Lybækkerne overtog det, indtil 
Laurids Knob tog borgen tilbage.

Henriks far havde dengang travlt med noget andet, idet en af 
Christiern den Andens kaperkaptajner havde startet et bonde
oprør med centrum i Ålborg. Vi skal senere se, hvordan han 
klarede det.

Imidlertid ved vi ikke, hvordan det gik med Henriks opdragel
se, for Grevens Fejde bragte uorden i både rigernes og priva
tes planer.
Ved fejdens afslutning, da Christian den Tredie havde forsa
ge t Sverige, men sad sikkert på Danmark-Norge, sendte Johan 
Rantzau, der i sine unge dage var blevet slået til gylden 
ridder af Kristi grav i Jerusalem, sine sønner ned til Wit- 
tenberg for at blive oplært i den evangeliske tro.
Lillebror Poul nævnes allerede 1537» far han er fyldt 10 år, 
mens Henrik først nævnes der i 1538» da han er fyldt tretten. 
De må dog nok have fulgtes ad dertil med en hofmester til at 
holde øje med sig.



Der kommer nu en periode, hvor vi intet hører til Henrik, 
som måske har gået sin far til hånde i hans stilling som 
statholder i hertugdømmerne, men i 1548 tager faderen ham 
med til kejser Karl den Femtes hof i Bruxcelles, hvor Hen
rik blev uddannet i ridderlig sted og skik. Han deltog i be
lejringen af Metz i 1553, men vender så hjem til Holsten.

Lillebror Poul havde imidlertid tjent ved landgreve Philips 
hof, været kammerjunker hos markgreve Albrecht den Første 
af Brandenburg, ledsagede hertug Adolf til kejser Karls hof 
og deltog, sammen med Henrik i Metz’ belejring, hvorpå også 
han vendte hjem.
Poul Rantzau blev gift den 13.august 1553 i Itzehoe med Bea 
te Sehested til Himmelmark og Kohøved.

Da Frantz von Halle til Drakenburg og Rinteln døde i 1553 
i september måned, gik Henrik på frierfødder til hans dat
ter Christina von Halle, der holdt på at vente sørgeåret ud 
De blev gift den 23«oktober 155^, og Henrik fik her den ri
geste pige i hele Nordtyskland.
Han var samme år blevet amtmand i Segeberg og kongelig råd. 
I 1556 overtog han sin fars bestilling som statholder i her 
tugdømmerne.

I 1559 var det Henriks far, Johan Rantzau, der ledede angre 
bet på de røveriske Ditmarskere og undertvang dem. Landet 
skulle derefter deles mellem angriberbe, og Henrik blev kom 
missær ved delingen.

Lillesøster Magdalene var blevet gift i 15^6 med Osvald von 
der Wisch til Ascheberg, Neuenhof og Sturenhagen, men.-døde 
den 5.august 1557 på Sturenhagen

Både Christian den Tredie og Christiern den Anden døde 1559 
og det var Frederik den Anden, der var kongen under angrbet 
på Ditmarsken.

Under Syvårskrigen 1563-70 blev Henrik anvendt i vigtige di 
plomatiske sendelser. I 1566 blev han forlenet med Holmeklo 
ster, det senere Rantzausholm, og han var 1570 i Stettin. 
Samme år var Poul i Kiel.
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Henrik Rantzau skrev sig til Breitenburg, Mehlbeck, Tuschen- 
beck, Wandsbeck, Lütjen Hattstedt, Rantzausholm,Nütschau, Be- 
deingsdorf, Buiendorf og Ovendorf, Gross Gronau, Stellau, 
Rantzau og Schöneweide, Lindved og Klampe m.m. Han blev i 
1571 forlenet med Sallingland.

Lad os imidlertid se, hvordan han befolkede disse mange god
ser. Hans ældste blev født den 28.august 1555 på Segeberg 
og fik navnet Frantz. Nummer to, Breide kom til verden den 
13»oktober 1556 også på Segeberg. Tredie barn var også en 
søn, Frederik, der blev født den 31.oktober 1557 på Segeberg. 
Nummer fire kom til at hedde Gert og så dagens lys den 18. 
oktober 155$. Så fulgte den pige, Magdalene født 22.november 
1559» og en dreng, Didrik, som kom til verden den 2U.maj 1561 
begge på Segeberg. Cai blev født den 9.august 1562 på Sege
berg, Catharine den 13.december 1563 på Segeberg.
De næste tre har vi intet fødested på. Øllegård fødtes den 
4,januar 1565» Johan den ih. februar 1566 og Elisabeth den cJ. 
juni 1567. Med Margrethes fødsel den 18.oktober 1568 er vi 
tilbage på Segeberg.
Tolv børn blev det til på godt tretten år må siges at være 
en kraftpræstation af fru Christina, der bar denne titel med 
rette, idet Henrik i I58O den 3»niaj blev ridder af Elefanten.

I 1573 udgav Henrik en bog på latin, der siden er oversat til 
tysk og senere udkommet i flere udgaver. Buch über die Erhal
tung der Gesundheit. Zum Privatgebaauch für seine Söhne ver
fasst, var en håndbog, der skulle hjælpe dem på deres studie
rejser og ellers, når de var på farten. Den rummer alminde
lige sundhedsforskrifter, om mad og drikke, fordøjelse og om 
motion. Han skriver om søvn og hvile, åreladning, afføring, 
opkast, sved, bade og kærlighedsnydelser, om faste og diæter, 
om årstiderne og rejseforskrifter, om søsyge, sult og tørst, 
om næseblod, diarrhe, fuldskab og om pest. Han har tænkt på 
alt, og selv om bogen rummer nogen overtro, så har den været 
brugt helt ind i 1800årene som lægebog.

Da Caspar Markdanner i 1588 fandt den store Jellingesten, 
som man formoder, Svend Tveskæg har ladet nedgrave, sendte 
Henrik en tegner derop og udgav en bog om fundet med et kob
berstik .
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Som det er blevet nævnt, giftede Henrik sig meget rigt med 
datteren af den rige Frantz von Halle, der havde opbygget 
sin vældige formue ved udlånsforretninger til pengehungren
de fyrster mod pant i godser. Det var jo en velkendt for
retning i Holsten, der på den måde gennem århundreder har 
trængt deres magtområde nordpå.
Henrik brugte sine rige indtægter til vældige byggearbejder 
på sine godser og til indkøb af kunst, udgivelse af bøger 
og udsmykninger af forskellig art.

Ved sin død ejede han atten adelige godser foruden mindre 
gårde og købstadshuse i Flensborg, Lybæk og Hannover. Til 
godserne knyttede han industrianlæg, olie-, papir-, og kob
bermøller m.m. ialt 39 anlæg. Han foretog omfattende træud
plantninger til gavn for kommende slægter.

Efter Frederik den Andens død i 1588, sad Henrik Rantzau i 
formynderregeringen, og her var det, han kom på kant med 
enkedronning Sofie, og det er fra den tid vi har hendes ka
rakteristik af ham som en allemandsven.
Hun har måske fra gammel tid været jaloux på ham for hans 
fortrolige forhold til hendes mand, der skyldtes Henriks be
vægelighed, hans sans for eventyrlig politik og hans - somme 
tider grovkornede - gemytlighed, der tiltalte Frederik, men 
måske har stødt Sofie.

Den travle politiker, storgodsejer og pengematador, dygtig, 
snedig og gemytlig, til tider grov og buldrende, havde ved 
siden af sine mange håndgribelige gøremål også andre inter
esser, som vi har set lidt til.
Hans studietid varede til hans 20. år, og han modtog varige 
påvirkninger af den humanisme, der trådede på universitetet i 
Wittenberg med dens vidtfavnende dannelse, der pmfattede bå
de den humanistiske og den naturvidenskabelige retning.

Også på sine rejser til Nederlandene og forskellige tyske 
fyrstehoffer fik han stærke indtryk af renaissance og huma
nisme, og ved brevveksling livet igennem med lærde i næsten 
alle Europas kulturlande fik han yderligere næring for sin 
trang til det åndelige, og det satte da også frugt i hans 
forfatterskab.
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Dcrbanblung im fjaufe Heinrich Ranhaus 1588.



79.

For han skrev flere bøger, end de førnævnte. Af historiske 
værker kan nævnes hans slægtshistorie og godsbeskrivelser, 
et arbejde om Ditmarskens erobring, en beskrivelse af den 
cimbriske halvø, der dog først udkom i 1/39. Teksterne er 
krydret med latinske digte, som Henrik var ferm til. Des
uden skrev han en selvbiografi set ud fra eÉi astrologisk 
synsvinkel, så det var ikke uden grund, jeg nævnte hans fø- 
deaspekter og fiskens kendetegn i begyndelsen. Han indrøm
mer dog, at et sygdomsanfald i 1570 foruden astrologien kan 
skyldes en god rus han havde drukket for at fejre Stettiner- 
freden.
Hans astrologiske skrifter iøvrigt var meget ansete og udkom 
i talrige oplag. Hvordan astrologien kan forliges med kris
tendommen, kommer han ikke ind på.

Hans religiøse overbevisning ytrer sig især som en stærk tro 
på forsynet og på livet efter døden, og denne tro trøster 
ham for tabet af fire voksne børns død.
Han interesserer sig ikke for tidens dogmatiske stridigheder, 
men nærede en mærkelig interesse for katolicismen og dens le
dende mænd. Han var velbevandret i kirkefædrene.

De fleste af hqns værker er kompilationer og omskrivninger 
af andres værker, som det dog var almindeligt dengang, hvor 
ophavsretten ikke var fastslået ved lov.

Blandt hans byggearbejder var kun Rantzau og Redingsdorf præ
get af renaissancen ved ders åbne anlæg og symmetri. De øv
rige godser blev vel ikke ombygget me4 prydet med sandstens- 
og marmorudsmykning i renaissancestil.
Når han selv taler om italiensk arkitektur, må det ikke tages 
for bogstaveligt, da han er påvikket også af både nederlandsk, 
vesttysk og fransk byggeskik.
Til Breitenburgs kunstskatte hørte malede portrætter af alle 
landes og alle tiders krigshelte og fyrster, efter Medicier- 
nes eksempel i Firence.
Selv blev Henrik Rantzau portrætteret adskillige gange, og 
mange af dem kan ses endnu på museer og i private samlinger. 
Han afgik som statholder i 1598 og døde nytårsaften samme år 
på Breitenburg.
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Vi kan ikke slippe denne renaissancefigur uden at nævne, at 
hans ældste søn blev opdraget en tid sammen med sønnen af 
Wilhelm af Oranien, og at de to unge mennesker bleto taget 
til fange af den bloddryppende hertug af Alba og sendt til 
Spanien for at få en katolsk opdragelse.
Det lykkedes imidlertid for Henrik Rantzau at købe sin søn 
fri, idet han havde lånt den spanske konge store beløb, så 
han havde en klemme på ham.

En mindre tiltalende side af Henriks virke var hans mange 
hekseprocesser og heksebrændinger. Her synes han at have toæ
ret en foregangsmand i Norden.

Han blev overlevet af sin hustru, Christina von Halle, der 
døde den 26.juli 1603» og af de otte af sine børn.
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Ane nr.1425* Christina von Halle til Drakenburg og Rinteln.

Christina blev opkaldt efter sin mor, der døde i barselseng 
efter handes fødsel, den llodecember 1533«
Hun blev født på slottet Rahden, der lå 25 km nordvest for 
bispestaden Minden, som grev Franz von Waldeck netop var 
blevet valgt til biskop af. Denne havde pantsat slottet til 
Christinas far, Franz von Halle, farbror, Thomas von Halle 
og moster, Katharina von Rommel, enke efter en von Semmern, 
for en pantesum af 10.332-2- gf 1.

Christina er uden tvivl blevet opdraget hos sine mostre, der 
sad enker i Hannover. Katharina var enke efter von Semmern, 
og Johanne efter Claus Frese.
De var i hvert fald ikke på Rahden, da Heinrich von Haxteren 
og Pelitz von Münchhaussen med deres folk ved nattetid stor
mede Rahden og indtog den og samtidég tog Christines bror, 
Dietrich på syv år, hendes farbror Thomas og hendes morbror, 
Cord von Rommel til fange.

I det hele taget har hun oplevet sin fars eventyrlige liv, 
hans politiske balancegang, ^ns økonomiske krumspring og 
hans hazarderede forretningøretagender på afstand.

Kendes egen stille tilværelse blev sat i relief af alle de 
dramatiske begivenheder, familien var udsat for. Hun var syv 
år, da hendes bror Dietrich døde i fangenskab, men hun blev 
fjorten, før hendes farbror, domprovst i Minden, hr.Thomas 
von Halle kom til Hannover fra sit fangenskab.
Også morbror Cord var død i fangenskabet som sidste mand af 
slægten Rommel.

Slægten von Halle stammede fra stiftet Hildesheim, herskabet 
Homburg, men var med brødrene Thomas og Franz blevet en le
vende del af det nedersachsiske område.
Det hændte nu og da, at Christinas far kom hjem til hendes 
mostre med nogle af sine forretningsforbindelser eller allie
rede og medsammensvorne. Så var der liv i det stille hjem, 
og her var det formentlig, at Christine første gang blev præ
senteret for den unge Henrik Rantzau fra Holsten.
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Christinas far havde meget samarbejde med det holstenske 
ridderskab, der ligesom han gjorde store forretninger med 
udlån til pengehungrende fyrster.
Blandt disse holstenske riddere var den unge Henrik Rantzau 
en af de rigeste, og da Franz von Halle døde i Antwerpen 
den 28,september 1553» var det ham, der fik appelsinen i 
turbanen. Han fik den rige enearving til både Rommelslægten 
og Franz von Halle. Det var et ufatteligt rigt bo.
Man får det indtryk, at Christinas far forstod at tjene pen
ge selv på sine nederlag.

Brylluppet stod den 23.oktober 1554, og Henrik Rantzau har 
sikret sig, at stjernekonstellationerne har været gunstige. 
Ti måneder senere nedkom fru Christina med sin førstefødte, 
der blev opkaldt efter hendes far den 28.august 1555.
De var bosat på Segeberg, et slot, som Christinas far havde 
haft som pant i en årrække, og som Christina sikkert somme 
tider har besøgt. Her skulle ni af hendes børn fødes, og kun 
tre blev født andetsteds.
De første år var der fred og ingen fare, og Christine kunne 
sidde roligt på Segeberg, mens hendes ægtemand rejste ud på 
diplomatiske sendelsed.
Kongen, Christian den Tredie, som Christinas far havde hjul
pet under Grevens Fejde med penge og mandskab, havde helt og 
holdent opgivet tanken på Sverige. Han havde hele sin opmærk
somhed henvendt på truslen fra Christiern den Andens arvin
ger i Tyskland.

I 1556 var det en varm og tør sommer med misvækst, og der var 
grund til at frygte hungersnød. Christine nedkom den 13«okto
ber med endnu et drengebarn, som fik navnet Breide efter den 
første Rantzau af linien Krummendiek. På Segeberg fik de nok, 
hvad de kunne spise trods hungersnøden.
Mens Christina ventede sit tredie barn, viste der sig blod
regn i Pommern, men høsten kom tidligt det år og var rig. 
Den 31.oktober fødte hun endnu en søn, der uden tvivl blev 
opkaldt efter junker Frederik, kongens ældste søn.

I 1558 viste der sig en komet den 17.august, mens Christina 
var syv måneder henne. Hun nedkom dog den 18.oktober med et 
drengebarn, som efter sin farmors far fik navnet Gert.
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1559 blev et begivenhedsrigt år. Endelig så man grunden til 
blodregnen i Pommern og kometen sidste år.
Kongen døde nytårsdag, og tre uger senere døde også fangen 
på Kalundborg, og Frederik den Anden overtog straks som ud
valgt konge regeringen.
Den 13.juni erobrede kongen og hertugerne Ditmarsken, som i 
mange år havde været en torn i øjet på fyrsterne.
Og den 2O.aug. foregik de store kroningshøjtideligheder i 
Københavns Frue kirke.
Christines svangerskab var måske ikke så synligt, at hun 
var nødt til at blive hjemme, så hun har måske været med i 
kirken, men i optoget var der ikke plads til kvinder, og 
Christina har næppe heller kunnet vinde med. Hun nedkom den 
22.november med en lille pige, der fik navnet Magdalene ef
ter farfars mormor.

I 1560 var der igen blodregn i Tyskland, og i december må
ned viste der sig en komet, som blev på himlen i 20 dage. 
Christine gik svanger igen, men hun nedkom først i 1561, da 
hun den 24.maj fødte en søn, der blev opkaldt efter hendes 
farfar, Didrik. Om sommeren skete der oversvømmelser i Her
tugdømmerne, og havet brød gennem Aggertangen til Limfjorden.

1562 begyndte med hård vinter og en voldsom storm den 22.ja
nuar, sommeren udeblev næsten, der filgte kvægsyge, misvækst 
og dyrtid, og den 9.august kom endnu et drengebarn til verden 
på Segeberg. Han kom til at hedde Cai efter Henriks farbror.

De alvorlige varsler blev bekræftet i 15^3» da der udbrød 
krig mellem Sverige og Danmark-Norge. Der udbrød en smitsom 
sygdom i den danske hær, som siden bredte sig til hele Nor
den. Den 13.december gav Christina liv et et pigebarn, som 
i dåben blev kaldt Catharine efter Christinas moster.

I 1564 og 1565 fortsatte krigen i Sverige og til søs. Pest 
bredte sig og dræbte både de onde og de gode, de svagr og 
de stærke. Der kom solformørkelse og to måneformørkelser i 
1565» men det var dog først efter, at Christina havde burs- 
let med endnu en lille pige, efter sin farfars mor kaldet 
01legård. Men det er nok pesten, der har forjaget Christi
na, for det var ikke på Segeberg.
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Krigen er blevet en udmattelseskrig, og man kommer ingen 
vegne. Pengene ruller, og Henrik låner kongen flere penge 
mod pant. Den 12.december 1565 døde Christinas svigerfar, 
den gamle, frygtede feltherre, Johan Rantzau, men Christina 
var næsten omgående leveringsdygtig med en ny Johan, som 
ankom den 1^4. februar 1566 .

Krig og krig og krig og pengesorger, som kongen slukkede 
hos Henrik Rantzau og det holstenske ridderskabo Christina 
nedkommer den x8e juni 15^7 med en datter, der bliver kald± 
Elisabeth efter sin morfars mor, Lisbeth von Bughen.

På Gerts fødselsdag#, han blev ti år, fik han en lillesøster 
Margrethe, hvis”navne”vi ikke kender0

Og hermed havde Christina aftjent søn børnepligt, men det 
har hun selvfølgelig ikke vidst, men kort efter fyldte hun 
selv 35 år.

Henrik måtte rejse til Stettin for at få en fred i såand med 
Sverige, og i 1571 fik han S-allingland i forlening.
Selv fik Christina Mårkær amt som pantelen 1575-8°<> Efter 
fredsslutnongen mistede Henrik noget af sin politiske betyd
ning, men hans penge var der dog stadig brug for.

Der bleto nu mere tid til privatliv, godsdrift, industrier og 
byggearbejder. Han gjorde indkøb af kunst og arbejdede med 
sine bøger og glemte ikke astrologien.

Efter Henriks død nytårsnat 1598 sad Christina enke i fire år 
og næsten syto måneder på slottet Ahrensburg, hvor hun døde 
den 26.juli 1603. Hun blev begravet den 24.august samme år i 
Itzehoe.

u.J

bb SlalhMini Haml. Ranlyiu hans Hu^nt (.hnsbnu 
ha Heo pa.. Hirilrnbury.
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Ane nr.1426: Erik Ottesen Rosenkrantz til Valsø(1519-1575)

Det regnede. Det havde regnet hele sommeren, og det var ik
ke til at få kornet tørt i hus, så hungersnøden og dyrtiden 
truede.

Tæt ved oksevejen lå slottet Tørning, en mils vej vest for 
Haderslev, og her redte lensmandens hr.Otte Holgersen Rosen- 
krantzs hustru, fru Margrethe Gans zu Putlitz til barsel, 
og nedkom med et drengebarn, vores Erik. 
Omtrent ved samme tid var det, at en vis ung svensker kom 
ned ad oksevejen med en drift stude, en stærk karl var han 
og smældede lystigt med pisken over studenes horn.
Det var den unge Gustav Vasa, der var flygtet fra sit uret
færdige fangenskab,, og nu drog ud for at erobre et rige.
Vi er nu i året 1519.

Otte Rosenkrantz og Margrethe Gans havde allerede to børn, 
Holger, der var født efter den grusomt kolde vinter 1517, og 
Margrethe, der blev født i det mærkelige år, hvor der ingen 
vinter var 1517-18 fra Mortensdag til marts, men blomstrende 
træer og fuglesang*. Og så kom vinteren med frost og hagl og 
storme i maj og juni. Det var det år, hvor Christiern den An
den bortførte stillede gidsler uden ret.

Eriks forældre var blevet gift i 1516, hvor sommeren var så 
varm og tør, så vi fik misvækst og dyrtid. Det var i mor Sig- 
brit Willums og Dyvekes tid, men året efter blev Dyveke myr
det, og Torben Oxe blev henrettet for det.

I 1526 ville Christiern ikke vente længere på Sveriges ind-, 
lemmelse i Unionen. Landet blev erobret ved hjælp af Otte 
Krumpen, og Stockholms blodbad blev foranstaltet.
Så kom Gustav Vasa hjem og rejste den svenske almue til mod
stand .
I 1521 var Luther for rigsdagen i Worms og blev erklæret i 
rigens akt, men undslipper. Pesten, der var begyndt året før, 
bredte sig.
Den 2.februar 1522 nedkom Margrethe Gans med en lille datter, 
der fik navnet Anne, der kom til sin faster Sofie og onkel, 
Axel Brahe til Krogholm, der også havde antaget sig Holger.
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Tørning var en bjergfæstning, set med danske øjne. Hammelev 
sogn var gennemskåret på kryds og tværs af å-dale, som i 
årtusinders løb havde udhulet terrænet og efterladt nogle 
øer med fyrre meter høje stejle sider bevokset med skov. På 
den yderste spids af en af disse højder havde man anlagt en 
vældig borgbanke, og heroppe knejsede fæstningen Tørning.

På Eriks fars tid var det et kongeligt holdepunkt, men pant
sat, og her sad Eriks far altså som lensmand og mindre pant
haver .
Kristi Himmelfartsdag 1523 skete der en familieforøgelse på 
dette slot, idet Margrethe Gans nedkom med endnu et drenge
barn, der kom til at hedde Jørgen.
Samme år blev faderen rigsråd og blev forflyttet til Ålholm. 
Christiern den Anden var borte, og Frederik havde anerkendt 
hans tilgodehavende i Tørning, så han sluttede sig herefter 
til ham.

I 1524 blev børnenes far ridder af Elefanten ved Frederik d. 
Førstes kroning.
På Ålholm fødte fru Margrethe, hendes mand var nu ridder, en 
sidste søn, som fik sin fars navn, Otte,

I efteråret 1525 rejste Otte Holgersen med hustru og tre af * deres børb, Margrethe, Erik og Jørgen, til Lybæk, hvor de 
efter aftale skulle møde børnenes mormor Anna Maltzan og de
res moster, Dorothea Gans zu Putlitz, der var ledsaget af sin 
ægtemand Friederich von Berge.
Her blev først moderen angrebet af pest og døde den 29.sep
tember, og så faderen, der døe en uge efter.
Mormor bragte nu børnene hjem til deres morfar, Jesper Gans 
zu Putlitz i Brandenburg, og kort efter døde også hun af den 
grasserende epidemi.

De tre børn blev nu hos deres morfar til 1530, hvor deres 
danske slægt kbævede dem hjem til Danmark.
Margrethe blev dog hos sin morfar og kom aldrig tilbage til 
Danmark, idet hun giftede sig i det tyske. Hende kan vi må
ske følge nærmere under søsterens biografi.
Erik og Jørgen blev afleveret i Rostock, hvor de blev hentet 
af fru Alhed Jørgen Venstermands og nogle af farbroder Hol
gers folk og ført til Nykøbing Falster.
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Plan af Terning Voldsted.
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Herefter vil vi også gemme historierne om Anne og Jørgen, 
som begge er vore aner, der får særbehandling senere. 
Derimod vil vi følge storebror Holger, lillebror Otte og i 
særlig grad selvfølgelig Erik.

Holger Ottesen Rosenkrantz, der var den ældste af flokken, 
var tidligt kommet til sin faster Sofie og onkel Axel Brahe, 
der i 1529 havde givet ham videre til Oluf Nielsen Rosen
krantz til Vallø, der skulle tage sig af hans videre opdra
gelse, senere, da Oluf var blevet junker Hans' hofmester, 
blev Holger opdraget sammen med prinsen på Nyborg slot. In
den grevens Fe^jde var han imidlertid blevet sendt til videre 
uddannelse i Tyskland, først hos hertug Ernst af Braunschweig- 
Lüneburg, hvor han en tid var sammen med sin lillebror Erik.

I 15^1 blev Holger hofsinde, og året efter blev han høveds
mand på Vordingborg, som han beholdt i en halv snes år. 
Erik var dengang i Norge for at bringe nogle arveproblemer ud 
af verden.
Holger fortsatte sin karriere i kongens tjeneste. Han ledte 
togtet til Sverige 15^3» og drog som hofmarskal med 500 ryt
tere til Tyskland for at understøtte de evangeliske stater.i 
15^5. Her kan Erik godt have været med, for i 15^-7» da Johan 
Friedrich af Sachsen blev slået af Karl den Femte i slaget 
ved Mühlberg og taget til fange af kejseren, fik Erik en af
skedsskrivelse den 7.juli, der fortæller, at han har tjent 
kurfyrstens far og kurfyrsten selv og nu har begæret sin af
sked .

Endelig i 15^8 kom det endelige skifte mellem de fero søsken
de i orden, og Holger giftede sig med Mette Mouridsdatter 
Krognos, før han drog med sin lillebror Otte og stort følge i 
brudetog til Sachsen.

Erik havde ved det endelige skifte fået hele den norske arv, 
der viste sig at udgøre godt fire procent af den skyldsatte 
jord i hele Norge.

Otte giftede sig i 1550 med Ide Mogensdatter Gøye til Skær
vad, en søster til Birgitte Gøye Herluf Trolles.
Selv skrev Otte sig nu til gården Næsbyholm syd for Sorø.
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Kejser Karl 5. tager afsked med Kurfyrst Johan Frederik af Sachsen, 
efter at denne var taget til fange i slaget ved Miihlberg 1547. Detalje 
af samtidigt træsnit. Kejseren sidder i en bærestol båret af to muldyr. 

I baggrunden ses den vogn, hvori kurfyrsten blev ført bort.
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Vi kan hurtigt gøre os færdig med Otte. Hans ægteskab blev 
kun kort. Han døde den 27.september 1557 tog sin ældste 
søn fitte med sig i graven.
Ide døde i februar 15$3 og tog den anden søn, Mogens med i 
døden.
De Éfterlod sig tre døtre, Sofie, Margrethe og Birgitte, som 
ved moderens død var hhv. tolv, eleve og otte år gamle. De 
blev - jeg havde nær sagt naturligvis - opdraget hos deres 
moster Birgitte Gøye, Herluf Trolles.

Holger fik i 1551 Bygholm len, som han beholdt til sin død, 
og i 1552 blev han rigsråd.
Erik havde endnu ikke fundet sig til rette i det norske og 
var il55^-1555 staldmester hos Christian den Tredie, i 1555 
også hofmarskal. I 1556 fik han Fuglebjerg len og i 1557 og
så Varberg.

I september 1558 skete der både en sørgelig og en glad begi
venhed. Holgers hustru, Mette Krognos døde den 26., måske på 
rejse til bryllup, for Erik .giftede sig den 29. med Helvig 
Hardenberg til Arreskov, og de har næppe anet grunden til at 
Holger og Mette ikke kom.
Helvig var atten et.halvt år gammel og var sin tids rigeste 
frue i Danmark.

I 1559 var Holger kri£skommissær på togtet til Ditmarsken og 
afslog efter sejren at blive slået til ridder.
På det tidspunkt var Erik blevet forlenet med Bergénhus, hvor 
han afløste Christoffer Valkendorff, der var blevet træt af 
sin langvarige strid med de tyske købmænd på bryggen.

Frederik den Anden ønskede alligevel at hædre Holger, skønt 
han ikke ville være ridder, og gav ham i 1560 Emborg len og 
året efter også Skanderborg len.

Erik kunne ikke tiltræde Bergenhus med det samme, før der var 
fihndet en afløser til Varberg. Imidlertid blev også han rigs
råd hos Frederik den Anden, og først den 9»raarts blev Vprberg 
overtaget af Eriks svoger Frans Bille, og Erik fik nyt lens
brev på Bergenhus, Vardøhus, Lysekloster, Søndfjord len, Søn
der Hordeland, Ryfylke, Sogn, Jæderen, Dalerne, Helgelani, 
Troms0 og Nord Hordaland.
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Det var i virkeligheden hele det nordenEjeldske Norge, han 
havde i sin varetsgt kun lige med undtagelse af Trondhjem 
len, og det var med stor spænding, man i Norge imødeså den 
rige og mægtige lensmand.
Det kom dog endnu til at vare li<ft,idet Erik havde forskel
lige hverv at ordne, før han kunne rejse.
Endnu den fjerde juni var han i København i et kongeligt 
retterting, og først den 31.juli I56O kom han til Bergen med 
sin hustru, sin svigermor Sofie Lykke og et talrigt følge.

I et helt år havde alle de nævnte len været uden lensmand, 
og forholdene i Bergen var i mange henseender meget uheldi
ge. Der tiltrængtes virkelig en fast hånd, der kunne fuldfø
re, hvad Christoffer Walkendorff havde begyndt $å godt, og 
den viste sig nu.

Christoffer Walkendorff havde knægtet de tyske håndværkere 
og itvunget dem til enten at anerkende den danske krohes over
højhed eller forlade Norge.
Også de tyske præster havde fået sat stolen for døren. Enten 
måtte de anerkende den norske kirkeforfatning eller rejse. 
Og disse foranstaltninger havde givet svækket det tyske han
delskontor, ”kontoret", som det hed. Det var den tyske Han
sas kontor i Norge, og de tyske købmænd var en hård nød at 
knække for Erik.

Først tog han fat på tyskernes påståede ret til grundede på 
Tyskebryggen, hvor Kontoret havde sine handelsgårde, idet 
han hævdede, at det var kronens ejendom henholdsvis de pri
vate købmænds ejendom.
Sagen vedkom i høj grad Erik selv, idet hans forfædre havde 
ejet en stor del af den grund, hvor Tyskebryggen var bygget.

Kongen ønskede nogle boder og huse fjernet, der lå i vejen 
for fæstningen, og hermed begyndte kampen med tyskerne.
De påberåbte sig deres privilegier og ville ikke rømme de 
omtalte grunde. De nægtede også at betale ledingsskat, tien
de og andre afgifter, som man måtte betale alle andre steder 
i byen. Hellerikke deres kirker ville de opgive.
De henviste til den netop i Oderiée udstedte reces, der hav
de bekræftet deres privilegier. Men Erik påviste ved en lag
mandsdom, at deres privilegier netop ikke omfattede disse 
ting.
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Tyskerne gjorde alt for at få dommen omstyrtet. De klage
de til Lybæk, der skrev til kongen og til Erik, uden at det 
hjalp. Kongen skrev anerkendende til Erik for hans arbejde, 
og det var ellers ikke noget han plejede.
Da fristen for at nedrige de omtalte huse og boder var ud
løbet, fik Erik en lagretsdom for, at tyskerne havde for
brudt deres ret, og indtog hele Drægsalmindingen under kro
nen .

Da det trak sammen til krig med Sverige i 1563, fik Erik be
sked om at tage lidt med fløjelshansker, men alligevel føre 
kampen videre i lidt mindre tempo.

Kontoret blev også fortrængt fra enehandelen på Nordland og 
Finmarken, idet Sergens øvrige borgere nu fik ret til også 
at tage del i denne handel.
Da Syvårskrigen brød ud var det i alt væsentligt lykkedes 
for Erik at fortrænge Kontoret fra særstillingen som en kom
mune i kommunen, en stat i staten, og gøre det norsk un
dersåt, der måtte lystre lands lov og ret og deltage i de 
almindelige ydelser på lige fod med andre.

Erik optrådte lige så kraftigt overfor det udbredte kryb
skytteri, som blev sat igang og financieret af Kontoret. Han 
skriver herom, at vildtet hang udenpå husene, og dyrehuderne 
lå til tøtring på bryggen, når vejret var godt, til trods 
for at det var strengt forbudt.
Han udvirkede et kongebrev af 17.april 1562, hvor det blev 
de tyske købmænd og deres folk strengt forbudt at skyde oppe 
i fjeldene eller forsyne bønderne med krudt og kugler eller 
endog gevær.
Der skulle tages dom over alle fangne krybskytter, og deres 
øjne stikkes ud.
Værst var dog det sædelige forfald, idet de tyske pebersven
de holdt elskerinder, som de skiftede ud, som det passede 
dem, idet de jo var velhavende nok til at købe sig de enge 
kvinder fra byen og landdistrikéet.
Dertil kom en masse ølknejper rundt i byen, så der skete me
gen Gudsfortørnelse med mord og mandslæt, fulgt af udsmugling 
af de tyske skyldige til Tyskland.
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Lidt efter lidt lykkedes det Erik at afskaffe de allervær
ste misbrug, Ben i det store og hele vedblev usædeligheden, 
som det også fremgår af magister Absalon Pedersen Beyers 
skildringer fra tiden.

Han var lektor ved Domkirken i Bergen indtil han i 1566 blev 
slotsprædikant hos Erik og Helvig. Han og hans hustru Anna 
stod lensmandens meget nær. De var med til alle fester og 
barnedåb, de fik kostbare foræringer, og Anna Absalons fulg
te fru Helvig i badstueh, hvad der ikke kun betød rengøring, 
men også adspredelse og selskab, og hun blev altid kaldt til 
fru Helvigs hyppige barselsenge.

Absalon Beyer var en ganske kundskabsrig mand, der var stærkt 
optaget af Norges tidligere storhed og nutidige afmagt. Han 
så i Erik Rosenkrantz en ægte æ±ling af de norske stormænd. 
Han afskrev og registrerede alle Eriks gamle odelsbreve på 
godset i Norge, og skrev senere sin Norges Beskrivelse på ba
sis af dette kildemateriale.
Men derudover har han forfatte^ dagbogsoptegnelser fra 1552 
til 1572, hvori han genspejler tilstandene i Bergen på den 
tid, og de var ikke opmuntrende læsning.

Mord og slagsmål hørte selv blandt slottets besætning næsten 
til dagens orden. I marts 1562 blev en norsk adelsmand Jost 
Lavrensen, der tjente på slottet, trolovet med en præsteenke, 
som han havde holdt til med i et halvt år. To dage efter kom 
slotsfoged Niels Skanderborg styrtende ind til biskop Jens 
Skjelderup for at stikke sit sværd gennem præsten, Mads Skyt
te, fordi han mente præsten havde talt ilde om hans levned 
fra prædikestolen. Præsten var der heldigvis ikke. 
Kristi Himmelfartsdag samme år blev kokken dræbt af en af 
slottets bådsmænd. Den lU.aygust blev en købmand på bryggen 
dræbt, i oktober slog en af slottets bøsseskytter en tysk 
skrædder ihjel, fordi han havde købt noget øl og begyndte at 
synge.Synderen slap bort. Nogen tid efter havde Erik byens 
oldermænd og de atten fra Kontoret hos sig, ved bortgangen 
kom de i kiv med den danske Oluf Daa, der huggede løs på dem 
og bl.a. trak den tyske oldermand i skægget.



98.

Udover det minde Erik har sat sig i Bergen som Hansaens un
dertrykker, står der den dag idag et håndgribeligt minde i 
byen. Det bar ganskevist i lange tider været kendt som Wal- 
kendorffs tårn, men det er beviseligt bygget i Eriks lens
mandsperiode 1562—1568, og kaldes nu altid ved sit rette 
navn Rosenkrantz-tårnet•

Det gamle Bergenhus tårn var brøstfældigt, da Erik kom til 
Bergen, og der forelå også en ordre fra kong Frederik den An
den om at genopbygge fæstningens hovedtårn, og det var da og
så noget af det første Erik satte i gang.
Bygmestre blev tilkaldt fra Skotland, og i 15^3 var man nået 
så højt med murene, at man kunne sætte Rosenkrantzerne og 
Hardenbergernes våben side om side på det vældige tårns faca
de .
Absalon Pedersen fortæller i sin dagbog, at en vægter den 2. 
september samme år faldt ned fra tårnets højeste mur og ned 
på de piller, der skulle bære karnappen.
Arbejdet var dog først tilendebragt i 1566 eller 1567. Iføl
ge lensregnskabet blev nemlig Loftet paa det nye Taarn sten
sat. Kongens våben på den nye sal og fløjene på tårnet og 
karnappen forgyldt. Øverst på tårnet stod nemlig en forgyldt 
havfrue med Norges våben i hånden, men hun nedblæste under 
en voldsom storm den 28.februar 1568.

Den anden bygning, Erik lod opføre i Bergen, er hans gård på 
Strand, den, der nu kalden Muren, står tværs over Strandgaden 
på den efter gården opkaldte mur-almindingen.
Denne gård er af betydeligt mere beskedne dimensioner, men er 
dog grundmuret og med kælder.
Muren ligger på den anden side af Bergens Våg, så Erik måtte 
sejle over til Bergenhus, når han skulle der. Han kunne dog 
også ride udenom.
En stor brand, der først standsede ved Muren, gav anledning 
til bønner om skattenedsættelser og andre begunstigelser hos 
kongen, og borgmesteren, der rejste ned til kongen luskede 
nogle rettigheder igennem, som tidligere tyskerne havde hæv
det. Men Erik var for vågen og udtog stævning mod borgmeste
ren, og de blev så begge indkaldt til at møde for kongen.



Bergenhus efter kobberstik fra ca. 1580.
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Erik rejste næppe til Danmark i denne anledning, idet det 
ser ud til, at han har sendt en betroet mand, der har klar
lagt sagen for kongen, og den 28.juli 1563 kræber Erik dom 
over deii falske sendebud.

Imidlertid var krigen nu en kendsgerning, og Erik havde en 
travl tid med at hverve tropper og træne borgere og bønder. 
I dagene 13« til 15.august blev der holdt bededage. Sammen 
med biskop Jens Skjelderup holdt Erik en almindelig bøn fra 
prædikestolen i Domkirken.

Udgifterne løb hurtigere end indtægterne, og den 4.september 
holdt Erik møde med gejstligheden, hvor han meddelte, dt de 
på grund af krigen skulle give eb halvt års indtægt i skat.

Derpå holdt han mønstring over Bergens norske borgere, for at 
de kunne være rede i påkommende tilfælde. De udgjorde ialt 
320 mand. Tyskerne var ikke stævnet til mønstring.

Også bønderne begyndte Erik at opøve. Den 18.januar 1564 holdt 
han mønstring over 1500 bønder i overværelse af biskoppen, rå
det, oldermændene og en del af de atten forstandere for Konto
ret. Dem skulle han alt for snart få brug for.

Først i februar måned 1564 faldt en svensk styrke ind i Jemt- 
land og Trøndelagen under ledelse af franskmanden Claude Col- 
lart. De belejrede Evert Bild på Stenviksholm, der snart blev 
overgivet, idet fæstningen kun havde cisterner til vand men 
ingen brønd, og måske var der ingen vand i cisternerne. Da 
fæstningen var faldet den 3«niarts, hyldede hele Trøndelagen 
med Trondhjem den svenske konge, Erik den Fjortende.

Svenskerne besatte nu Indherred, Helgeland, Nordmøre og Sønd- 
møre og Romsdalen, altsammen hørte det til Bergenhus len, og 
Erik Rosenkrantz havde gods mange steder.
Nyheden om invasionen nåede Bergen •«nidt i marts. Den 18.marts 
lod Erik både borgerskabet og det tyske Kontors mandskab mø
de på Lungegårdsmarkeb udenfor byen. De udgjorde træ fænnik- 
ker med noget uensartet bevæbning, nogle med og nogle uden 
harnisk.
Varderne blev nu tændt og budstikken sendt rundt i bygderne.
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Stenvikholm.
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For at understrege situationens alvor var der til budstikken 
fæstnet en stump reb, som tegn på, at enhver, der udeblev nu 
skulle hænges på sin egen dørstolpe.

Allerede den 23.marts samledes almuen fra Nordhordaland på 
deres gamle samlingsplads, Sct.Jons Ting i Bergen» Da vejret 
var dårligt inviterede Erik bønderne ind i Domkirken, men de 
sagde rent ud nejo De ville ikke forlade deres tingpladse 
Erik sendte sendte nogle fogder, der skulle invitede dem til 
at møde lensmanden på Domkirkepladsen, men de svarede alle 
med et højt skrål, at de ville møde ham på St,Jons Ting.

Så måtte Erik da bekvemme sig til at møde bønderne der, hvor 
de ønskede, men det var en dårlig start på mønstringen. Han 
fortalte dem, hvorfor varderne var blevet tændt, og lod lag
manden Mads Størsen oplæse vedkommende afsnit af loven, om 
deres pligt til forsvar og straffen for undladelse.
Da Erik udkrævede hver femte mand, råbte de enstemmigt nej, 
så Erik trak sig tilbage til sin gård på Strand, hvorfra 
han lod sig sætte over vågen til Bergenhus.
Han lod allé lensmandene kélde til sig og beprdrede dem til 
at tale bønderne tilrette. Det var indfødte mænd, der kunne 
tale med bønderne, og de foreholdt dem, hvor vred Erik var 
over ders ulydighed, de gjorde opmærksom på, at de risikere
de fredløshed og konfiskation af deres ejendom.

Det endte med, at bønderne gik ind på at sende hver femte 
mand i leding, men ikke uden beklagelser over deres fattig
dom, de høje skatter, den ubelejlige tid nu lige før forårs
såningen. De fik så foreløbig orlov til at drage hjem.

Da Søndhordalands almue mødte den 28.marts var der da heller 
ikke nogen modstand, og de mødte uden uvilje på Domkirkeplad
sen. Erik gav ikke selv møde, men overlod forhandlingerne til 
de indfødte, bondefødte lensmand og fogder.
Tilsidst gik de alle i samlet flok til slottet, hvor Erik kom 
ud og tilkendegav sin vilje.
De lovede at stille hver femte mand, og Erik lovede at sørge 
for krudt og bly til skytterne, men skibe, fetalje og våben 
måtte de selv stille med.
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Den 11.juni samme år bevilligede kongen en lille sold til de 
bondeknægte, som lod sig bruge mod fjenden.
I begyndelsen af april herskede der stor travlhed i Bergen. 
Byen udrustede 60 borgere, unge og raske karle. Tyskerne på 
bryggen lod hvervetrommen gå og hvervede folk. Skibe biet» 
udrustet: et af Erik Rosenkrantz, der fik Erik Munk til hø
vedsmand, et af borgerne, der fik borgmester Anders Peder
sen Skriver til høvedsmand, og endelig et af tyskerne på 
bryggen. Dertil kom de jagter, som bønderne stillede. Også 
en del af Bergenhus• besætning blev udrustet til togtet, og 
da de som sædvanligt ikke kunne komme ud af det med tyskerne, 
blev der leveret hele batailler mellem dem på bryggen.

Den 2.april skrev kongen til Erik, at han har hørt, at Sten- 
viksholm er faldet, og han beordrer derpå Erik, som han har 
fuld tillid til, til at have ”flittigt opseende i den lands
ende" og finde midler til at hindre fjenden i at tage Trond- 
h jem.
Dette var jo desværre allerede en kendsgerning, men endnu 
ikke i København.
Erik havde med dette brev rent faktisk en overordnet myndig
hed i det nordenfjeldske Norge, og det er vel også derfor, 
Erik Munk i en senere proklamation den 13.maj kalder Erik 
kongelig majestæts forordnede statholder nordenfjelds. Nogen 
officiel udnævnelse fik han dog aldrig.

Den 19.april lagde de tre orlogsskibe ud fra vågen, men de 
kom først afsted sammen med jagterne den 26.
Ombofd var omtrent 4000 mand, størstedelen bønder, der vel 
ikke var krigsvante, men stod sig med støtte af Bergenhus' 
besætning.
Togtet stod under Erik Munks overanførsel. Evert Bild, der 
havde overgivet Stenviksholm kom til Bergen, og da han ikke 
som ventet fik overbefalingen, hvervede han selv folk og 
sejlede bagefter de andre til Trondhjem for at vinde noget 
af sin tabte ære tilbage.

På vejen mod nord mødte Erik Munk Claude Collarts flåde på 
vej mod Bergen og slog den fuldstændigt. Kort efter indtog 
Erik Munks styrker også Trondhjem, og den 22.maj måtte også 
Claude Collart overgive Stenviksholm, sikkert pga vandmangel.
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Vinteren havde været kold. Island var næsten landfast med 
Grønland på isen. Men foråret var også koldt og kom sent det 
år. Den 3.maj faldt der så meget sne i Bergen, at alle bjer
gene var så hvide som om vinteren.
Der er ingen tvivl om, at cisternerne på Stenviksholm har 
været bundfrosne, og vand ikke til at skaffe i tilstrække
lige mængder.

Erik Munk vendte først tilbage til Bergen, da Frederik den 
Anden havde sendt tropper til Trøndelagen til afløsning af 
Bergenserne. Herluf Skave, der havde været på besøg i Bergen 
op rejsen op, skulle overtage Stenviksholm, og forresten var 
der folk nok til besætninger både der og i Trondhjem.

Før Erik Munk kom hjem, var alle bønderne vendt tilbage og 
havde afholdt et festfyrværkeri på Vågen med deres skydegevæ- 
rer, for at fejre sejren og den lykkelige hjemkomst, inden 
de drog hver til sit.
Glæden i Bergen var også stor over den lykkeligt afsluttede 
aktion, og der blev selvfølgelig ordineret takkegudstjeneste 
i allesstadens kirker.

Erik Munk medbragte en hel del fanger, hvoriblandt Claude 
Collart, der sammen med sine høvedsmænd blev sendt videre 
til kong Frederik.

Erik Rosenkrantz beholdt en del, der ikke havde forholdt sig, 
som det anstår sig ærlige folk. Det var sådanne, som vi idag 
kalder krigsforbrydere. De blev stillet for retten i Bergen 
og henrettet efter lov og dom.

Visse Trondhjem-borgere havde ikke bare svoret Brik den Fjor
tende troskab, men havde med hemmeligt bud opfordret Bergen
serne til det samme, men budet var blevet opbragt og dømt. 
De skulle egentlig også have været for retten, men Frederik 
den Anden udsatte det, og tid efter anden gik det så i glem
mebogen, og de slap med forskrækkelsen.

Nordatlanten var ved den til stærkt hjemsøgt, af pirater, og 
Erik Rosenkrantz havde set med bekymring på de små jagter, 
som bønderne havde været nødt til at bruge på ekspeditionen 
mod Trøndelagen.
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På BergenQuus fik Erik nu en besætning på halvtreds mand, så 
han altid havde nogle at sende ud i påkommende tilfælde. Men 
viS'tiS®^ af alt fandt han, at Nordmandene fik nogle skibe at 
sejle, som de kunne forsvare deres land med.
Først lod han selv Erik Munk bygge sig en stibr galej, som 
man aldrig havde set magen til i Norge, men han lod også ga» 
lejer bygge op langs kysten, eller skyttebåde, og satte det 
igang, der siden blev til den institution, som man senere 
kaldte defensionsskibene.

Straks ved krigens begyndelse havde der vist sig byldepest i 
den dankke hær, og den bredte sig til hele Danmark og videre 
op i Sverige. Norge gik længe fri, men i august 15^5 kom den 
til Bergen med et skib fra Danzig, og snart bredte den sig i 
landet. Endnu sidst i august holdt Erik stand på sin gård i 
Staand, hvor han holdt bryllup for en af sine mænd, der havde 
fået frihed, skjold og hjelm af kong Hans. Det varede som det 
sig bør i flere dage, men så trak Erik sig med sin familie ud 
af byen og op på sit gods i Sandviken, hvor han havde bygget 
sig en gård, og her kom hans stigermor fru Sofie op til dem i 
september måned. Herude på Sandviken fødtes også de sidste to 
børn, Anne, som er vores adkomst, og Jakob.

Erik var ofte j>å Bergenhus. Han holdt således jul der, og til 
nytår prædikede Absalon Pedersen, der nu var blevet slotspræst 
for ham og honoratiores. Bagefter holdt Erik ret og gennemgik 
de sager, der havde været indtil jul.

Denne peztilenze varede i Bergen fulde to år, og der var man
ge dødsofre, men ude på Sandviken kom man ikke til at mærke 
noget, bortset fra savnet af frihed til at komme omkring.

Trods pest og stor dødelighed gik krigen videre. Erik Rosen— 
kranz og Christian Munk på Akershus fik ordre til at holde 
sig rede til et indfald i Sverige for at generobre Jemtland. 
Selvfølgelig var det en umulighed med det mandskab,der var 
til rådighed. Udover de landsknægte, Herluf Skave havde oppe 
i Trøndelagen, var der ingen soldater i hele Norge.

Erik udskrev hver tredie mand af sine len og mere end halvde
len af Bergens borgere, men det var kun Herluf Skaves styrke, 
der blev sendt til Jemtland.
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Det gjorde Erik den Bjortende så rasende, at han sendte en 
hær ind i det søndenfjelds Norge, hvor Christian Munk måtte 
brænde det gamle Oslo af og søge tilflugt på Akærshus.
Fra Bergen blev Erik Munk sendt ham til undsætning, men han 
måtte først henrette fem af de oprørske bønders hovedmænd, 
før togtet kunne gå for sig.
Erik Rosenkrantz var nemlig blevet nødt til at rejse til Kø
benhavn, for at få bekræftelse på de strenge udskrivnings
krav, så han kunne ikke være til stede i Norge, da det mest 
brændte på.
Erik Munk klarede dog ærterne og fik jaget Svenskerne ud.

Vor Eriks store og prægtige galej blev rekvireret af kongen 
til krigsbrug, da den havde vist sig så effektiv under ekspe
ditionen ved Akershus, så den måtte Erik sælge til ham. Der 
skete nu ikke mere i Norge under denne krig.

Den 2U.august var Erik tilbage i Bergen efter sit Danmarksop
hold, og få dage efter fik han en uventet og mærkelig gæst, 
der skulle volde ham adskillige bryderier.
Det var James Hepburn, Jarl af Bothwell, Skotlands storadmi
ral og ypperste regentlllt, Maria Stuarts ægtemand, hertug af 
Orkneyøerne og Shetlandsøerne.
Hepburn var i pjaltede bådsmandklæder og havde ingen papirer 
på sig og hverken penge eller klenodier. Han var blevet op
bragt af skibshøvedmand Christiern Aalborg, og da han ikke 
kunne bevise sin identitet, nedsatte Erik et udvalg eller en 
kommission til at afgøre, hvad man skulle gøre ved den 
mede skotte.

Bergen havde dengang som nu en livlig forbindelse med Skot
land og øerne, hvor Erik selv havde godser, og man må nøje 
have haft kendskab til de politiske forhold der: Darnleys 
mord i februar, dronninges bryllup i maj med den formodede 
morder og hans forjagelse af de skotske stormand i juni må
ned. Der blev holdt forhør over ham, og han fastholdt sin 
forklaring, han var James Hepburn og var på vej til kongen 
af Danmark for siden at tage til Frankrig.
Da Hepburn tilsidst indrømmede at have en brevtaske ombord, 
blev hans identitet endlig bevist , og Erik behandlede ham 
nu som han kunne tilkomme og gav ham bolig på slottet.
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Den 28,september holdt Erik en statelig banket for Bothwell 
og hans mænd, og den 30, blev han sendt til Danmark, hvor 
først blev sat i fængsel på Malnøhus og siden på Dragsholm, 
hvor han døde elleve år senere, 
I sine memoirer af 1568 takker han "ce bon sieur Erich Rosen- 
krantz”, der havde vist ham den tillid, at lade ham gå frit 
omkring i Bergen i tre uger.

Erik var nu ved at være godt træt af Norge og Bergen, Strid 
med tyskerne og borgerne i byen, strid med vrangvillige og 
oprørske bønder, krig og pest, komplicerede manøvrer og nu 
denne sidste problematiske gæst.
Et besøg på Arreskov i det idylliske Sydfyn forstærkede kun 
hans ønske om at komme tilbage til alle dem han holdt af.

Erik havde iøvrigt ført et selskabeligt liv på Bergenhus, et 
helt lille hof havde han holdt. Selskaber ved sin hustrus 
kirkegang efter de forskellige barsler eller andre festlige 
lejligheder, bryllupper han holdt for sine undergivne eller 
fold, der på anden måde stod ham nær.
Han blev da også jævnlig inviteret til den noske lavadel og 
de rige borgere, men han følte sig aldrig rigtig hjemme her, 
forsamlingen kunne være blandet nok.

I februar 1568 kom der en kongelig kommission til Bergen, der । skulle undersøge forskllige klager, og den udstedte forskel
lige recesser om dette og hint.
Det har ikke været behageligt for Erik, og han forfattede i 
denne periode et forsvarsskrift, som han nærmere beviser ved 
kongelige ordrer og dokumenter.

Den 15.maj samme år indvilligede kongen efter Eriks efen be
gæring i, at han måtte "forloves hid ned til vort Rige Dan
mark" .
Den 18.august overlod Erik slottets inventarium til sin ef
terfølger, Mads Skeel overværet af Christoffer Valkendorff.

Den 31.august gik Erik med hustru og børn ombord efter at han 
og fru Helvig havde uddelt almisser til de fattige. Hans nor
ske mission var endt.



111

Kort efter sin hjemkomst til Danmark blev Erik stiftslens
mand i Odense, en stilling han var godt egnet til med sin 
administrative dygtighed og erfaring, og som lå belejligt 
for hans fynske godser. Især var det Arreskov, hans hustrus 
arvelod, der fik hans opmærksomhed i de følgende år.
Hans største betydning var dog nu forbi. Politiske og diplo
matiske hverv, som hans brødre Holger og Jørgen havde, fik 
han ikke mere. Men til større hoffester var han inviteret 
med sin hustru. Som lensmand boede Erik på den gamle bispe
gård, som kongen havde ladet indrette til slot.

Erik og Helvig glemte selvfølgelig ikke deres gamle venner i 
Bergen, og vi ved, at de førte en stadig korrespondance med 
dem i flere år*
I årene 1568 til 1572 lod Erik og Helvig gården Arreskov op
bygge fra grundén. Det var fru Helvigs arvelod efter hendes 
forældre, og vi ved ikke, hvordan det tidligere Arreskov har 
set ud. Der havde før været to borge, som begge var nedbrændt 
og nedbrudt, så der.har nok kun været en almindelig bindings
værksgård med stråtag, da dé gik i gang, men de efterlod et 
prægtigt slot, en østfløj i to et halvt stokværk og en nord
fløj i to stokværk med portgennemkørsel.

Da Erik endte sit embede som stiftslensmand i 1572, foretog 
han et større mageskifte med kronen, hvorved han fik Kærstrup 
bispegård på Tåsinge med alt kronens og stiftets gods der på 
øen, samt kronens rettigheder til de jordegne bønder samme
steds. De blev derved efterhånden forvandlet fra selvejere 
til fæstere. Kærstrup er det nuværende Valdemars slot, men 
dog nu en anden bygning.
I bytte gqv han Valsøgård på Sjælland med en del sjællandsk 
gods og 30.000 rigsdaler, og så kunne han gøre hele Tåsinge 
til et stort samlet gods.
Erik døde den 8.november 1575 på Arreskov og blev begravet 
den 5.februar 1576 i Øster Hæsinge kirke.
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Ane nr.1^27? Helvig Jakobsdatter Hardenberg (15^0 - 1599)

Horneland rager ud i Lillebælt fra det sydvestlige Fyn som 
et tyrehoved med et par korte, stumpe horn. Halvøen er be
grænset af Fåborg fjord, Lyø Krog og Helnæs bugt, og land
skabet er temmelig bakket.
Ved den gamle kongevej, der går fra Nyborg til Bøjden, lig
ger ligger den gamle herregård Hvedholm.

Dengang denne historie begyndte, var herregården endnu ikke 
blevet bygget. Der lå kun en gammel bindingsværksgård, som 
tidligere havde været en kongelig brydegård.

Historien begynder med Helvigs fødsel den 28.marts 15^0 her 
på gården. Hendes far, Jakob Hardenberg skrev sig foruden 
til Hvedholm, som han havde ffter sin far, også til Arreskov 
og Sandholt, som han havde efter sin første hustru. Tre gode 
godser havde han, alle i Sallinge herred, Svendborg amt. Han 
var en holden mand. Hans anden.xhustru, Helvigs mor var Sofie 
Pedersdatter Lykke, der i forvejen havde født ham to døtre, 
Anne og Edel.

Netop det år, Helvig blev født, blev hendes far rigsråd hod 
Christian den Tredie, og samme år lensmand på Vordingborg. I 
15^1 fik han også Næsbyhoved len og blev stiftslensmand for 
Fyn. Han købte også i 15^1 Holme kloster af kongen, men døde 
så i juli 15^2.
Næsbyhoved lå en mils vej nordvest for Odense, og det var nok 
her Helvigs far døde. Han blev begravet i Sankt Hans kloster 
i Odense, og hans bror, Eiler Hardenberg overtog Næsbyhoved 
len efter ham.

Det er nok mest sandsynligt, at de små pigebørn er blevet sat 
i pleje hos deres mormor, der sad enke*fra '1535• Mprmor var 
Kirsten Pedersdatter Høeg af slægten (Banner) og skrev sig 
Sil Demstrup i Råby sogn*," Gjerlev herred, Randers amt, og her 
har pigerne trådt deres barnesko.
Desværre var morinr også død i 15^2, men så var der brug for 
dem hjemme hos mor, Sofie Lykke, der nu tog fat med energi på 
driften af de fire godser, hun skulle forvalte for sine døtre.
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Fru Sofie hørte til dem, der elsker alt det, som møl og rust 
fortærer, og hun brugte hensynsløst både lovlige og ulovlige 
midler til at skrabe rigdom sammen til sine jomfnuer.
Det var så grelt, at kongen, Christian den Tredie forlangte 
den paragraf opfyldt, der siger, at det gods, der solgtes 
af kronen skulle holdes i hævd, ikke forringes, og uden at 
bønderne led nogen overlast.

I 1551 måtte fru Sofie sælges Holme kloster tilbage til kro
nen for det beløb, hendes mand havde givet for det, og måtte 
imødese en række erstatningskrav fra kronen.

Ved den tid har de to ældste, Helvigs to søstre, Anne og Edel 
nok været gift. Anne med Erik Rud til Fuglsang og Edel med 
Frands Bille til Søholm?

Måske er det ved den tid, Helvig er kommet i huset hos sin 
farbror Eiler, der netop var,blevet hjemkaldt fra Gotland for 
at blive hofmester for junker Frederik(den Anden). Samtidig 
fik han Dragsholm len, hvor han ikke kan have været så ofte. 
Vi ved i hveirt fald, at Helvig og hendes kusine Anne Corfitz- 
datter Hardenberg var hos deres farbror Eiler i 155^» da han 
fulgte den unge Frederik til Malmø, hvor han skulle i konge
lære som priQfeps af Skåne.

Det var her på det muntre, unge hof, at den senere konge for
elskede sig uhjælpeligt i Hedvigs kusine, så han i mange år 
nægtede at gifte sig, når det ikke kunne blive med hende. 
Der står stadig en særlig glans over dette ungdommelige hof, 
hvor alle de unge adelsfolk samledes.

Her traf Hedvig det nye hofs hofmarskal, Erik Ottesen Rosen- 
krantz, som hun blev trolovet til den 7»juni 1556 af biskop 
Niels Palladius af Skåne, der ved den højtidelige handiing i 
København holdt en prædiken om den hellige ægtestands ordens
regler, og som han senere udgav som bog dediceret til Erik 
og Helvig. Brylluppet fandt sted i København sidst i septem
ber eller først i oktober 1588.

Da Helvigs mor netop på denne tid var hårdt forfulgt af kro
nen for ulovlig studeeksport, havde hun afstået alle sine 
ejendomme til svigersønnerne, så Erik måtte holde brylluppet.
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Ved delingen fik Anne godset Sandbolt, Edel fik Hvedholm, 
og Helvig fik Arreskov, som hendes far havde fået med sin 
første hustru.
Brylluppet fandt sted under den største uhygge. Pestagtige 
sygdomme grasserede. Erik Rosenkrantz' svigerinde, Holgers 
hustru, Mette Krognos døde i de dage af pesten på Bygholm.

Sofie slap nu for videre tiltale, men svigersønnerne måtte 
betale 6550 rigsdaler for de ulovligt eksporterede øksne og 
omkeetninger ved sagen.
Da Arreskov var tilfaldet dem, tog Erik Rosenkrantz straks 
fat på opførelsen af en ny hovedbygning, men i 1558 blev det 
nu kun til borgbanken.

Imidlertid udbrød der strid mellem fru Sofie Lykke og hendes 
svigersønner, der nægtede at betale den aftalte livrente, da 
de havde måttet betale den hårde bøde på hendes vegne. Hun 
stævnede dem for kongens domstol, men her mæglede Frederik 
den Anden mellem parterne, så ledes, at hun fik Lister len i 
Norge kvit og frit på livstid mod et lån på 4000 daler hvor
af svigersønnerne skulle udrede halvdelen.

Sofie drog derefter med Erik og Helvig til Bergen, men hun 
mishandlede bønderne i sit len på det ubarmhjertigste mod al 
lov og ret og indlod! sig på ulovlig tømmerhandel, så kongen 
tilsidst tog lenet fra hende. Svigersønnerne skulle så yde 
hende renten af de 4000 dalers pantesum, til det var afgjort 
om hun også havde forbrudt pantesummen.
Sofie havde dog formående slægtninge, så hun i august samme 
år fik lehet tilbage, men i følgebrevet, der skulle læses på 
tinge blev det indskærpet bønderne af klage til kongen, hvis 
de blev forurettede.

Helvig var kun 35 gammel, da hun mistede sin mand, og i 
sine 24 års enkestand viste hun sig som en virksom og myndig 
kvinde, der nød stor anseelse blandt den øvrige adel og ved 
hoffet, hvor hun ofte blev inviteret til festlige lejlighe
der. Hun sad længe i uskiftet bo, da børnene var umyndige og 
under deres farbror Jørgens værgemål, så hun styrede selv det 
store gods. Hun fik således udvirket, at en mand fra Bergen 
måtte sejle på Færøerne for at indkræve hendes landgilde der.
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Fru Helvig Hardenberg, Statholder Erik Rosenkrans’s Hu*tru. 
(Maleri paa HvedholmJ
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Men lad os nu følge hendes familieliv med Erik Rosenkrantz, 
som det formede sig set fra hendes side, og her må vi først 
fokuesere på graviditeter og fødsler, som har optaget så me
get af hendes tid.

Brylluppet stod, som omtalt ultimo september 1558, og det 
første barn blev født i 1559 uden dato. Det var datteren 
Margrethe, som blev sat i pleje hos sin mors faster, Anne 
Hardenberg, Knud Ulfeldts til ftogsbølle. Faster Anne døde i 
1566. Margrethes fødsel må være indtruffet på Varberg, før 
indflytningen på Bergenhus. Det var en varm tør sommer fra 
maj til november, så det har været en ubehagelig graviditet, 
og så endda den første.

I I56O omtales stor sygelighed i Danmark, men intet unormalt 
i Norge. Helvig nedkom med sin anden datter, Sophie selveste 
Lillejuleaftensdag, formentlig fordi hun har haft travlt med 
juleforberedelserne•

Aret 1562 begyndte med en streng vinter, og den 29.januar an
kom Helvigs første søn, der.fik navnet Otte efter farfar, men 
der fulgte en kold og fugtig sommer, og det lille pus kunne 
ikke klare det. Han døde den 10.november samme år.

Helvigs svoger, Edels mand, Frands Bille faldt i søslaget 
ved Øland den 10.september 1563. 
Mens svenskerne truede Norge og indtog både Jemtland og hele 
Trøndelagen, gik Helvig igen svanger, men den lille søn,, hun 
fødte den 8.oktober 1564, døde ganske spæd.
Det var ogs^ i 1564, søster Annes ægtemand Erik Rud blev skibs
chef under Herluf Trolle, men allerede året efter blev han ad
miral efter sin bror Otte.

Vinteren 1566 begyndte allerede i slutningen af 1565 og blev 
meget streng. Den 12.-13.maj nedkom Helvig med endnu en lille 
jomfru, der fik navnet Anne. Hun måtte i sin spæde barndom 
tåle en råkold sommer, og truedes af den grasserende pset.
Da hun var syv, blev hun sendt til sin mors kusine, den Anne 
Hardenberg, som kong Frederik havde tabt sit hjerte til. Hun 
var blevet gift 1573 og mistede sin mand samme år.
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Hardenberg. Et hvidt ulvehoved i blåt (eller et 
sort vildsvinehoved i hvidt). På hjelmen et hvidt 
ulvehoved mellem hvidt og blåt* vesselhorn; 
somme tider er vesselhornene tværdelt hvidt/blåt 
og blåt/hvidt, og somme tider er de erstattet af 
en krone. • Uradel, Hannover. '
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Det var også i 1566, Erik Rud blev krigskommissær i felten. 
1567 tegnede til at blive et godt år, især blomstrede hum
len, så man aldrig havde set mage, men tidlig nattefrost - 
allerede i juli måned ødelagde høsten, så det blev knapt med 
føde og dyrtid. Til gengæld synes pesten at have raset ud i 
Norden.
delvis nedkom den 14.oktober med en lille søn, der kom til 
at hedde Jakob efter hendes.far.
Lille Jakob var kun fire uger gammel, da den strenge frost 
satte ind og varede fra Mortensdag til Fastelavn hen i marts 
1568. Foråret var koldt men tørt og først to dage før Sankt 
Hans begyndte det at regne, og det varede til 15«august, så 
kornet spirede i aksene. Men Jakob klarede det.

I 1570 mærkede man et jordskælv i Norge i august, og landet 
var hjemsøgt af en epidemi, der kun blev lokal, men det var 
muligvis den, der bortrev fru Sofie Lykke til Lister len. 
Helvig var i 1568 fulgt med Erik til Danmark, hvor de straks 
begyndte opføelsen af den ny hovedbygning til Arreskov, som 
stod færdig med to fløje i 1572.

Erik Rosenkrantz døde den 8.november 1575» Sommeren havde væ
ret god, og afgrøderne var gode, men den 18•september måtte 
Københavns Universitet lukke på grudn af pestilensisk syge, 
og den har hurtigt bredt sig til Fyn.
Helvig var nu alene om at styre godserne, og i 1577 mens pe
sten endnu rasede, mistede hun sin søster Anne og hendes æg
temand Erik Rud begge i juni måned.

Vinteren 1581 var meget streng, og hele Østersøen var tillagt 
med is, så svenskerne kunne gå over isen til Estland.
Helvig havde sin søster Edel boende, og havde måske haft det 
læage, men den 2.april døde Edel på Arreskov og blev begra
vet den 9.maj i Horne kirke.

Det var ved at blive tomt omkring Helvig. Hendes mand var nu 
borte, begge hendes søstre og begge hendes svogre.
Men hun havde sine børn, og så havde hun sine nevøer, nogle 
stridbare drabanter. I 1584 dræbte Erik Bille således sin 
fætter Jørgen Rud i en duel.
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På Arreskov hænger et bemalet relief af træ, som forestiller Hel 
Hardenberg i fvrreårs-alderen. Det var hende, der „blev givet ndi J 
aellige ægteskabsstand“ med den tyve år ældre Erik Rosenkran tz aller
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Vinteren 1586 var meget streng, og frosten varede ved til 
Sankt Hans, og så begyndte den igen i begyndelsen af novem
ber. Det år rasede børnekopper i hele landet, og Helvig op
rettede et hospital i Svendborg.

Efter at der var sluttet fred i 1570» og Syvårskrigen var 
omme, fik Danmark en lang fredsperiode med økonomisk frem
gang for alle ståender. Frederik den Andens sidste år var en 
lykkelig tid for både Danmark og Norge.
Det var derfor også en stor sorg for hele befolkningen, da 
kongen døde den fjerde april på Antvorskov under en rejse 
fra Haderslev til København. Det var selve Skærtorsdag, og 
der gik kun få dages sygdom forud for døden.

Der blev holdt mindefest i København for den døde, og vi må 
antage, at Helvig har været til stede, idet hun havde en gård 
matrikel nr.63 i Strand kvarter, der lå på hjørnet af Højbro
stræde og Læderstræde. Hun havde mere end så mange andre an
ledning til sorg. Hun havde været med i det unge glade hof i 
Malmø, hvor kongen havde kurtiseret hendes kusine Anne, og 
hvorfra hun må have haft mange glade minder.
Når der blev holdt større fester havde hun og Erik ofte været 
inviteret, og hun har da sikkert til tider været foregangs
kvinde og dragefrue ved forskellige lejligheder, hvor der 
skulle pyntes op og drages med sort for sorg.

Helvig har sikkert fulgt kongens ligtog i sin vogn fra Køben
havns slot til Roskilde Domkirke o& her oplevet begravelsen, 
der fandt sted efter bisættelsen den femte juni samme år.
Ti år senere havde Helvig lejlighed til at se det gravmono- 
ment, kongens søn Christian den Fjerde satte over sine foræld
re i domkirken.
Høsten i 1598 var yderst ringe, og der biet» i god tid udstedt 
eksportforbud for at beholde afgrøden i rigerne. Men man skul
le også gerne købe noget i Tyskland til at supplere med, og 
sejledsen med korn var da også i gang, da frosten satte ind 
og standsede sejladsen. Nøden var stor indtil isen bandt van
dene så hårdt, at man kunne køre med vogne og kaner fra Tysk
land til de danske øer med det hårdt tiltrængte korn.
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Da nu vinteren var så forfærdelig streng, kan Helvig være 
blevet på sin gård i København.
Men her kom pesten fra de vendiske stæder med kornleveran
cerne, og den rasede så voldsomt, at cirka en fjerdedel af 
befolkningen døde, man siger 8000 døde af cae30e000 indbyg
gere .
Vi ved ikke, hvor døden fraf Helvig Hardenberg, men hun ud
åndede lørdag den l^.juli 1599 i sit tresindstyvende år.

Der var meget at rives om efter hende.

Erik Ottescn Roscnkrantz og Helvig Hardenberg. Fra Ligstenen i Øster Hæsinge Kirke.
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Ane nr.1^+28: Peter Gersdorff til Krischa i Schlesien.

Farvel Danmark, sagde kællingen, hun rejste til Jylland. Vi 
må også sige farvel til Danmark for en tid, for at forske 
lidt i den Schlesiske historie.

Schlesien hørte dengang under kongeriget Bøhmen, der igen 
var en del af Østrig-Ungarn.
Det var habsburgerne, der sad på tronen. Fra 1526 var det 
kejser Karl den Femtes bror Ferdinand, der siden 1558 blev 
kejser Ferdinand den Første.

Som konge af Bøhmen blev han fulgt af sin søn Maximilian den 
Anden, der blev kejser 1576, og han blev fulgt på Bøhmens 
trone af sin søn Rudolf den Anden, der levede til 1612.

Ferdinand den Første var meget katolsk og forfulgte både den 
bøhmiske kirke og Luthers reformation, især, da han var ble
vet kejser.

Maximilian den Anden var derimod venligtsindet overfor Bøh
mernes kirke, men det Var til dels fordi han var en svag re
gent.

Rudolf den Anden var en stor beskytter af videnskab og kunst, 
som han hentede til sig fra hele Europa. Han tog sig således 
af Tycho Brahe, da Christian den Fjerde frøs ham ud. Også en 
mand som Johannes Kepler fandt tilflugt hos Rudolf, da han 
blev forjaget fra det katolske Graz for sin tros skyld.

I Bøhmen var der tre konfessioner. Den katolske, som var den 
gamle og mest var Østrigernes og Sydtyskernes religion, den 
bøhmiske, de bøhmiske brødre, også kaldet Husåtterne, og så 
den Lutherske reformatoriske.

Gersdorfferne, som levede på Nordskråningerne af de Laizits- 
ke bjerge, og som var tyske, og som var udbredt mod nord og 
vest, har været Lutheranere, og det må have været Ferdinand 
den Førstes valg til kejser, der i første omgang sendte Pe
ters søn, Caspar Christoffer til Danmark, hvor han var fra 
1573 til 1580, hvorpå han i en snes år var hjemme hos fami
lien, indtil Rudolf den Andens notoriske sindssyge blev så 
udtalt, at han vendte tilbage til Danmark, hvor han døde.
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Gersdorfferne er en meget gammel slægt i Bøhmen, hvor de 
skal have været helt fra anden halvdel af 900årene, og i 
hvert fald ved man, at slægten allerede i 1266 havde flere 
grene. T 1500årene var den meget talrig, og det vides, at i 
slaget ved Pavia, hvor Karl den Femte to^ Frans den Første 
til fange, blev der dræbt 27 af slægten von Gersdorf, og da 
slægten to år senere holdt et slægtmøde i Zittau, var der 
samlet 200 medlemmer med femhundrede heste, dvs 300 svende 
og væbnere.
Midt i 1700årene skal der have været ca.1300 levende medlem
mer af slægten.

Det er et spørgsmål, om Peter von Gersdorff kan have været 
med i Pavia og Zittau, men hans far Joachim kan meget vel ha
ve været til stede ved begge lejligheder.

Peters søn Caspar Christoffer var hofsinde i Danmark fra 1573 
og Peter må så have været gift senest omkring 1550» og han 
kan så have været født før de omtalte begivenheder og have 
hørt om dem og følt sit hjerte svulme ved tanken om heltedåd 
i kampen.

I virkeligheden kender vi ham kun fra sønnesønnen Joachims 
ligprædiken og en kilde, der lige nævner ham i 1563.

Hans hustru, Anna von Minckwitz var sandsynligvis datter af 
Caspar von Minckwitz zu Drehna, da hendes barn fik navnet 
Caspar Christoffer.
Og nu er der faktisk ikke mere kød på det ben i denne omgang.
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Ane nr.1429 s Anna vom Minckwitz aus Drehna i Sachsen

Hvis Anna, som jeg formoder, virkelig er datter af Casper 
(ll)von Minckwitz, havde hun brødre, Caspar(ill)v.M. og Eh
renreich v.M., der begge blev gjort til friherrer med nav
net von Minchwitzburg, ved et diplom af 16.maj 1586, idet de 
begge var i kejserlig tjeneste, Caspar(lll) som kejserlig 
hofkammerråd og Ehrenreich som rigshofrådsvicepræsident.

Navnet Minckwitz er tydeligt slavisk, og det giver anledning 
til at minde om at ordet slavisk egt, sklavisk betyder gyl
den, slaverne = de gyldne. Slaver er som regel blonde.

Anna fik i hvert fald en søn, Caspar Christoffer von Gersdorff 
med sin ægtemand Peter von Gersdorff. To fornavne var på den 
tid noget nyt for drenge. Pigerne begyndte man med længe før, 
men altså ikke Anna.
Jeg bliver nødt til at forske noget mere i disse bøhmiske og 
sachsiske forbindelser.
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Ane nr.1430: Christen Munk(Lange) til Tåbdrup 1520-1579»

En to tre og et lillebitte hop, og så er vi i Tjæreborg ved 
Esbjerg på hovedgården Krogsgård, som havde været i samme 
slægt i mere end hundrede år.
Manden på Krogsgård var Hans Munk af slægten Lange, fler før
te tre røde roser i sølv felt, og han var i 1513 blevet gidTt 
med Maren Christensdatter Spend af Mindstrupgård i overvæ
relse af kongen og fire biskopper, og hun fødte ham tretten 
børn, fem sønner og otte døtre, hvoraf de fire sidste døde 
ugifte.

Vi kender som sædvanlig ikke den virkelige rækkefølge af de 
tretten fødsler, men efter listen havde Christeil en store
bror Peder, der døde ung.
Christen formodes at være født .1 1520, og der må havd været 
nogle fødsler imellem, når husmoderen skulle nå så mange på 
det relativt korte åremål, der stod til rådighed.

Vi ved, at Christens far i 1519 eksporterede 50 stude, og vi 
må antage, at det har været den størrelsesorden, der svarede 
til hans hartkorn. Han taxeredes i 1525 til at stille tre 
glavind.

Vi kan ikke finde Christen i nogen universitetsmatrikler el
ler på nogen latinskole, men vi har også god grund til at me
ne, at han er blevet opdraget hos sin fars fætter, biskop i 
Ribe Iver Munk, der er kendt for at have taget sig godt af 
sin familie.

Men lad os nu forlade Christen for en tid og se på den perio
de, han blev født til. 1520 var året med det Stockholmske blod
bad. Der var pest i København, og den bredte sig rask.
I 1523 opsagde den jyske adel Christian den Anden, og han løb 
med statskassen og rigsarkivet. Pesten rasede i hele Nordeu
ropa, da vi nåede til 1530»

Christens første lillebror kom til at hedde Iver efter den 
rare fætter i Ribe, men han døde ung.
Fjerde søn kom til at hedde Christoffer, uvist efter hvem. 
Peder var opkaldt efter sin farfar, Christen efter sin morfar.
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On Ribes sidste katolske biskop, Iver Munk, hvis pragtfulde Cravsten ixRibe Domkirke 
hugget af Claus Berg, viser os hans bispeskikkelse i al dens pomp og pragt, berettes 
det, at han, skønt bispeviet'før år 1500, dog ikke læste sin første pontifikalmesse 
før 1513 ved kongens besøg i Ribe, da Lage Urne blev bispeviet, og at han i det hele 
r,aget mest overlod de åndelige sager til en vikar. Derimod var han optaget af bispe- 
godsets administration og spillede en politisk rolle bl.a. som modstander af Christi
an den Anden, ligesom han var ivrig for at skaffe sine slægtninge indbringende forle- 
ninger.
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Dronning Dorothea af Danmark <«; Norge, 
fodt Prinsesse af SachsEN I.ai enri kg.
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Den første lille pige, der nævnes, er Mette, som var opkaldt 
efter sin farmor, Mette Emmiksen.
Så fulgte Anne, der nok var opkaldt efter sin farfars mor, 
Anne Munk af slægten med bjælken i skjoldet.
Og derefter nævnes som det syvende barn og sidste søn, Jør-? 
gen, som vi ikke umiddelbart kan se nogen ane til som bavne.

Nummer otte kom til at hedde Dorte, og nummer ni, Ide. så 
fulgte Edel, Kirsten, Karen og Margrethe, som vi ingenting 
ved om.

Iver Munk havde studeret kirkeret i Køln og Greifswald. Val
get af ham til biskop skyldes hovedsagelig kongemagt og pave
magt, idet disse to parter under de første Oldenborgere påny 
havde fundet hinanden.
Det ret selvstændige domkapitel ville dog ikke acceptere ham 
uden en streng håndfæstning, der endda nægtede ham mulighe
den at få syndforladelse på grund af løftebrud.
Han sørgede dog for at få en pavelig udnævnelse, så han dog 
officelt var ubundet af sine løfter.

Sit embedes åndelige forhold lod han en vikar tage sig af. 
For ham selv bestod biskoppens væsentlige arbejde i admini
stration og politik. Deffor var han både af kirkefcolitikse 
og af rent verdslige grunde mellem de rigsråder, der i vin
teren 1522-23 opsagde Christiern den Anden huldskab og tro
skab, og som tilbød Frederik den Første Danmarks trone.

En umiddelbar følge af dette bleto, at han magtesløs måtte se 
på, at sønnen, den senere Christian den Tredie allerede 1528 
gennemførte Reformationen i Haderslev og Tørning len, og på 
den måde fratog Iver Munk det sidstnævnte len.

Da Reformationen sejrede i Danmark i 153^, kom Iver Munk i 
fængsel sammen med sin brorsøn og efterfølger, Oluf Munk. 
Efter frigivelsen fik han dog Ribe bispegård i forlening. 
Han døde i 1539.

Det er i det'hele taget en utrolig masse, der sker i Norden 
fra Christens fødsel, og til vi første gang hører om ham selv.
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Nu kender vi jo allesammen i forvejen Christen Munk, idet 
han før er dukket op i slægtens historie»
Den Claus Glambæk, som satte slægten Mund i vej, var i sin 
tid i tjeneste hos Christen Munk, og det var som hans svend, 
han fulgte med på det prægtige brudetog til Heissen, hvor vi 
første gang møder Christen.

Christen Munk var kongelig hofsinde, da han fik ordre til at 
møde med ledsagelse til prinsesse Annas brudetog i 1548, da 
hun skulle giftes med hertug August af Meissen, som senere 
blev kurfyrste af Sachsen.
Den sekstenårige prinsesse var ledsaget af sin mor, dronning 
Dorothea, sin farbror, hertug Hans den ældre, og af sin sø
ster prisnesse Dorothea, samt af et glimrende følge af danske 
adelsmand.

Pesten rasede på den tid i Dahmark, men brudetoget undgik at 
blive smittet, og brylluppet fandt sted den 7«oktober i stu
den Torgau i Meissen.

Næste år i 1549 blev Christen forlenet med Hamars bispesæde 
i Hedemarken i Norge. Dette sted havde gennemlevet en række 
prøvelser i de sidste godt hundrede år, og nu var hele godset 
sækularis og i kronens eje. Den sidste biskop, hr Mogens 
var blevet taget til fange af hr.Truid Gregersen Ulfstand til 
Torup, der var død i 1545«

To år efter fik Christen også Vor Frue klosters len i Oslo, 
og det er måske ved den lejlighed, han bliver gift med Else 
Truidsdatter Ulfstand, hvis bror, Jens deltog i brudetoget i 
1548, og her kan de to jævnaldrende mænd have aftalt en tro
lovelse, og siden har Christen forhandlet sig til rette med 
de øvrige familiemedlemmer. Nu slog det unge par sig ned i Os
lo, det gamle Oslo under Ekeberg, og med udsigt over til det 
stolte Akershus, som desværre var i en ringe forfatning på 
den tid.
Fru Elses søster, Ide Ulfstand til Trudsholm er en at vores 
-en^r, som vi kommer til at høre om senere.
I Oslo har han truffet en vis Pros Hørby, der i 155^ blev ud
nævn^ til lagmand, og i den anledning fik Christen et brev 
fra Mogens Gyldenstierne, som advarer imod denne ”skalk”.
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Det var også i 1556, Christen Munk blev lensmand på Akershus, 
hvor han straks gik i gang med at udbedre de svagheder, der 
endnu var i borgens forsvarssystem.
Tidligere lensmænd havde genopbygget nordfløjen og vestflø
jen, den såkaldte Romerikefløj, samt sydfløjen. Men der var 
et hul i forsvaret, da der stod en træbygning mellem tårnet, 
Vågehals og sydfløjen, og her opførte Christen af sten fra 
klostrene i Oslo og på Hovedøen en stenbygning til lensmands
bolig for sig og.sin hustru.
Så indså han, at porten i gavlen af jomfrutårnet var alt for 
udsat og alt for synlig, så den lod han mure til, og i den 
udvidede forborg lod han udføre en port i sydmuren, og til 
beskyttelse af den lod han bygge et tårn, en såkaldt runddel, 
som fik navnet Munketårnet.

Han lavede forbindelse mellem statholderboligen og henholds
vis Vågehalstårnet og sydfløjen, hvor gulvet blev hævet til 
niveau med Fruerstuen.
Det var også Christen, der lod forborgen udvide, så den kom 
til at dække hele vestsiden af borgen fra nordfløjen og til 
Munketårnet. Muren blev forsynet med tinder, kreneleret, som 
der står i beskrivelsen.

I begyndelsen boede Christen med sin hustru i Nonneseter klo
ster lige nord for det gamle Oslo, men efterhånden som for
holdene tillod det flyttede han med sin menage ind på borgen. 
Og Nonneseter, eller Vor Frue kloster, som det også hed, kom 
til at lide samme skæbne som alle de andre gamle forfaldne 
klostre i Norden. Stenene vandrede op til slottet og sidder 
der> den dag' idag.

Inde i borgen lod Christen grave kældre og brønde, så der al
tid kunne være vand nok i tilfælde af en belejring.
Statholderboligen, der fik navnet Fruerstuen efter sit for
nemste rum, blev snart for trang, og stik imod sine egne ide
er byggede Christen nu et hus af træ, der kom til at ligge 
udenfor borgen, lige nedenfor Vågehals, og det fik navnet 
Munkehuset. Pladsen foran kom til at hedde Munkegården.
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Så kom krigen. Det var igen krig med Sverige. Man har sagt, 
at det var bare to hanekyllinger, der sad på de to troner, 
og at det hele drejede sig om retten til at føre tre gyldne 
kroner i blåt i rigsvåbenet, men der lå mere under. Den nye 
oldenburgske linie på den danske trone ville søge at hævde 
den arveret til den svenske trone, som Christiern den Anden 
havde tilkæmpet sig, og nu ville Frederik den Anden forsøge 
lykken i en krig.

I begyndelsen mærkede man ikke meget til krigen i det sydli
ge Norge, men i begyndelsen af februar 1564 rykkede de sven
ske gennem Jemtland ind i Trøndelagen, som de underlagde sig 
og lagde i skat. Vi ved, hvordan Erik Rosenkrantz taklede den 
sag.
Samme år rykkede en svensk styrke også ind i Sydnorge, men da 
Christen fik forstærkninger, kunne han gøre gengæld ved at 
rykke ind i Dalsland, men et større svensk indfald i Bohuslen 
tvang ham til at vende tilbage til Akershus.
Straks i begyndelsen af krigen havde flanskerne indtaget den 
svenske fæstning Elfsborg, men snart havde Erik den Fjortende 
erobret Varberg og pønsede nu på også at få Bohus til hånde, 
så en svensk belejring af det dansk besatte Elfsborg kunne 
finde sted i tryghed for undsætningsekspeditioner fra Skåne.

Sidst på året 1564 rykkede Christen igen ind i Dalsland og 
hærgede vidt og bredt, idet det bar den tids krigsførelse.
I 1565 gentog han angrebet på Dal og slog den 28.oktober den 
svenske anfører Maurits Stake.
I 1566 gjorde han indfald i Vestergøtland for at støtte Dani
el Rantzaus aktion der.

Men i 1567 kom det en tid til at se sort ud for Christen, der 
blev angrebet af en større hærstyrke, der først besatte Hede
marken med Hamar og tUBng beboerne til at sværge Erik XIV tro
skab og derpå indesluttede Christen på Akershus, hvor han kun 
havde to fænniker knægte hos sig.

Den 22.juli 1553 var flere personer samlet i tårnet på bispe
gården i Hamar for at gennemgå bispearkivets dokumenter, så 
kongen kunne få en rapport om bispesædets og staden Hamars 
tilstand.
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Inlrriar fra Hamar damkirke. ik snm praftwtr Xurdhaxrn har l^akl ses det.

Krøniken smorer ogsa tykt på, når den forteller om Hamars 
størrelse og utstrekning. Uttrykksmåten er litt uklar og kan forståes 
dithen at ytterpunktene var Furuberget rett nord for Domkirkeodden. 
Flagstadbrua i nordøst og Akersvika i sør. Det ville bety at byens 
areal var 24 km-, et kjempeareal for en norsk mellomalderby den 
gangen Det. er opplagt uriktig
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Og her udførte Christen Munk en stor og udførlig rapport, 
som siden har været aftrykt flere steder, og som også har 
været udgivet som særtryk. Vi har den på Statsbiblioteket i 
Thaarups Magasin II, 1802-03. Her får vi en beskrivelse af 
den prægtige domkirke og af bispegården, som de den gang så 
ud med forgyldte fløje og sager.
Svenskerne brændte begge dele og sprængte murene flere ste
der, så der nu kun står en smuk ruin tilbage.

Det var sidst i februar, og Christen havde givet Oslohorger- 
ordre til at brænde deres by af og søge tilflugt på Akershus. 
Da svenskerne ikke kunne finde ly ved Akershus, trak de sig 
tilbage til Hamar for at afvente forstærkning ikke måndst af 
artilleri.

Da svenskerne vendte tilbage, udstod Christen atten ugers be
lejring på Akershus, og det viste sig, at han ikke bare kunne 
bygge fæstninger, men også holde dem. Han kunne ikke bare gå 
til angreb i fjendeland, men også forsvare sit eget.

Den 17.maj ankom der forstrækning fra Danmark , og svenskerne 
trak sig op på Ekeberg, syd for Oslo, hvor danskerne angreb 
dem, mens Christen Munk foretog et udfald mod de forladte 
svenske skanser, som han ødelagde. Det danske angreb blev i- 
midlertid slået tilbage, og der er skrevet en svensk vise om 
slaget, hvor de flygtende danskere hastede så stærkt i bådene 
at en af dem kæntrede med mand og mus.

”Et bei£g ligger ovan Oslo stad, 
Dår kommo vi samman mäkta gåad, 
En hård skärmydsel där skedde."

Sletten oppe på Ekeberg kaldtes siden Svenskesletten.

Christen sad altså endnu indesluttet på Akershus, mens hans 
forstærkninger sad ude på deres skibe, da der fire dage efter 
kom hjælp fra Bergen under Erik Munk, og nu måtte svenskerne 
fortrække, dog først efter at have brændt resten af Oslo af 
med det fulde hospital og efter at have brudt broerne bag sig.

Christens hustru var imidlertid død i 15^5, måske under et af 
hans strejftog til Sverige. Hun havde ikke født ham børn.
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Endnu i 1568 drog Christen i spidsen for sine folk ind i det 
svenske Varmland, men så var krigen også forbi for hans ved
kommende. I 1571 blev ban forlene^ med Skiverup og i 1571 
med Vernø kloster, Ingedal, Eidsberg og Rakkestad.

I 1572 kom han hjem til Jylland, hvor han blev forlenet på 
Akær len, som han havde indtil sin død den 5*juli 1579» Han 
blev begravet den 18.august i Århus Domkirke.

vI sit andet ægteskab havde hai^Dorte Mogensdatter Gyldenstier
ne, der skænkede ham tre børn, Hans, der døde som lille, An
ne, der i en lang årrække var spærret inde, først på Selsø og 
siden på Tvis, som det siges "for en bedrifts skyld”.
Og den yngste var vores anemoder, Else til^Eoberup, der blev 
gift med Christoffer Gersdorff.
Fru Dorte døde fire år efter Christen, den 12.juli 1583 på 
Gudumlund. Hun blev begravet den 28.samme måned i Aalborg.
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Ane nr.1431: Dorte Mogensdatter Gyldenstierne (1548)-1583

Jeg begynder med et dementi. Dorthe blev ikke fodt på Akers- 
hus, som jeg hævdede sidst. Hendes mor, Anne Sparre har næp
pe nogensinde sat sin fod der, og Dorthes forældre blev gift 
efter, at hendes far, Mogens Gyldenstierne havde forladt Nor
ge.
^ej, Dorthes forældre mødte hinanden i det sydvestlige Skåne, 
hvor faderen var forlenet med Malmøhus, mens moderens far, 
hr.Mourits Sparre var forlenet med Lindholm slot, der lå ved 
BSrringe sø på vejen mellem Malmø og Ystad.

Det var vel egentlig Mourits Sparre og Mogens Gyldenstierne, 
der mødte hinanden og aftalte bryllup, og dette fandt sted 
i 1533.
Jeg er overbevist om, at Dorthe først er blevet født efter 
1548, hvor hendes far som hofmester for dronning Dorothea var 
med på brudetoget til Meissen.
Hendes rigtige navn er således sikkert Dorothea, som hun også 
kaldes i mange kilder. Måske var hun tvilling til sin bror, 
Hannibal, der blev født den 11.august 1548.

Det hævdes, at Dorthe havde 22 søskende, så der må have været 
nogle tvillingefødsler imellem, når moderen skulle føde treog
tyve børn i de år, hendes mand levede. Tilmed ser det ud til, 
at den sidste fødsel var i 1555, så avlingen skete i løbet af 
22 år. 
Det er dog kun de ttolv af børnene, vi kender navn og historie 
på. Der er omtalt fem sønner og syv døtre. De øvrige er døde 
spæde.

Vi ved ingenting om Dorthes opvækst og opdragelse. Hendes æld
re søster Sibylle var i huset hos Birgitte Gøye, så måske og
så Dorthe har fået sin opdragelse der.
Da vi ikke kan føl^e hende selv, må vi ty til at følge hendes 
søskende.

De to ældste brødre, Henrik og Frantz studerede i Tyskland. 
Henrik var med hertug Magnus i Livland og deltog senere i den 
nordiske syvårskrig. Også Frantz deltog i krigen både til søs 
og på land.
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Sibylle var, som nævnt, i huset hos Birgitte Gøye, og det 
var i årene 1542-1554. Hun blev senere gift med en fætter 
til fru Birgitte, ved navn Eskild Gøye. Vi har to breve fra 
Sibylle til faderen.
Søster Sophie kom i Maribo kloster ved fru Annes død, og hun 
har vel så været hjemme indtil da. Hun blev siden abeddisse.

Den næste, vi kender, Karen blev opdragerinde for sit olde
barn, Niels Juel, Hun var gift med Niels Lykke til Torp og 
Tanderup. Sin søster Ermegård havde hun boende i syv år.
Så var det Else, der blev gift med Norges kansler, Hans Pe
dersen Basse til Sem og Foss.

Efter Dorthe nævnes en bror Mogens, der skrev sig til Bjers- 
gård. Han var i 1560 i kost hos mester Anders i Roskilde, så 
han har læst ved Roskilde latinskole. Han havde tilknytning 
til hoffet ved fflere lejligheder og deltog i Frederik den An
dens begravelse.
Hannibal, som kan være Dorthes tvilling, blev født den 11.au
gust 1548. Han var dreng hos hertug Hans, da han var ti år.
I 1560 var han hos ærkebispen af Halle, og han nævnes i 1572 
og 1573 som hofjunker og var ligesom sin bror Mogens med til 
kongens begravelse.

Lillesøster Ermegård blev født 19.februar 1552 og kom i huset 
hos Erik Banner, var en tid hos dronningen, men blev refuse
ret, da hun var handicappet, gammelmandsbarn. Hun var så syv 
år hos storesøster Karen, før hun kom i Maribo kloster, hvor 
hendes anden storesøster Sophie snart efter kom til.

Yngste bror, Christen blev født 1553 på Malmøhus. Han kom på 
Herlufsholm vel nok som student og fulgte med sine brødre den 
afdøde Frederik den Andens kiste til graven.

Allersidst i den lange række var Hilleborg, der fødtes i 1555» 
da faderen var 74 år gammel.
Der var ingen af Dorthes søskende, der særligt skilte sig ud 
fra normen*ved særlig dygtighed eller særlig eventyrligt liv. 
I den henseende må Dorthes liv med hendes ægtemand nok være 
det mest spændende.
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Det var vel Karen, der var den mest sympatiske, uden at vi 
dog kender hende, men et af hendes resultater, Niels Juel 
må dog tale for den antagelse.
Derimod synes flere af de andre søskende at være ret usympa
tiske. De to ældste brødre, Henrik og Frantz optrådte efter 
deres mors død voldsomt overfor deres ældgamle far, så han 
måtte søge kongens bistand imod dem, og søsteren Spphie, der 
var abbeddisse i Maribo, blev afsat på grund af uskikkelig- 
hed.

Dorthes første ægteskabsår var ganske dramatiske, men senere 
kom hun og hendes Christen i smuldt vande på /.kær slot, hvor 
han stod for opbygningen af et stenhus til kongens brug, som 
siden er blevet revet nedo Men livet i det rige og frugtbare 
Østjylland har været en god tid.

-Dorthe døde den 5*juli 1579 på Akær og blev begravet den 18. 
samme måned i Arhus domkirke. Hun blev efter min mening ikke 
mere end 31 år gammel. Hun skænkede sin mand tre børn, hvoraf 
den yngste, Else er vores anemor.

Gyldenstierne. En syvoddet gul stjerne i blåt. På 
hjelmen to naturligt farvede arme i blå ærmer, 
eller jernklædte, som holder et (blåt?) spejl med 
gul ramme og besat med syv påfuglefjer. • Ur
adel, Jylland.
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Ane nr.1432: Axel Knudsen Urne til Søbysågård (1529|<- 1577

Han blev opkaldt efter sin morfar, Axel Walkendorff til Glo
rup. Hans far var Knud Urne til Søgård og Årsmarke, moderen 
var Inger Walkendorff.

Danmark var eddnu katolsk, da Axel blev født, og han var ud
set til den gejstlige stand ligesom hans morbror, biskop Erik 
Walkendorff og hans to farbrødre, magistér, domprovst Hans 
Urne og biskop, Lage Urne. 
Det ser ikke ud til, at han har frekventeret nogen latinsko
le, før han i 1529 bliver immatrikuleret på Københavns Uni
versitet. Men da hans første søn bliver kaldt Hans, er det jo 
højeste sandsynligt, at det er hos magister Hans i Vor Frue 
kirke i Odense, der har financieret hans uddannelse indtil 
da. Bagefter studerede han i Frankrig. Nytår 1533 var han i 
Paris, og han var nok stadig katolik, men derpå rejste han 
til Tyskland, hvor han besøgte Wittenberg og traf sammen med 
Luther og Melancton, som overbeviste ham om deres kristendoms
opfattelse, så han kom hjem.som protestant.

Han kom hjem til en blodig borgerkrig i Danmark mellem grev 
Christoffer af Oldebburg og hertug Christian af Holsten. Hans 
fars gård, .Årsmarke var blevet plyndret af Maribos borgere, 
og selv var faderen blevet grevens fange. Han blev dog løs
ladt på ærkebiskop Gustav Trolles forbøn.
Axel var således ikke i tvivl om, hvor han skulle holde til. 
i 1536 træffer vi ham som sekretær i kancelliet hos Christian 
den Tredie.
Allerede i 1535 var han i Christians tjeneste og forestod ind- 
og udbetalinger i lejren foran København. Han fik Rønnebæks
holm i forlening, men forblev i kancelliet. Han blev også be
nådet med kanonikater i Roskilde og Lund.
I 1547 bytter han Rønnebæksholm med Lyse kloster i Norge, som 
han beholder indtil I56O.
I 1549 tilsvor han sig sin fædrenegård Årsmarke med lovhævd, 
og afstod året efter sit kannikedømme i Lund til sin søster
søn Lage Venstermand.
Ved faderens død i 1543 arvede han Søbysøgård på Fyn, og ef
ter broderens Hans’ død arvede han også Årsmarke på Lolland.
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maison de Sorbonne. -
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Axel var først gift med Anne Jensdatter Rosensparre, der i 
1552 skænkede ham en søn, der blev opkaldt efter den samme 
år afdøde bror Hans til Arsmarke. Fru Anne døde i 1555 og 
blev begravet den 29.september samme år i Helliggeist, Den 
moderløse dren£ døde i fasten 1561.
Anden gang giftede Axel sig med Birte Knudsdatter Rud den 
11»november 15^2, og hun fødte ham i løbet af elleve år ni 
børn, som vi vender tilbage til.

Det trak imidlertid sammen til krig, og Axel blev sendt i di
plomatisk ærinde til Holland i årene 1562-1564.
Men krigen kom alligevel i 1563, og Axel fik det ubehagelige 
hverv at følge hærene og stå for udbetalingerne af sold til 
soldaterne. Det var et ofte livsfarligt hverv, da de geworb- 
ne adskillige gange var på randen af oprør, når pengene ikke 
faldt til tiden, og det kunne de ikke, når kassen var tom. 
De røvede og plyndrede overalt, de myrdede og skændede uden 
persons anseelse, danske og svenske var dem lige gode, og i 
lejren gjorde de mytteri, så deres krigskommissærer s mag
tesløse. Et hold af mønstringskommissærer, der var udtaget af 
kongen til at høre den menige soldats opfattelse, blev uden 
videre taget til fange og først udleveret, da de havde fået 
en stor løsesum for dem.

Det var sådanne folk, Axel stod overfor, når han skulle udbe
tale sold og forstrækning, og så skal vi være opmærksom på, 
at de ofte var i deres gode ret, da mønten ikke altid var så 
lødig, som den burde være, og pengene blev udbetalt i mange 
forskellige møntsorter. Forstrækningen var også ofte natura
lier, som sandelig også var af vidt forskellig kvalitet. Det 
var et rent under, at Axel slap levende fra det job.

Axel var hjemme nu og da, og fru Birte må ofte have fulgt ham 
på rejse, for hun nedkom regelmæssigt med hans afkom.
II563 fødte hun Anne, der levede ugift hele sit liv. Den 260 
oktober 1$64 fødte hun Knud, der blev vores ane.

I 1565 måtte Axel kautionere for et lån, kongen fik hos greven 
af Schwartzburg på 45000 rigsdaler, og det var meget letsin
digt, hvis det ikke faktisk var tvunget.
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Til gengæld fik han Tønsberg len i Norge I565-I57O. I 1566 
og 1567 har vi ingen dato på barnefødslerne. Dorte så dagens 
lys i 1566, og Jørgen kom til verden i 1567.
Axel blev rigskansler og rigsråd i 1567, og året efter blev 
der slået en portrætmedaljon med hans kontrafej, og han fik 
provstiet i Odense, som i sin tid havde været besat med hans 
farbror Hans.

Nu er konger ikke gladere end andre for at betale deres gæld, 
og Frederik den Anden var i hvert fald ikke. Han tvang alle 
sine lejetropførere til at indrømme ham akkord, da han havde 
fået dem ud af hans riger og lande. Og overfor Axel Urne an
vendte han den metode, som mange af de oldenburgske konger 
har brugt, nemlig at anklage deres kreditorer for regnskabs
fusk.
Det var en nem og sikker metode. Jeg har allerede fortalt, 
under hvilke omstændigheder udbetalingerne foregik. Lad mig 
tilføje, at alle lejetropførerne opgav for mange soldater i 
geleddet og fortav, når nogle døde eller deserterede. Derfor 
måtte Axel udbetale til et fuld kompagni, selv om måske de 
halve var døde af pesten, der rasede under hele krigen. 
Videre skal det bemærkes, at man brugte romertal og titalsy
stemet ved siden af hinanden, og skønskrift kan der næppe ha
ve været tale om hver dag.
Endelig bør vi huske på, at dobbelt bogholderi sletikke var 
opfundet endnu, så mulighederne for fejl var legio, og Axel 
blev da også fradømt sine len og sine stillinger, aftakket i 
unåde, som alle de senere kreditorer, der blev stillet til 
regnskab for kongerne.

Aftakningen af de geworbnw soldater skete efter krigen i ro 
og orden, og kongen har da fået det virkelige antal, som han 
kunne sammenligne med Axels tal i regnskabet.
Efter at have fået silkesnoren trak Axel sig tilbage til sin 
fædrenegård Søbysøgård på Fyn, hvor han henlevede sine sidste 
år. Her fmdte fru Birte de sidste fire børn, Erik den 12.fe
bruar 1570, Inger 1571, Otte 1572 og Birte 1573. Hun har nok 
taget livet af sin mor i fødslen.
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Fry Birte døde ved l0september 1573 p& Søbysøgård og blev 
begravet den 2U.samme måned i Søby kifcke, og man må nok si
ge, at hun havde aftjent sin børnepligt med ni børn i løbet 
af elleve år.

I 1571 mistede Axel også sit kannikedømme i Roskilde, og han 
levede nu stille som privatmand på Søbysøgård til sin død, 
den 6.marts 1577© Han blev begravet den 18.samme måned hos 
sin hustru i Søby kirke.

Jeg håber, jeg har bidraget til at rense hans eftermæle.
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Ane nr.1^33: Birte Knudsdatter Rud af Vedby 1538 - 1573

Det var med blandede følelser, fru Dorthe Bølle imødeså sin 
sjette nedkomst. Det var tolv år siden, hun sidst havde bars
let, og enogtyve år siden hendes første barn så dagens lys. 
Hun var ikke længere helt ung, og det er vel sandsynligt, at 
hun har haft nogle aborter i den lange barnløse periode. Men 
nu den 9•juni 1538 blev det en lille pige, som i dåben blev 
kaldt Birte efter sin mormor, Birgitte Clausdatter Daa,

Den lille piges far, Knud Jørgensen Rud til Vedby var i gang 
med at genopbygge Vedbygård, som var blevet plyndret og øde
lagt i Grevens fejde, mens han selv havde søgt tilflugt med 
sin familie på Dragsholm, som han var med til at forsvare med 
held. Senere havde han været med til at indtage Kalundborg 
for Christian den Tredie.

Birtes ældste bror, Jørgen havde i 1535 været fange hod grev 
Christoffer af Oldeborg, men blev senere hofsinde hos Christi
an den Tredie.
Næstældste bror, Erik var født den 19»februar 1519» Han næv
nes første gang soa drabsmand , og var da 23 gammel.
Den tredie bror, Otte blev født den 15.maj 1520 på Vedby. Han 
fik i 1520 ventebrev på Venslev len af sin gudfar, biskop La
ve Urne. Han blev taget til fange i Hamborg efter et drab i 
1539> men blev givet fri efter forbøn fra kong Christian. 
Der var kun'en søster, Kirsten født 21.november 1521, og hun 
var to gange gift.
Og så var der den lille storebror Mikkel på tolv år, der var 
født 5.oktober 1526. Om ham ved vi kun, at han levede endnu 
i 15^»
Jeg vil tro, at det er mest sandsynligt, at Birte, som den 
lille efternøler, hun er, har fået lov til at blive hjemme i 
sin opvækst. Hended mor var jo nu ikke længere den uerfarne, 
unge mor, som ikke kunne opdrage sine egne børn, men det kom 
kun til at vare, til Birte var syv år, så døde hendes mor i 
København den 12.november 15^5»
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Lad os betragte situationen ved fru Dorthes død. Enkemanden 
sad stadig på Venslev len, som han beholdt til sin død. Den 
ældste søn, Jørgen havde netop samme år fået Matiager klo
sters len. Bror Erik fik samme år Hindsels i pant. Otte hav
de tjent i udlandet i nogle år, men var 15^3 blevet hofsinde 
i Danmark.
Søster Kirsten blev omtrent ved den tid gift med Herman Skeel 
til Jungetgård, som hun fødte datteren Dorthe og sønnen Al- 
bret. Hun blev senere gift med Laurits Rostrup til Ristrup. 
Bror Mikkel ved vi stadig intet om, og Birte var lige fyldt 
syv år. Der var forøvrigt pest det år.

Hvis vi nu springer frem til det næste mærkeår, 155^ hvor hr. 
Knud Rud til Vedby dør. Der var pest i landet, og man havde 
måttet lukke universitetet i København. Far døde den 27«marts 
på Sjælland. Jørgen var blevet udnævnt til marskal og sad som 
Johan Rantzaus foged på Ålholm. Han blev samme år lensmand på 
Korsør. Erik var i 15^7 blevet forlenet med Vestervig. Otte 
fik endelig Venslev len efter faderen. I forvejen havde han 
fået Gotland. Året efter døde Kirstens første ægtemand Her
man den 3»december. Det er uklart, hvor Birte var henne, og 
Mikkel er helt ude af billedet.

Hvis vi nu springer frem til Birtes bryllup den 11.november 
1562. Jørgen havde efterhånden haft en hel række len, Maria
ger kloster, Kalundborg,»Korsør, Toxværd, Gisselfeldt og 
Fredsgårde. Han havde deltaget i Ditmarskertoget i 1559» og 
nu stod snart en ny krig for døren.
Erik var lensmand på Ravnsborg, Halsted kloster og Vorgård. 
Han havde før også haft Riberhus, og han havde ført kongeus 
hoffane i Ditmarsken. Han skulle snart gøre sig gældende i 
den nye krig. Otte var færdig med Dragsholm, Gotland og Oden- 
segård og havde nu Korsør. Han kom frem for nogle til at ud
mærke sig i den kommende krig. Ja, ja, der var selvfølgelig 
Herluf Trolle og Daniel Rantzau. Men ellers. Kirsten var end
nu ikke gift anden gang. Men Birte var al±så nu blevet gift 
med Axel Urne til Søbysøgård, Arsmarke og Rårup, der havde 
været gift før, så Birte måtte se i øjnene, at hendes første 
datter skulle opkaldes efter den afdøde hustru, som havde hed
det Anne Jensdatter Rosensparre.
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Samme år måtte Birtes mand rejse i diplomatisk ærinde til 
Nederlandene i anledning af den truende krig med Sverige. 
Om Birte var med på rejsen og nedkom i det fremmede er ikke 
til at vide, men hun fødte en datter i 1563, og hun fik så 
det reserverede navn, Anne.

Den 26.oktober 156^ nedkom hun i Roskilde med den søn, Knud, 
som blev vores adgangstegn til verden - et af dem. Barnets 
far rejste stadig frem og tilbage mellem Danmark og Nederlan
dene, selv om krigen var begyndt.
I 1566 barslede Birte med endnu en datter, muligvis i Tøns- 
berg, som Axel havde fået i len. Den lille pige blev opkaldt 
efter sin mormor Dorte Bølle.
Fru Birte har rimeligvis måttet rømme Tønsberg i 15^7» hvor 
en svensk hærstyrke oversvømmede det søndenfjeldske Norge og 
afbrændte bl.a. Tønsberg. Hun har nok født sønnen Jørgen bag 
Akershus sikre mure og skansekurve.

Da Birte næste gang gav liv til en søn, var det hjemme på Sø- 
bysøgård på Fyn, og drengen kom til at hedde Erik efter Birtes 
morfar Erik Bølle. Det var den 12,februar 1570» og krigen var 
forbi, og karrieren var slut for Axel.

Birte Knudsdatter Rud blev kun 35 år gammel og i årene fra hun
var 25 og til sin død fødte hun ni børn, de sidste fire i lø
bet af tre år, så hun var vel slidt op.
Hun fik Inger i 1571» Otte i 1572 og Birte i 1573. Hun må væ
re død i barselseng, siden hendes sidste blev opkaldt efter 
hende.

Rud. En hvid rude i blåt. På hjelmen to vessel
horn tværdelt hvidt/blåt og blåt/hvidt, somme 
tider med en hvid rude imellem, eller med en 
påfuglefjer og hornene besat med hver tre på
fuglefjer. • Uradel, Sjælland.
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Ane nr.1434: Eiler Sivertsen Grubbe til Lystrup 1532-1585

Han blev født midt i Grevens Fejde. Det var isvinter. Oslo 
fjord var tilfrosset. Christiern den Anden var landet med 
resterne af sin store invasionsflåde i det sydlige Norge og 
truede Akershus, som holdtes af Mogens Gyldenstierne. I Sve
rige rasede pesten, og i juli måned viste der sig en komet 
på himlen, som kunne ses ved dagslys i fyrretyve dage. Ehde— 
lig blev Sønderjylland ofe hertugdømmerne hjemsøgt af en væl
dig stormflod i begyndelsen af November.

Hans far var Sivert Grubbe til Lystrup, der på hans tid var 
en bindingsværksgård, moderen Mette Pallesd&tter Ulfeld var 
datter af Palle Ulfeld til Hverringe, Mullerup og Lundsgårdi. 
Hun havde i forvejen sat tolv børn i verden, så Eiler var til
med nummer tretten. Han så dagens lys den 28.marts 1532 på 
sin fædrene gård Lystrup i Faxe herred, Præstø amt.
Sivert Grubbe var i 1523 blevet lensmand på ffryggevælde, men 
det er ikke let at se, hvordan han klarede sig under Grevens 
Fejde, men han må nok have indordnet sig under grev Christof
fer og er så blevet afsat, da hertug Christian sejrede i 1536.

Inden vi begynder at se på Eilers opdragelse og uddannelse, 
må vi først præsentere hans søskende.
Den første, der nævnes, hed Niels efter sin farfar. Han døde 
på Bergenhus kort før 2.april 1557 og blev begravet i Bergen. 
Palle, der er den næste, var opkaldt efter sin morfar. Han er 
nævnt som hofjunker 1548 og 1550» lensmand på Dragsmark klo
ster i 1553« Han var gift med Margrethe Corfitzdatter Harden- 
berg, der ved hans død i 1561 overtog Dragsmark klosterlen. 
Han efterlod sin en søn og to døtre.
Tredie søn hed Erik og kendes ikke før Syvårskrigen, hvor han 
i 1563 nævnes som proviantmester i Smålandene. Året efter var 
han høvedsmand for udbudsknægtene fra Ålholm len. Han skrev 
sig til Gunderup, var gift med Anne Lauridsdatter Vasspyd til 
Olstrup og Rudbjerggård. 1571-78 var han forlenet med Hoby 
birk. De Efterlod sig fire børn, to af hvert køn.
Nummer fire hed Jørgen, der kæmpede mod tyrkerne, faldt i fan
genskab og slap fri. Han giftede sig i Østpreussen, hvor hans 
efterkommere levede ind i det nittende århundrede.
Hans bror og kampfælle hed Evert, men han døde i tyrkisk fan
genskab.
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Som den sjette nævnes Jakob, der i 1554 blev immatrikuleret 
i Rostock. Han deltog i Syvårskrigen, hvor han blev såret i 
slaget ved Axtorna. Han var gift med Sidsel Knudsda^ter Gied- 
de til Røgle, som han fik med hendd. Han døde 1604 ^g blev 
begravet i Vælinge kirke den 18.oktober.

Den første pige, der omtales, hed Anne, som blev optaget i 
dronning Dorotheas jomfrukammer til hun den 28.februar 1556 
blev gift på Københavns slot med Claus Urne til Beltebjerg, 
der før havde været gift med Margrethe Trolle.
Den anden lille jomfru var Regitze, der 1558 var dronningens 
kammerjomfru. Hun blev gift med Erik Urup til Færløf.
Som den tredie nævnes Elsebe, som var trolovet med Anders Ja
kobsen Biørn, men blev gift med Jep Torbernsen Sparre til Tor- 
kildstrup, der døde 1557» Hun døde i Næstved i 1601. 
Nummer fire hed Ellen. Hun var gift først med Christoffer Ra- 
vensberg og anden gang med Henrik Nielsen Arenfeldt« Hun døde 
0.1592.
Fem og seks hed Karen og Sidsel, og andet ved vi ikke, men så 
koni Eiler, som den første, vi har dato på« og rækken slutter 
med Agathe, der blev født 1533 og død 1623. Hun var gift med 
Lage Beck til Førslev, der døde 1607.

Det var en ordentlig række at komme igennem, men nu skal vi 
se, hvad der er at finde om Eilers opvækst.
Han kom først til Næstved for at gå i skole. Det fortælles, 
at der i 1539 boede en Anne Grubbe i præstegården, og det må 
nok have været storesøster. Det fortælles også, at Satan vi
ste sig der og blev drevet bort. Dette fremgår af byens ting
bog fra dette år. Vi kan ikke vide det med sikkerhed, at det 
var hans søster, men en slægtning har det nok været, og i al
le tilfælde har Eiler oplevet denne uhyggelige historie som 
barn. 
Senere kom han i Roskilde Katedralskole for at få pudset sin 
latin af, inden han blev immatrikuleret ved Københavns Uniieer- 
sitet. Her kom han i huset hos to professorer. Først var det 
hos Eiler Hansen Malmø og senere hos Jens Andersen Sinning. 
Denne sidste var i hvert fald teologisk professor og en af de 
få, der fik et smukt eftermæle af alle. Han døde i 15^7, og 
det hævdes, at det var et stort tab for det lille nye univer
sitet.
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Ved Sinnings død var Eilerblevet femten år gammel, og han 
kom nu i kancelliet som dreng for sin fætter Corfitz Ulfeld 
sikket uden løn, men måske med part i fætters sportler. 
Fætteren var øverste sekretær i kancelliet ved den tid, men 
det varede ikke længe, før Ejler selv blev sekretær. Dog ba
re for en kort tid.

Da prins Frederik (den Anden) i 1554 fik sit eget lille hof 
på Malmøhus, blev Eiler sekretær hos ham og tjente som sådan 
ved det lille hof, til prinsen blev konge. 
Det var her ved det unge, muntre hof, Eiler fandt sin tilkom
mende, den unge Else Bjørnsdatter Laxmand til Hofdal.

Inden kroningen måtte Frederik den Anden en tur til Ditmarsken, 
hvor der havde været en del uroligheder, så hertug Adolf følte 
sig foranlediget til at gribe ind. Og så turde kongen ikke o- 
verlade det til hertugen. 
Efter Ditmarskens undertvingelse drog Frederik hjem til kro
ningshøjtideligheden i København, og samtidig holdt han sin 
sekretærs bryllup med den udkårne brud.

Eiler og Else blev gift den 13»august 1559 på Københavns slot, 
og så tog de ophold på Hofdal i Skåne, hvor de snart kunne se 
den første frugt af forbindelsen, en datter, der fik sin mor
mors navn, Merete. 
Imidlertid blev Eiler snart kaldt tilbage til sine pligter 
for konge og land, idet han modtog udnævnelse til rentemester 
og samtidig fik et kannikdømme i Lund. Det var i 15^0.

Det kan ikke passe, at der nu gik seks år, før den næste bar
sel. Sivert angives født den 6«marts 1566 på Lystrup, og det 
kan være sandt nok, men så må et par af de døtre, der nævnes 
efter ham, Karen, Mette og/eller Regitze være ankommet deri
mellem.
Fru Else Bjørnsdatter døde den 20.maj 1575 på Lystrup i en al
der ag 32 år. Hun blev begravet den 13.juli og efterlod sig 
altså fem børn. Hendes fædrenegods, Hofdal i Vestre Gøinge her
red gik i arv til sønnen, Sivert.

Eiler havde imidlertid måttet skaffe de penge, som Axel Urne 
udbetalte til lejetropsførerne, der altid stod med hånden ud
strakt effer flere penge.
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Det blev Eiler, der efter krigen kom til at afløse Axel Ur
ne på rigskanslerposten og i rigsrådet. Det kom Else da til 
at opleve, inden hun døde.

Det varede næsten to og ét halvt år, før Eiler giftede sig 
igen. Hans anden hustru bed Kirstine Jørgensdatter Lykke og 
er ligesom Else Laxmand eii af vore aner.
Vi kommer derfor tilbage til Eiler i slutningen af denne bog 
hundrede numre højere i anetavlen.
Han blev 5^ år gammel og døde natten mellem den 19 o og den 
20.november 1585 i sin gård i Købmager kvarter i København, 
hvor han stort set levede i de femten år han tjente kronen.

Malmöhus slott. Koppar
stick från 1580-talet.
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Ane nr.1435: Else Bjørnsdatter Laxmand til Hofdal 15^3-1575

Elses far, Bjørn Steensen Laxmand til Hofdal nævnes sidste 
gang i 15^1» men, da Else blev født den 5.januar 15^3, kan 
vi regne ud, at han har levet et stykke tid ind i 15^2 i det 
mindste.
Det er nok muligt, at han er død snart efter, for Else ser 
ud til at have været enebarn.

Elses mor var Margrethe Knudsdatter §iedde til Tommerup, hvor 
Else blev født. Vi ved ikke, hvor gammel hun var eller hvor
når hun døde.

Faderen var Gønge. Hofdal ligger i Vestre-Gøinge herred i det 
nordlige Skåne.
Moderen var fra landet omkring Helsingborg, hvor begge hendes 
slægts gårde ligger, så Else er en ægte skåning af fødsel.

Den lille Else er nok blevet opdraget i sin mors familie. Der 
var godtnok to fastre og en farbror, men da vi finder, at El
ses moster Sidsel bliver gift med Jakob Grube og får Røgle i 
medgift, er der god grund til at tro, at det er her forbin
delsen til slægten Grubbe skal findes.

Tilmed kan vi se, at Elses morbror Knud ligesom Eiler Grubbe 
var i tjeneste hos hertug Frederik, der siden blev konge af 
Danmark.
Det må så have været Knud Gjedde, der har formidlet sin nieces 
ophold ved det ungdommelige hof på Malmøhus, hvor Else fandt 
sin tilkommende.

Mon ikke Else har tænkt sit, da den unge hertug ikke reagere
de på de gentagne meldinger om hans fars farlige tilstand. 
Men, hvis hun har følt vrede over denne holdning, er hun ble
vet formildet, da den nye, unge konge holdt hendes bryllup på 
Københavns slot i forbindelse med sin kroning.

Elses og Eilers bryllup stod søndag den 13»august 1559» og 
den følgende søndag drog den nykronede konge i optog gennem 
København med pomp og pragt, og Else og Eiler var med.
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Bagefter fulgte slægt og venner de nygifte på vej til Elses 
barndomshjem, Hofdal i det nodlige Skænes skovtrakter, hvor 
de to unge mennesker for en tid levede privat, til Frederik 
den Anden kaldte Eiler Grubbe til rentemester, og så flytte
de <fie til Eilers gård i Købmaager kvarter i København.

Han blev samtidig kannik i Lund, lensmand for Mørup i Hal
land, og 1562 provst i Lund.
Imidlertid blev Else mor til en smuk lille jomfru, der blev 
opkaldt efter sin farmor Mette og sin mormor Margrethe med 
navnet Merete, og i de følgende år indtil 1572 blev det til 
ialt fem børn, en søn Sivert og ialt fire døtre. de sidste 
tre kom til at hedde Karen, Mette og Regitze.

Det er ikke ret sandsynligt, at Else har været hjemme på Hof
dal under krigen, hvor det nordlige Skåne blev hærget flere 
gange, så hendes børn er sikket født vest for Øresund. Dels i 
København, dels i Lystrup, Tryggevælde og andre steder.

Else blev, som vi ved kun 32 år gammel og døde den 30.maj 1575 
på Lystrup, som hehdes enkemand senere byggede om i E-form. 
Måske var det efter sig selv, men det kan også være til minde 
om Else, der døde så ung. Hun blw godt nok opkaldt, men fik 
ellers ikke noget mindesmærke, som senere hendes efterfølger, 
Kirsten Jørgensdatter Lykke lod fremstille af sig selv og sine 
to ægtemænd.
Vi vil lade Lystrup stå som et minde om Else.

Laxmand. I blåt en hvid svane, oftest med en gul 
ring i næbbet, svømmende på den øverste af tre 
hvide strømme. På hjelmen to hvide svanehalse 
som mellem sig holder en gul ring i næbbene. • 
Uradel, Skåne.
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Ane nr.1436; Jørgen Pedersen Marsvin til Hollufgård og Dybæk

Jørgens farfar af samme navn døde i 1524, og hans far, Peder 
Marsvin til Lindved og Hollufgård døde den 21.oktober 1528. 
I dette korte tidsrum blev først Jørgen og derefter hans to 
yngre søskende født.
Moderen, Helle Tagesdatter Hollunger var fra Skåne og havde 
fået Dybæk i Sydskåne som medgift i sit bryllup med Peder.

Lillebror, Anders var opkaldt efter sin morfars farfar, An
ders Nielsen Hollunger dictus Gaggæ. 
Lillesøster, Karen var opkaldt efter sin mormor, Karen Chri- 
stensdatter Tornekrands.

Helle Hollunger overlevede sin mand i mange år, og hun har i 
tidens opfattelse gjort det rigtige at beholde sine børn om
kring sig. Anders synes at være død som lille, men;de ^6 an
dre må have fået deres opdragelse hjemme, idet vi intet hører 
om dem og deres forhold før i 1448, hvor Jørgen deltog i det 
store, prægtige brudetog til Meissen som hofsinde. Samme år 
døde lillesøster Karen, der i 1544 var blevet gift med Erik 
Bille, der med hende fik Marsvinslægtens gamle slægtsgård, 
Lindved i Odenses udkant. Han giftede sig snart efter med en 
søster Gedske Brockenhus til den Frands Brockenhus, der fulg
te Daniel Rantzau på hans storslåede ekspedition ind i Vester 
Gotland. Men det var der nu længe til.

Jørgen arvede nu slægtens anden gård, Hollufgård, lige øst 
for Lindved. Han vendte hjem fra Meissen og fik i begyndelsen 
af 1550erné til opgave at opvarte Christian den Anden i hans 
fangenskab på Kalundborg.
Da dronning Dorothea i 1554 skulle til et tysk fyrstebryllup, 
blev Jørgen Marsvin udtaget til at være med i følget.

I 1556 var han skænk hos kong Christian den Tredie og var fra 
dette år forlenet med Vor Frue kloster i Oslo, men allerede i 
1557 rejste han udenlands, hor han opholdt sig til 1559 for 
kongens regning.
Ved Christian den Tredies død i 1559 kom Jørgen hjem og blev 
nu lensmand på Tranekær slot på Langeland, hvor han var indtil 
1565.
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I 1565 bleV han forflyttet til den vigtige grænsefæstning i 
Helsingborg, men allerede i 1564 havde han også fået Burso 
len, samtidig med at han var blevet ritmester for den jyske 
fane, som han havde hele krigen 1563-70.

Den 27 »maj 1.56? blev Jørgen gift med jomfru Karen Ottesdat- 
ter Gyldenstierne, "der nødigt ville have ham".
Ikke desto mindre fik de ti børn sammen.

Samme år førte han befalingen i Skåne selvtredie sammen med 
Bjørn Kås og Jørgen Tidemand. Allerede i januar var svensker
ne trængt ned i Skåne og havde hærget vidt og bredt, uden at 
det havde været muligt at samle nogen modstand, før Daniel 
Rantzau i juni sprænger den svenske belejring af Elfsborg og 
i oktober vinder det berømmelige slag ved Axtorna.

Den 14.juli 1566 nedkom fru Karen med en datter, der fik sin 
farmors navn, Helle på Helsingborg slot.
Den 5«november 1567 blev det en søn, som blev opkaldt efter 
den nyligt afdøde søhelt, Herluf Trolle, der var beslægtet 
med fru Karen.

I 1567 ombyttede Jørgen Helsingborg med Landskrone; og Lunde
gård på Fyn. I årene 1567-69 havde han også Baldringe i pant. 
Samme år fik han kommandoen over den skånske fane, og i begyn
delsen af 1568 fik han kommando som feltøverste over et stør
re troppekontingent, der skulle opsøge og forstærke Daniel 
Rantzaus svindende styrker i Vestgötaland.
Han var nået til Värnamo med sine styrker, og der var ikke 
mene end et par mil mellem hans og Daniel Rantzaus enheder, 
men så kørte han fast i en overvældende svensk modstand, og 
da han ikke vidste, hvor Daniel Rantzau var henne, trak han 
sig tilbage til Skåne, hvor Rantzau kort efter kunne slutte 
sig til ham efter sit glorværdige togt langt ind i det sven
ske, hvor hans små styrker gang på gang havde målt sig med de 
svenske langt talrigere og sejret hver gang.

Den 7.marts 1569 så endnu en lille datter dagens lys i Lands
krone og fik navnet Anne efter Jørgens farmor, der var en Pas- 
sow.
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Fra Karen barslede fjerde gang den 19.april 1570 på Lands
krone slot, og på det tidspunkt var fredsunderhandlingerne 
begyndt mellem de to stridende parter.
Det var dog først den 13.december samme år, freden blev un
dertegnet, og normale tilstande igen kunne få indpas i Nor
den.

Det blev til endnu en fjerde datter den 1.februar 1572, det 
år, da Jørgen rejste til Bornholm som medlem af den kommis
sion, der skulle ordne retsplejen på øen.

Vi har nu fået de første fødsler præsenteret, så nu gemmer 
vi de sidste fem til frå Karens historie. Tmens kan vi kigge 
lidt nærmere på den person, der nu er ved at være et halvt 
hundrede år gammel. Hvorfor ville Karen Gyldenstierne ikke 
have ham til ægtemand.
Hun har sikkert været bekendt med, at hans familie havde ført 
en flereårig proces mod ham for at have misbrugt sin stilling 
som værge for fasteren Anne Marsvin. 
Senere hjalp han sin hustrus slægt i dens forsøg på at kuld
kaste Birgitte Gøyes oprettelse af Herlufsholm skole. Disse 
bestræbelser foregik neto^ i årene 1573-1575» men her fulgte 
heldet ham som bekendt ikke.

Han havde fået lov til at beholde Landskrone og Lundegård til 
1576, så fik han i stedet Odensegård og udnævnelse til rigs
råd. Fra Odensegård ved vi, at han var en nidkær og påholden
de lensmand. Bønderne klagede over kosten, når de skulle ar
bejde for ham, og kongen måtte i 1578 kalde ham til orden og 
gav ham i stedet Sølvisborg.
Til kåringen af den nye prins, Christian den Fjerde, ønskede 
Frederik den Anden, at det torv hans far havde foræret byen 
skulle udvides ved at en husrække skulle nedrives. Et rf dis
se huse tilhørte Jørgen Marsvin, og han fik senere en erstat
ning på 500 rigsdaler for det nedrevne hus.

De mange penge han havde pint ud af bønderne på sine gårde og 
i hans len, brugte han til at bygge sig et fornemt hovedsæde 
for på Hollu,fgård, der fik syv tårne, hvoraf dbg kun tre nu 
er tilbage.
Jørgen Mårsvin døde på Dybæk den 2.september 1581.
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hollufgaard
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Ane nr*1437* Karen Ottesdatter Gyldenstierne til Aunsbjerg.

Syd for den å, der løber gennem Horsens købstad, ude i mose- 
draget der, ligger endnu en borgbenke, som ofte var omflydt 
af vand ved tøbrudstide og ved højvande i fjorden.
Her lå i sin tid en kongeborg, som bønderne blev tvunget til 
at bygge for Erik Menved efter oprøret i 1313.

Da Karen blev født der, havde den lige siden år 1463 været i 
pant hos hendes forfædre. Hendes far, Otte Henriksen Gylden
stierne skrev sig til Ivernæs på. Fyn, men opholdt sig altid 
på Bygholm, og her blev Karen født 0.1545»

Det år var fugtigt, og det klare vand har blinket omkring 
borgen ude i sumpen, men ved juletid begyndte det at fryse, 
og frosten holdt ved indtil midt i februar 1546.

Der er noget, der tyder på, at Karen allerede meget tidligt 
er blevet lovet bort til Jørgen Marsvin til Hollufgård og Dy
bæk, men så døde hendes far, Otte den 25»juni 1551» Måske var 
det pesten, der da rasede over hele Europa, eller muligvis 
den såkaldte engelske sved, der kostede mange mennesker livet 
i de år.
Jørgen Marsvin var på den tid i Christian den Andens tjeneste 
på Kalundborg slot.
Imidlertid begyndte Jørgens familie at anklage ham for at mis
bruge sit værgemål for sin faster, jomfru Anne Marsvin, og i 
1557 blev værgemålet fradømt ham.

Nu blev Karen familie betænkelige ved den indgåede trolovelse 
og da Jørgen rykkede for en bryllupsdato, blev han holdt hen 
med udenomssnak.

Straks efter faderens død, har Karen nok været hjemme hos sin 
mor, men senere koni hun til sin morbror, Christoffer Gøye og 
sin tante fru Birgitte Bølle, der var kendt for at opdrage de 
unge adelige jomfruer på bedste måde.
Hun og hendes mand var desuden blandt modstanderne af Karens 
ægteskab med Jørgen Marsvin.
Men Jørgen havde også sine fortalere, og en af dem var hendes 
farbror, Mogens Gyldenstierne til Restrup og Iversnæs.
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Han skrev den 23.maj 1562 følgende til fru Helvig Gøye.
Min venlig broderlig hilsen forsendt med Vor Herre. Kære 
fru Helvig, søster og ganske gode ven, næst al taksigelse 
giver jeg Eder venlig til kende, at jeg at jeg har talt med 
Eders søstre og broder Christoffer Gøye, hvi der ikke gøres 
en anden ende på med min salig broders datter Karen, hun 
vokser nu snart til alder, og den gode, ærlige mand Jørgen 
Marsvin har talt Eder til om Eders datter Karen, desligeste 
med hendes nærmeste slægt på fædrene og mædrene side og få
et det svar, som han har begæret, dertil fanget Eders sam
tykke til at indløse af hendes fædrene gods, hvad der har stået i pant.
Så mærker jeg også, at den gode mand ville gerne have hende 
hjem, som tilbørligt er. At det nu forlænges for ham, det 
kan der ikke komme noget godt ud af. Er mig og tilkendegi
vet, at I er herom tiltalt og I skulle have svaret, det skal 
stande til hende selv, hvad hun gøre vil.
Det plejer ikke så at gange til. Fader og moder med næste 
slægt og venner plejer at råde for giftermål. Hvor de haver selv rådet, der er intet godt fulgt efter.
Derfor beder jeg Eder, kære søster, I ville betænke Eder og 
lade gøre en ende på sagen med det første ...
Jørgen Marsvin er en fin og forsøgt karl, har en nådig og 
gunstig herre og konge og har ved Gud også noget selv, en 
god sædegård udi Skåne og en i Fyn ...
Hermed vil jeg haver Eder Gud befalet ...

Fru Helvig lod sig dog ikke imponere, og hun svarede således:
Min venlig søsterlig hilsen forsendt med Vor Herre. Kære hr 
Mogens og kære broder, takker jeg Eder for meget godt, som 
I mig gjort og bevist haver, hvilket jeg vil gerne forskyl
de mod Eder i alle de måder, jeg ved Eder til vilje kan væ
re. Kære broder, som I skriver mig til og råder mig, at jeg 
skal gøre en ende med Jørgen Marsgin og Karen, så er jeg 
ikke til sinds at ville gøre hendes bryllup, fær hun er tyve 
år. Som I åg skriver, at I vil råde mig, at jeg skulle gøre 
en ende på sagen med det første, på det der ikke skulle kom
me andet ondt efter i fremtiden, så håbes mig, at der kan 
intet ondt komme efter, for hun er så god som han ...
Hermed vil jeg nu og alle tider have Eder den almægtige Gud 
befalende. Lader Karen sige Eder mange gode nætter...

Det blev, som fru Helvig havde tænkt sig. Jørgen måtte pænt 
vente, til Karen var tyve år, og først den 27«maj 15^5 stod 
brylluppet, muligvis på Aunsbjerg, som Karen da skrives til. 
Jørgen var på den tid lensmand på Helsingborg og førte sammen 
med to andre befalingen over Skånes forsvar. Han var ritmester 
over den jyske fane, og var i det hele taget rigtig i vånden.

Karen nedkom med sin første datter, sit første barn den 14.ju
li 1566 på Helsingborg slots fruerstue.
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Helsingborg Slot med Kärnan.

Karen Gyldenstierne f 1589.
Maleri fra 1576 paa Rosenhulm.
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Jørgen blev i 1567 forflyttet til den moderne fæstning Lands
krone og fik samtidig Lundegård som len. Her fødte fru Karen 
den 5.november 1567 sin første søn, andet barno Han fik navnet 
Herluf og blev siden opdraget i Lung hos dr.teol. Mogens Mad
sen .
I 1568 foretog Jørgen Marsvin et undsætningsforsøg ind i Små
land for at forstærke Daniel Rantzau, der havde sendt en ku
rer, Mikkel Gønge til kongen om forstærkninger.
Jørgen kom dog et godt stykke op i landet uden at træffe Da
niel Rantzau eller høre nyt til hans ekspedition, og truet 
af stærke svenske stridskræfter trak han sig tilbage til Skå
ne. Rantzau havde imidlertid erfaret, at der var dankse trop
per i nærheden og nåede frem til det sted, Jørgen havde for
ladt, og vendte så hjem til Skåne.

I 1568 fik Karen så ingen børn, men året efter, den 11.decem
ber 1569 nedkom hun med datteren Anne på Landskrone slot.
Også den næste, Birgitte blev født på Landskrone, men den 19. 
april 1570.
Endnu den 1.februar 1572 var Karen på Landskrone slot, hvor 
hun nedkom med endnu en datter, Ellen.

Imidlertid bleV Jørgen rigsråd, men beholdt Landskrone og 
Lundegård til 1576.
Ind imellem opholdt familien sig på slægtsgården Dybæk i det 
sydligste Skåne, o^ her nedkom Karen den 20.oktober 1573 med 
endnu en søn, vores ane, Otte Marsvin.
Som rigsråd måtte Jørgen også til København, hvor han nu og 
da havde Karen med, og den 5®juni 1575 barslede Kåren i hoved
staden med en datter, der kom til at hedde Else. Det var hen
de der til sin tid blev gift med Enevold Kruse til Hjermits- 
levgård.

Fra 1576 var Jørgen lensmand på Odensegård, men her udnyttede 
han bønderne så groft, at de klagede til kongen, og Jørgen 
måtte forflyttes til Sølvitsborg len. Måske fandt de skånske 
bønder sig i mere end de fynske.
På Odensegård nedkom Karen den 11.november 1576 iped en lille 
jomfru, der fik navnet Rigborg. Hun døde allerede den 26.ap
ril 1585 i Svendborg, men da var hendes far allerede død.
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Peder Marsvin, der blev opkaldt efter sin farfar, blev født 
den 10.april 1578 i Odense, og da Karen den 21sseptember 1580 
gav liv til datteren Helvig på Dybæk, var hendes barnepligt 
ovre, men det vidste hun næppe endnu. Knapt et år efter døde 
hendes ægtemand den 2.september 1581 på Dybæk, og nu kunne 
Karen ånde lettet ud. I mere end seksten år havde hun været 
underkastet Jørgens luner og havde i den tid skænket ham ti 
børn, tre sønner og syv døtre, og hun ville nødigt have haft 
ham.
Det portræt vi har af hende, viser os da også en forkuet og 
tilsyneladende skræmt kvinde. Hun har næppe sørget alvorligt 
ved hans død.

Karen overlevede sin ægtefælle i otte år og blev begravet i 
København den 20.november 1589.
Hun efterlod sig otte levende børn, idet også den ældste søn, 
Herluf døde ung.
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Ane nr.1438: Peder Jensen Brahe til Krogholm, død 1610.

Vi ved ingenting om Pders barndom, men vi kan sætte ham ind 
i en familieramme og således placere ham i tid og sted.
Hans forældre, Jens Axelsen Brahe til Vidskøvle og Anne Es- 
kesdatter KV. til Hammer blev gift på Krogholm(Krageholm) 
sidst på året 1540.
Da det første vi hører til Peder er, at han blev immatrikule
ret 1561 i Rostock, så må han være født i begyndelsen af det 
følgende årti, selv om han i adelsårbogen nævnes som sjette 
barn. Han blev i dåben opkaldt efter sin mors farfar, Peder 
Torbernsen Bille til Allindemagle og Svanholm.

Hans far, Jens var død i 1560, og det har været for et for
skud på arven, Peder rejste til Rostock. Det blev imidlertid 
ikke til så meget med studierne, måske var der problemer med 
arvedelingen, måske var der ikke penge nok. Vi hører ikke me
re til Peders ophold i udlandet.

I 1563, før krigsudbruddet, foretog Peders mor, fru Anne Bil
le for sig og sine børn et mageskifte med kronen, dateret til 
den 27«februar og bekræftet af hendes bror, Peder Bille til 
Svanholm.

Gennem sin opvækst har Peder kunnet følge sin fars byggevirk
somhed på Vidskøvle, der forvandlede den gamle herregård til 
Skånes største borg.
Faderen skrev sig også til Hammer, hvor familien vel så har 
haft sit ophold i perioder. Hammer, eller Hammarshus, som den 
også kaldes lå vis a vis det senere Kristianstad med udsigt 
til byen tværs over den vandrige sump, der i perioder fuld
stændig indesluttede byen.

Begge faderens borge lå således i det østlige Skåne, mens 
Krogholm, eller Krageholm, som den nu kaldes, ligger helt i 
sydenden af landet.

I 1564 deltog Peders bror, Holger i krigen mod Erik den XIV 
og blev såret i det ene lår. Om Peders eventuelle krigsdel
tagelse findes ingen oplysninger.
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Vittskövle tillhörde från 1300-talet släkten Brahe. Ar 1333 började Jens Brahe 
uppföra det nuvarande slottet; det fullbordades av Henrik Brahe på 1370-talet. 
Ar 1387 kom Vittskövle genom gifte till släkten Bamekov;, som innehade det 
till år 1826, då det köptes av Parisbankiren J. Hagerman. Ar 1839 tillföll det 
hovmarskalken R. H. Stjemsvcärd. På denna tidiga 1800-talsetsning ur U. 
Thersners "Fordna och närvarande Sverige" framträder slottet med överväl
digande kraft i det idylliska herdelandskapet.
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Peder har været hen ved tredive år, da han den 12.maj 1572 
blev inviteret af kongen til at komme til København og del
tage som gæst ved et tredobbelt bryllup, som kongen ville 
holde for nogle af sine hoffolk på Københavns slot. 
Han skulle møde i sine bedste klæder og få lavet en sort 
paltzrock af fløjl til at ride i. Det var vel en pelsforet 
fløjlsfrakke. Han skulle medbringe fire heste samt to karle 
og en dreng. Hestene og karlene skulle være sortklædte og de 
to karle skulle have hvide og violbrune hoser.

Peder står i denne invitation mellem landsåtterne, dvs dem, 
der sidder hjemme på landet, så han har på den tid ikke noget 
embede, men han synes at have gjort et godt indtryk på kongen 
og fik den 30.januar 1573 forleningsbrev på Fers herred, der 
er det sydligste af d^ skihaske herreder, der ikke har nogen 
kystlinie.
Peder skal årligt svare 400 gamle daler og tjene riget med 
fire gerust heste, dvs fire ryttere, og han skal holde kronens 
gård, Beridtzholm i god stand.
Allerede året efter, den 23.juli fik Peder et nyt lensbrev på 
samme herred, men nu skulle han kun svare 200 gamle daler og 
stille de fire ryttere. Kronens gård er ikke nævnt igen.

Frederik den Anden blev dog klogere. Den 18.juni 1575 udgik 
der befaling fra Frederiksborg, at lensmændene skulle gøre 
regnskab for den såkaldte uvisse rente og svare halvdelen af 
denne til kongen, der nu forbeholder sig halvdelen af alt det 
ubisse af alle forleninger.
Den første gang vi hører om Peders hustru er den 16.august 
1575» da han blandt mange andre inviteres til et firedobbelt 
bryllup, som kongen vil lade afholde på Frederiksborg for 
nogle gf sine hoffolk. Peder er inviteret til at overvære de 
fire formælinger ledsaget af sin frue.
Denne anonyme frue var Margrethe Albøechtsdatter Gøye til 
Krenkerup, hvis far var. død 1558» Det er mest sandsynligt, 
at Peder og Margrethe var blevet gift kort efter forleningen 
med Fers herred, men vi ved det ikke.
Også Peders mor, fru Anne Eskesdatter Bille var død, men Mar
grethes mor levede endnu.
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Peders svigermor hed Anne Ottesdatter Rosenkrantz og hørte 
til slægtgrenen fra Boller.
I 1577 blev Fers herred slået sammen med Landskrone, som 
Axel Gyldenstierne var forlenet med, og Peder måtte kvitte
re sit len og forsøge at indkassere sine tilgodehavender, så 
han kunne afregne med kongen.

Den 7.maj skulle der være barnedåb i København, og Peder fik 
invitation til at møde. Det var den senere Christian den IV, 
der skulle kristnes, og Peder fik ordre til at møde med så 
mange heste og svende som muligt.

Der var andre festlige lejligheder, hvor Peder og Margrethe 
blev indkaldt, men i 1580 var det en særlig vigtig lejlighed. 
Forliget mellen kong Frederik og hans brødre skulle bevidnes 
og brødrene skulle tage hertugdømmerne i len af hans hånd. 
Det skulle foregå i Odense. Højtideligheden har jeg beskre
vet i Søren Munds biografi.

Ved en beklagelig fejl var hertug Hans den ældres lensfane 
blevet slået omvendt på fanestangen, og det var et dårligt 
varsel.
Samme år blev Peder indkaldt til at deltage i hertug Hans’ 
begravelse. Varslet var gået i opfyldelse, hertugen var død.

Som ejer af fast ejendom i København måtte Peder yde et bi
drag til stadens befæstning i 1581.

Søndag den $.august har Eiler Krafse skændigt ihjelstukket 
Tyge Brahe Jenssøn, og da det er ved at blive alt for almin
deligt, ønsker kongen at straffe drabsmanden.
Det var en af Peders brødre, der på denne måde døde pludse
ligt, og det var hans onkel, hans mosters mand, der var den 
skyldige i drabet.
Det er altså nu på tide at nævne Peder Brahes brødre og søs
tre, som han havde ialt otte af.

Først nævnes Ove, der skrev sig til Tundbyholm og Løberød og 
var gift med Karen Tagesdatter Thott.
Nummer to var Holger, der skrev sig til Hageløs og Hammer og 
havde ægtet Pernille Knudsdatter Sparre til Hageløs. Det var 
ham, dor var blevet såret i krigen.



„Hertugerne aff Holstein annammer Hertugdømmet Slesivig oc ^oemeren vdi Jodæning aff Hong Frederik Öen II*. 
billedet viser, hvorledes Jorleningen fandt Sted i Ödense den 3. ^TRaj 1580. ßensfanerne blev baaret frem af'Her
tugernes (Repræsentanter, den, som særlig gjaldt Hertug Hans, var ved en forseelse slaaet galt paa Stangen, 
saa QJaabenmærkct stod paa Hovedet, ^eraf spaaedc man ham efter QRiddelalderens Symbolik en snarlig ^Døb.
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Nummer tre, Axel var født blind og døde ugift. Så nævnes en 
Anne, der døde ugift, og som nummer fem Sophie, der skrev sig 
til Arup i Villands herred.
Efter Peder nævnes som nummer syv Agathe, der døde ugift, og 
nummer otte var så den ulykkelige Tyge, der skrev sig til To
strup og Hammer og som var en af dem, der var blevet gift på 
Frederiksborg slot i 1575 for kongens regning. Hans hustrv 
Helvig Iversdatter Krabbe var døde i 1578, men havde skænket 
ham fire børn, hvoraf dog kun en levede, datteren Anne, der 
gik i sit fjerde år, da hendes far kom så ulykkeligt af dage.

Peders yngste bror efter adelsårbogen var Henrik, der i den 
følgende tid synes at være den førende blandt brødrenes mod
stand mod at lade drabsmanden vende hjem til Danmark for at 
komme til forlig.

Det var Brahernes moster, Hilleborg Bille, der skrev til kon
gen om sin fortvivlede stilling med en fredløs mand i Meklen- 
borg og faderløse børn hjemme. 
Frederik den Anden forsøgte flere gange at udvirke et lejde
brev for Eiler Krafse til Egholm, men brødrenes betingelser 
er ganske betegnCnde. Drabsmanden måtte kun komme tilbage i 
en kort fastsat periode. Han måtte ikke komme i nærheden af 
Braherne, og han måtte ikke forulempe nogen anden.

Eiler Krafse, der allerede var en aldrende mand midt i tres
serne, må have været en frygtet duellant trods sin alder. 
Det ser ud til, at Krafse kom til Danmark i en lejdeperiode, 
men måtte ud af riget igen. Senere intervenerede hertugen og 
hertuginden af Meklenborg for ham, og også den danske dron
ning var inde i billedet. Det ser dog ud til, at det aldrig 
blev til noget forlig mellem parterne, for Eiler Krafse døde 
i Meklenborg, og hans arvinger fik tilladelse til at føre li
get hjem. Men det var tyve år efter drabet.

Imidlertid fik Peder den 14.august 1584 følgebrev på Sølvis- 
borg len i Blekinge og umiddelbart efter får han lensbrevet. 
Her sad han så til 1597 som lensmand på en af rigets vigtig
ste fæstninger, og her døde hans hustru den 11.april 1594, 
efter at hun havde overlevet en meget hård vinter.
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Vi kan nu følge Peder Brahe i Kancelliets brevbøger i hans 
stilling som lensmand på Sølvisborgo Kongen bruger ham som 
vurderingsmand, forligsmand, udskrivningschef, politimester 
og leverandør af flæsk, tømmer osv. Han skal som før give 
møde med hustru og døtre ved forskellige lejligheder, når 
hoffet holder fest, enten det nu er en barnedåb, et bryllup, 
en fyrstemodtagelse, et forlig, eller uden damer, når kongen 
skal ledsages på rejse til udlandet.

Han skal holde slottet vedlige, indkassere bøder, skatter og 
afgifter, han skal beskytte kirkerne og se til, at bønderne 
betaler tiende også til kirker og præster.
Han skal levere så og så mange stude til kongens fadebur, og 
han skal møde til ridderspil, når kongen kalder. De t er ham, 
der skal håndhæve udførselsforbud og importforbud.

Når bønderne klager over en ølskat og foretrækker at levere 
stude i stedet for øl, skal Peder ansøge kongen om en sådan 
ændring i afgifterne.

Nu og da må han forsvare sine og sin slægts interesser mod 
overgreb fra andre private eller fra kronen, og da Frederik 
den Anden dør, må han søge at vinde den nye konges tillid. 
Men da Christian den Fjerde selv kommer til magten, har han 
sine egne yndlinge, og Peder bliver lige så stille kørt ud på 
et sidespor og forfølges temmelig hårdt for restancer på sin 
lensafregning. Den 14.april 1599 får Peder kvittansiarum for 
Søvitsborg len. Han biev intet skyldig! Endvidere har han 
gjort rede for sine afdøde brødres, Tyges og Holgers afgift 
og regnskab af Villands herred.
Juleaften 1599 får Peder og nogle andre brev om, at dronnin
gen behøver nogle jomfruer af adel til sit jomfrukammer til at 
gøre hende daglig og tilbørlig tjeneste, om de vil sende nogle 
til dronningens hofmesterinde.

I sine sidste år besværes Peder af nabostrid og en kongelig 
sag med et kannikdømme i Lund. Han sidder seksten år enkemand 
på Krogholm og dør den 28•juni 1610. Af hans og Margrethes 7 
børn overlevedes han af de fem.
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Ane nr.1439* Margrethe Albrechtsdatter Gøye til Krenkerup.

Margrethe mor, Anne Ottesdatter Rosenkrantz blev trolovet 
allerede da hun var kun en halv snes år gammel med Albrecht 
Mogensen Gøye. Det skete i hemmelighed, fordi det var strengt 
forbudt at love så små piger bort. Men hun var en mulig ar
ving til "den norske arv", som hendes brødre senere sloges 
om.
Faderen Albrecht var ikke nogen vissenpind selv. Hans far var 
rigshofmester og lensmand på Skanderborg, og han blev kaldt 
kongen af Nørrejylland.

Margreths forældre blev gift i 1538, da Grevens Fejde var 
ovre, og fredens flittige virke havde læget de værste sår. 
Faderen var da lensmand på Stege slot, som han dog i 15^0 byt
tede for Dragsholm len.

Der kom ialt fem børn i ægteskabet, som kom til at vare i ty
ve år, så døde Margrethes far.
Ældst var nok den eneste søn, Otte, der var med i krigen 15^3 
til 1570 og blev hårdt såret i kampen om Elfsborg i 1566. Han 
døde på Elfsborg den 23 o oktober og blev begravet den 23-febru
ar 1567 hjemme i Radsted kirke ved slægtens gamle stamsæde 
Krenkerup.
Margrethe har nok ved den tid været en snes år gammel, og må
ske allerdde gift og hjemfaren.

Som nummer to nævnes Dorte, der døde ugift, men som arvede 
part i TtMfbernfeld og Clausholm.
Selv nævnes Margrethe som nummer tre , og efter hende omtales 
en lillesøster, Mette, der skal være død som lille.

Vi har kun fødselsåret på den sidste« Pernille blev født 1550 
på Krenkerup, som faderen arvede, da farfar, Mogens Gøye døde 
i 1544. Det kom dog til at vare længe endnu, før alle forma
liteter var i orden og alle parter tilfredse.

Nu skal vi sd lidt på, hvordan forbindelsen kom igang mellem 
Margrethe og hendes tilkommende, Peder Brahe. Hun var jo fra 
Lolland og han fra Skåne, så det ser da lidt mærkeligt ud.
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Det var Margrethes mor, fru Anne Rosenkrantz, der i sin tid 
var blevet opdraget hos sin faster Sophie, der var gift med 
Axel Brahe til Krogholm, og denne Axel Brahe var forfar til 
Peder, der blev Margrethes mand. Selv var grandtante Sophie 
barnløs, så Peders mormor var farfar Axels første hustru. 
Måske har Sophie endda opdraget både Peder og Margrethe på 
Krogholm, idet hun først døde i 1558, samme år som Margre
thes far.

Margrethe og hendes søskende var allesammen mindreårige, da 
deres far døde, og moderen har nok hentet dem hjem til sig 
i sin enkestand.
Forresten var fru Anne Rosenkrantz en meget dygtig og meget 
stolt adelsdame, som drev sine børn® arvegodser med største 
flid og dygtighed.

Vi ved ikke, hvornår Margrethe blev gift med sin Peder, men 
et godt gæt vil nok være 1572, da han første gang blev lens
mand. Det kan have været en slags bryllupsgave fra den unge 
konge til Peder og muligvis til hans svigermor, der havde væ
ret kongen en dygtig og trofast hofmesterihde i hans ungkar
letid, som han netop afsluttede samme år med giftermålet med 
den unge dronning Sophie af Meklenborg.

Vi har allerede set, hvordan Margrethes mand og hun selv ofte 
var gæster hos kongen, Frederik den Anden, og det var meget 
tiere end omtalt. Vi har også fulgt Peders virke som lensmand 
først i Fers herred og siden på Sølvisborg.

I sjette bind har vi med datteren Mette fulgt børnenes liv og 
udvikling. Hun efterlod sig ved sin død i 159^ fire sønner og 
tre døtre.

Margrethe Gøye Peder Brahes døde den 11.april 159^ °S blev 
begravet den; 26.maj i Krogholm kirke.



182

Gøye. Tre hvide ibskaller i blåt; en sjælden gang 
er ibskallerne anbragt på en skråbjælke (se side 
29). På hjelmen to ibskaller. hver besat med seks 
påfuglefjer; undertiden påfuglefjerene alene, 
eller to vesselhorn. • Uradel. Lolland.
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Ane nr.1440: Christoph von Lützow til Dutzow (1536).

Christophs far, Lüder(lll)von Lützow til Dutzow omtales i 
årene 1481-1492. Med sin hustru Magdalene von Oppershaussen 
havde han to sønner, som vi ved om, Lüder(IV) og Christoph. 
Det er nok ikke meget galt at sige, at Christoph blev født 
for 500 år siden, og han har været 30-35 år gammel, da han 
ægtede Beke von der Hude, der vist nok var fra Ostfriesland 
eller Oldenburg.

Vi befinder os med ham i Mecklenburg, hvis hertug på den tid 
hed Magnus den. Anden. Det var dennes far, Henrik den Fede, 
der samlede hele Mecklenburg til et hertugdømme, så i histo
rien står sønnen helt i skygge af ham.

Christoph har oplevet Columbus’ første rejser til Amerika og 
Vasco da Gamas opdagelse af søvejen til Indien.
Han har set Wien blive erobret af ungareren Corvinus, og tyr
kernes første belejring af samme by i 1529> hvor kejser Karl 
den Femte måtte lide den tort at måtté nedtage korset på den 
hellige Stephansdomkirkes spir og opsætte halvmånen i stedet. 
Kong Hans’ nederlag i Ditmarsken har han oplevet på nært hold 
og var måske endda med på togtet.
Han har oplevet, at svenskerne året efter rejste sig til op
rør mod danskerne.

I 1524 fødte fru Beke ham sønnen Lüder(v). Christoph nævnes 
selv endnu i 1536. 
Han skyldte Lybækkerne en masse penge.

Ane nr.1441: Beke von der Hude.

Hendes far hed Arents von der Hude, og hendes mor var af en 
slægt von der Klenken. Hun fødte mindst et barn i sit ægte
skab med Christoph von Lützow, nemlig sønnen Lüder, der blev 
begravet i Gross Salitz kirke.
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Ane nr. 1442: Hartwig von Bfilow til Wedendorf etc.(1506-1562)

Faderen Mathias var i stor anseelse hos hertugen og medvirke
de i alle vigtige landsanliggender. Han var gift med Margare- 
tha von Piessen af.husgt Jahmeln.

Hartwig havde en lillebror, Joachim, der døde i Italien under 
kejserens kamp med den franske konge.
Da også Hartwigs eneste fætter, Detleff døde barnløs trods to 
ægteskaber, arvede Hartwig alt gods i Wedendorf-Pokrent-grenen.

Detleff var søn af Mathias* ældre bror og havde oprindelig ar
vet slægtens hovedsæde Wedendorff, men efter hans død tilfaldt 
det også Hartwig. Forresten deltog de to fætre sammen i fejden 
mod biskoppen af Ratzeburg, som var indledt af Plessen-slægten. 
Den langvarige fejde varede fra 1526 til 1545, hvor forlig blev 
indgået mellem de stridende parter.

Allerede i 1509 nævnes Hartwig på godset Pokrent, så ved den 
tid kan han være gift med Anna von Perkentin af huset Zecher. 
Med hende fik han i årenes løb tolv børn, fire sønner og otte 
døtre.

Hartwig deltog ved flere lejligheder i sit lands anliggender, 
men det er uvist om han nogensinde blev landråd, som det har 
været antaget.

Ane nr.1443: Anna von Perkentin af huset Zecher.

Hendes far hed Hartwig von Perkentin og moderen hed Anna von 
Ahnefeldt. Vi kender kun-navnets M hendes bror, Barthold. 
Navnet staves også med B, som den danske gren har gjort det. 
Annas tolv børh hed: Hans, Barthold, Adam, Mathias, Levecke, 
Margarethe, Christina, Eva, Magdalena, Dorothea, Catharina 
og Barbara.
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Ane nr.1444 s Veit(Vith/Vyth)Behr, Herr til Spaltow(1524-1539)

Han skrev sig også til Hugoldsdorf, og hans hustru hed Mar
grethe von Blankenborg.
Faderen, Hans(Johann)III nævnes 1443-64 til Werder og Hugolds
dorf, men han synes at være død tidligt, for man hører intet 
til ham efter kun tre kildesteder.

Efter faderens død og farbroderen Vickes død sker der en be
tydelig skifteforretning, der fører til, at Veit, der benævnes 
Veit(ll) bliver stifter af linjen Hugoldsdorf.

Veit(ll) Behr til Spaltow og Hugoldsdorf døde i 1539»

Ane nr.1445J Margrethe von Blankenburg af Wolfshagen.

Margarethas far hed Otto og skrev sig til Wolfshagen in der 
Mark. Moderen hed Helene von Eichstädt af huset Rothen Clem- 
penow.
Margrethe eller Margaretha var gift med Veit(ll) Behr til Hu
goldsdorf og Spaltow, som hun skænkede sønnerne Hugold og 
Hans. Efter Veit Behrs død giftede hun sig igen før 1548 med 
præsten ved Helliggeistkirken i Stralsund Aiexius Grothe, og 
med ham havde hun datteren, Anna Grothe.
Alexius Grothe nævnes endnu i 1565. Hans dødsår kendes ikke. 
Hellerikke Margrethes dødsår er overleveret.
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Ane nr.1446: Joachim von Levezow til Lunow (1540-154$)) .

Jeg er bange for, at vi ikke kommer længere med denne slægt, 
°g da jeg allerede har fortalt, hvad jeg ved om Achim, kan 
jeg ligesågodt stoppe her.

Ane nr.1447 s Cathrine Smeker(Schmeker) til Wistenfelde.

Navnet staves på højtysk Schmecker, og jeg har fundet en An
na Heinrichsdatter von Schmecker af Gross Wiistenfelde, som 
levede på samme tid som Cathrine. Måske er det en niece, og 
måske er hun en søster.
Mærkeligt nok er denne Anna Smeker gift med en Hinrich von 
Levezow til Mistorf og Markow, som ligger tæt ved grænsen til 
Pommern ligesom Lunow gør.
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Ane nr.1448: Jørgen Rosenkrantz til Roe°nholm og Skaføgård.

Da man den 14.maj 1523 fejrede Kristi Himmelfarts mirakel i 
Hammelev kirke i Sønderjylland, var Margrethe Gans, lensman
dens hustru ikke til stede. Otte Holgersens hustru nedkom 
på denne dag med et drengebarn, der i dåben fik navnet Jør
gen. 
Der var i forvejen tre drenge på slottet, Holger, Erik og 
Otte og to piger, Margrethe og Anne. Lille Jørgen var og blev 
den yngste. Sådan var det ikke planlagt, men skæbnens spil.

Tre af børnene var i huset hos deres faster, Sophie Rosen
krantz, der var gift med Axel Brahe til Krogholm. Det var de 
to ældste sønner, Holger og Otte og den yngste datter, Anne.

De tre andre var i hvert fald med, da forældrene i 1525 rej
ste til Lybæk, hvor også mormor, fru Anna Maltzan kom tilste
de, da begge forældre blev angrebet af pesten og døde med en 
uges mellem rum i efteråret.
Fru Anna tog så de tre forældreløse børn med sig hjem til 
Brandenburg, hvor morfar, herr Jesper Gans, edler Herr til 
Putlitz, arvelig marskalk i Kurbrandenburg tog imod børnene 
med åbne arme. 
Deres mormor, fru Anna døde straks efter hjemkomsten. 
Erik var på den tid seks år gammel, Margrethe var fem, men 
Jørgen var kun to et halvt, og han havde vel endnu ikke lært 
at tale dansk, så han blev selvfølgelig morfars kæledægge.

Det er uvist, hvem der tog initiativet, da de to drenge, Erik 
og Jørgen i 1530 kom hjem til Danmark. Deres morfar var gam
mel, og han døde faktisk samme år, men om det har været sorg 
over at miste drengene, ved vi ikke.
I hvert fald kom Erik og Jørgen til Rostock, hvor de blev af
hentet af fru Alhed Urne, Jørgen Venstermands hustru, der tog 
dem med til Nykøbing slot, som deres farbror, Holger havde i 
forlening.
Søster Margrethe blev tilbage hos moderens familie i Branden
burg, hvor hun senere blev gift og levede resten af sine dage.

Erik og Jørgen kom til deres faster Sophie, Axel Brahes, hvo® 
deres tre søskende allerede længe havde været.



Fru Sophie Rosenkrans, Hr. Axel Brnhcs, 
1493—155S.

(Maleri paa Gauno.)
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Da Jørgen blev født, var der ingen, der hed Rosenkrantz, og 
han var da også bare døbt Jørgen Ottesen, men i 1524 antog 
hans far det nye slægtsnavn, der henviser til det gamle vå
bens rosenkrans på hjelmen. Herefter hed også Jørgen og hans 
søskende Rosenkrantz.

Jørgen var syv år, da han kom i huset hos Axel Brahe og fa
ster Sophie på Krogholm i Skåne, og igen, som den yngste af 
børnene fik han mest opmærksomhed, og faster Sophie tog sig 
af ham og var ham i moders sted, som han selv skriver i sine 
erindringer.
Han lærte at læse og skrive af en præst i Børringe kloster, 
som Axel Brahe dengang havde som len under Malmøhus. I en al
der af ti år sendtes haft 1534 til Malmø for at lære latin af 
lektor Frants Vormorsen, der havde mange adelsbørn i lære« 
Jørgen blev tinget i kost hos borgmester Jørgen Kock, hvor 
også en del adelsbørn boede.

Kort efter Jørgens ankomst til Malmø udbrød oprøret i byen 
mod rigsrådet, og Jørgen Kock holdt nu de adelsbørn, han hav
de i sit hus, som gisler i ni uger i fangenskab. Det drejede 
sig foruden Jørgen om fire drenge af slægten Bille, to af æt
ten Ulfstand og flere andre.
Børnene blev først frigivet, da hr.Tyge Krabbe og hr.Axel Brahe 
med den øvrige skånske adel havde hyldet grev Christoffer af 
Oldenborg på Kristiern den Andens vegne.

Fru Sophie var naturligvis dybt rystet over dette overgreb 
og tog ham straks fra Jørgen Kock og Frants Vormorsen og sat
te ham i skole i Ystad.

Ved Grevens Fejdes ophør åbnede Københavns Universitet igen, 
og Jørgen blev nu sendt til København, hvor Oluf Krysostomus 
skulle være hans præceptor. Han blev tinget i kost hos denne 
sin gamle lærer fra Malmø og Ystad, men mester Oluf havde alt 
for meget at se til og passede ikke den kostskole, han havde 
oprettet for unge adelige og borgerlige studerende. Jørgen 
klagede til sin faster over den manglende undervisning og 
til sin ældste bror, Holger, der på den tid var hans værge, 
og de to tog nu affære.
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Jørgen blev nu sat i huset hos Jens Andersen Sinning, d^r^ 
var vendt hjem fra Wittenberg i 1538. Denne unge, begavede 
universitetslærer tog sig ivrigt af sine nye elever.
I 1539 kaldte Jørgens storebror den nu sekstenårige lille
bror hjem til Boller ved sydsiden af Horsens fjord og kort 
efter gik rejsen til Wittenberg.

Med sig i rejsetasken havde Jørgen anbefalingsskrivelser til 
Bugenhagen og Melanchthon fra kong Christian den Tredie selv, 
for at de skulle skaffe den unge mand en duelig præceptor.

Den præceptor, de fandt, faldt dog ikke i Jørgens smag. Han 
var streng af væsen, men ikke konstruktiv i sin undervisning. 
Kort efter ankomsten til Wittenberg blev Jørgen angrebet af 
en pestagtig sygdom, som rasede i den usædvanlig hede sommer 
15^0» så først den 1U.september blev han immatrikuleret ved 
universitetet.

Da Jørgens privatpræceptor, mester Joachim Westphal efter et 
par år blev kaldet til præst i Hamborg, havde hqn i den føl
gende tid ingen og faldt derpå i selskab med dem, der ikke 
havde megen lyst til at studere.

Man får indtryk af, at den aldrende Jørgen Rosenkrantz under 
arbejdet med sin selvbiografi er blevet klar over, at han i 
sin ungdom har vist for lidt initiativ i studierne.
Han har imidlertid fået stpr respekt for de lærde reformato
rer, Luther, Melanchthon og Bugenhagen, og især er han blevet 
præget af den moralopfattelse, der senere skaffede hans søn, 
Holger problemer med Christian den Fjerde.

X 15^^, da han var 21 år gammel, vendte Jørgen tilbage til 
Boller, hvor han i en periode holdt hus sammen med sin bror, 
Otte.
Da brødrene derpå havde foretaget *t såkaldt tokkeskifte ind
byrdes, holdt Jørgen i nogen tid hus alene på Næsbyholm på 
Sjælland.

Efter fire års ophold i Danmark drog Jørgen atter til udlandet 
med det store brudetog til Sachsen, hvor også Otte var med.
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I de følgende fire år tjente han kurfyrst Moritz af Sachsen 
med fire heste, og deltog i de kampe hvor denne mand nu hav
de hovedrollen.
Således lå han i et halvt år foran Magdeburg sammen med kur
fyrsten og deltog i mange forskellige kampe.

Jørgen var en af de seks udvalgte adelsmænd, der dag og nat 
skulle følge kurfyrsten, hvor han end færdedes. Han stod i 
høj gunst hos Moritz af Sachsen, og det var ugerne, han fulg
te sine brødres ønske om at få ham hjem til endeligt skifte, 
da Holger og Otte havde giftet sig.
Men i 1551 måtte han vende hjem, 28 år gammel, efter et ind
holdsrigt ungdomsliv.

Det kan godt undre en, at Jørgen, der var så protestantisk 
og ærlig af sindelag, kunne slutte sig til Moritz af Sachsen, 
der vandt sin kurfyrsteværdighed ved at svigte protdeadaterne 
og følge kejser Karl den Femte. Det var så meget mærkeligere, 
som hans bror Erik jo fulgte Moritz’ fætter, den tidligere kur
fyrste Jo&a$ Friedrich af Sachsen indtil slaget ved Muhlherg, I • . t _ I
hvor kurfyrsten blev taget til fange af kejseren og mistede 
sin kurfyrsteværdighed, den Moritz købt^ ved sit forrædderi. 
Dengang fik Erik en .ærlig afsked den 7»juli 15^7«

Efter at Jørgen havde taget sin afsked og var vendt hjem til 
Danmark, skiftede Moritz side igen og tog protestanternes 
parti i de følgende kampe.

Som yngste søn fik Jørgen ved skiftet ikke udlagt nogen hoved
gård, men måtte nøjes med strøgods, dels i omegnen af det se
nere Rosenholm og dels omkring Skanderborg.
Af to bondegårde i Skaby i Hvilsager sogn dannede han i 1551 
gården Skaføgård med skove og søer, som han skrev sig til i 
de følgende år. Det stillesiddende liv som landadelsmand var 
dog ikke noget, han kunne finde sig i ret længe, og allerede 
i 1552 tog han efter venners råd tjeneste hos Christian den 
Tredie, hvor hans brødre, Holger og Erik havde haft høje po
ster som hofmarskalk, staldmester etc.

Jørgen tjente nu i kongens gård i henved fire år, og deltog 
bl.a. i toget til Vismar, hvor hertug Hans Albrecht af Mek- 
lenborg blev gift med frk Anne Sophie af Prøysen.
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I 1^55 forlenede Christian den Tredie ham med Koldinghus len 
på regnskab, som han havde til kongens død. Fra 1557 tillige 
Høneborg, som blev lagt til Koldinghus.

1559 havde kongen ønsket at holde hans bryllup med Dorthe 
Lange, men kongens død og begrave1se^kom til at ændre alle 
planer, og brylluppet kom til at stå den 5.februar 1559 på 
Høneborg slotT

Efter kongeskiftet blev Jørgen enkedronning Dorotheas lens
mand på Dronningborg, som han havde til 1563. Det var imid
lertid allerede i 1559, Frederik den Anden udfærdigede det 
mageskiftebrev, der gav Jørgen Holmgård i Præsteeng i Horn
slet sogn, Svinsholt gård i Krogsbæk sogn, samt Skovlskær og 
Holm mølle i Hornslet sogn, mod at kongen fik Pudseborg, det 
senere Gersdorfslund i Hadsherred med noget mere gods.
Det var dette mageskifte, der lagde grunden til Rosenholm, 
og fra nu af var Jørgen travlt optaget af det gamle Holmgård 
i Hornslet.

I 1563 blev han kongelig lensmand på Kalø slot, som han be
holdt indtil sin død i 1596. Han blev samtidig optaget i rigs
rådet, hvor i forvejen hans to ældre brødre, Holger og Erik 
havde fået sæde. Storebror Otte var død allerede i 1557»

Allerede i 156U skrev Jørgen sig til Holm? men da slottet i 
1569 stod færdigt med sine fire røde fløje, skrev han sig til 
Rosenholm. Det var blevet ham spået, at hvis han byggede net
op på den plads, ville hans slægt aldrig uddø.

I disse år, hvor byggeriet på Bosenholm stod på, var det meget 
lidt, man kunne finde om Skaføgård, og når dette sted blev om
talt, var det altid med skiftende stavemåder. Skaby, Skovby, 
Skafø, Skaffø med eller uden endelsen - gård.
Men midt i 1570erne begyndte der at ske noget på denne front.

Hidtil havde Børgen kun haft en søn, Otte født 0.I560, men i 
157^ nedkom fru Dorthe med endnu en søn, der kom til at hed
de Holger, og nu viser det sig, hvor skuffet Jørgen har væ
ret, at der ingen hovedgård var til ham, for nu samler han 
flittigt sammen til en ny hovedgård til sin yngste søn.
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Rosenholm var etaf de slotte, den engelske rejsende besøgte. Beretningen bringer dette samtidige billede 
af slottet, tegnet af F. Richardt.

Lysthus
på Rosenholm
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I kilderne kan man nu se, at han foretager en række mage
skifter for at samle gods omkring SkaføgArd, og1 så begynder 
han ogsA at bygge.
I årene 1579“1582 opfører han kornladen, koladen og den tre
fløjede hovedbygning, som for en stor del stAr endnu, men i 
1582 havde Jørgen den store sorg, at han mistede sin ældste 
håbefulde søn, Otte kun 22 Ar gammel, og byggeriet gik helt 
i s tA .

SkaføgArd blev nu bestemt til enkesæde for fru Dorthe Gundes- 
datter Lange, og nu træde Rosenholm atter i forgrunden ved 
mageskigterne .

Ved Frederik den Andens død ophører Jørgen Rosenkrantz’ mage
skifter, da det især var kongens stræben efter at samle gods 
omkring de kongelige slotte, der havde givet anledning til 
disse magelæg.
Nu blev Jørgen ogsA en af regeringsråderne i formynderrege
ringen i Christian den Fjerdes mindreArighed.

En del af det gods, Jørgen bortgav for det, han fik, var af 
hans hustrus arv, og han mAtte føre proces mod børnene af en 
mester Gunde Lange, der havde levet med en ufri kvinde, som 
ban havde udgået for sin hustru, men som det lykkedes Jør
gen at bevise var en tjenestepige, sA børnene ikke kunne ar
ve. SAdan kunne Jørgen altsA ogsA være o

Vi er gået let henover den nordiske syvårskrig, som betød så 
meget for Erik i Bergen, men her havde Jørgen en diplomatisk 
og indenrigspolitiskrrdlle, som ikke bragte ham sådan i for
grunden, som Erik kom det.

Med oprettelsen af sine to hovedgårde fulgte også forpligtel
ser overfor sognekirkerne i Mørke og Hornslet, og her blev 
Hornslet sognekirke udvalgt til at være begravelseskirke for 
Jørgens forfædre og efterkommere, og fra 1562 begyndte han at 
samle sine og sin hustrus aner hjem fra deres hvilesteder i 
andre kirker, Bregned, Fjellerup, Mariager, Lybæk og Uth mofl<» 
Det bleto en hftåt enestående udsmykning, Hornslet sognekirke 
fik i Jørgen Rosenkrantz* tid.
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Hidtil har vi mest beskæftiget os med Jørgens private fore
tagener, så nu må det være på tide, at se på hans offentli
ge bestillinger.
Lad os begynde med at opremse de mænd, han kom til at sidde 
i rigsråd med.

Det var Eiler Hardenberg, Johan Friis, Otte Krumpen, MOGENS 
GYLDENSTIERNE, PEDER SKRAM, Børge Trolle, Oluf Munk, Erik 
Krabbe, Antonius Bryske, JØRGEN LYKKE, Eiler Rønnow, VERNER 
PARSBERG, Niels Lange, Holger Rosenkrantz, Lave Brahe, Peder 
Bille, Herluf Trolle, ERIK ROSENKRANTZ, Frans Brockenhus, 
Sten Rosensparre, OTTE BRAHE, og JØRGEN ROSENKRANTZ. Alle de 
med store bogstaver er vore aner, syv af toogtyve. I treog
tredive år kom Jørgen til at sidde i rådet, og han startede 
med det samme med at forhandle i Arhus med borgere og gejst
lighed om at forstrække kongen med hjælp til krigen. 
Samtidig skulle Jørgen holde mønstring i Kalø, Dronningborg, 
Århus og Åkær len. 
Sammen med Otte Krumpen, Jørgen Lykke og Otte Brahe fik han 
fuldmagt til at tage vare på Jylland og samle krigsstyrken i 
Kolding. 
Han skulle sørge for, at der sendtes fetalje til kongen fra 
Århus til Elfsborg.

I København havde han deltaget i de underhandlinger med de 
lybske udsendinge, der havde resulteret i forbundet mellem 
Danmark og Lybæk imod Sverige, men da kejseren havde berammet 
et fredsmøde i Rostok for at hindre krigens udbrud, fik Jør
gen ordre til at rejse derned sammen med Otte Krumpen, Henrik 
Rantzau og Joachim Hincke. 
De ventede flere uger i Rostok, men da svenskerne udeblev, 
og krigen begyndte, vendte de sidst på året atter hjem.

Endnu en gang i 1564 inviterede kejseren til fredsforhandlin
ger i Rostok. I april fik Jørgen og de andre gesandter ordre 
til at holde sig rede. Samtidig fik Jørgen brev om at have 
tilsyn med fyrlampen på Anholt og påse, at skoven der ikke 
blev forhugget.
De synes at være blevet opholdt i Gedser af modvind, så den 
lokale lensmand fik ordre til at sørge for deres underhold.
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Da Rostokkerne - vel på grund af krigen - havde jobbet alle 
prisep op på fødevarer, medførte det danske gesandtskab der
for Øxne, lam, dildbrad og anden fetalje, som lensmanden på 
Gedsergård også havde måttet skaffe til veje.
Det gik så med dettt møde, som med det sidste. I ti uger sad 
de og ventede på de svenske, så blev de kaldt tilbage og an
kom til København den 3O.juli.

Snart efter blev Jørgen sammen med Kasper Paslich affærdiget 
på en diplomatisk sendelse til kurfyrsterne af Brandenburg og 
Sachsen og til kejseren. Han afrejste fra Kalø den 28.august 
og ankom til Se^eberg hos Henrik Rantzau den 8.september, der 
fra drog han sammen med tilkomne lybske sendebud den 13.sep
tember og ankom til Berlin den 19.september.
Kurfyrsten var imidlertid på jagttur og først den 24.september 
fik sendebudene audiens på et jagtslot, hvor de blev modtaget 
klokken fire om morgenen, endnu før det blev lyst, og bagefter 
drog den jagtglade fyrste igen på jagt.

Et par dage efter kunne Jørgen og hans følgesvende begive sig 
fra Berlin til kurfyrst August af Sachsen, kongens svoger, og 
den 7.oktober fortsatte rejsen fra Leipzig gennem Bøhmen til 
Wien, hvor de ankom den 24.oktober 1564.

De fik en personlig audiens hos kejseren, der svarede dem, 
som Jørgen siger: "- meget herlig og vel", og den 12.novem- 
ber forlod de Wien, så de har næppe været hjemme før ved ju
letid, og her fik han ordre til sammen med Otte Brahe at ha
ve tilsyn med alting i Jylland, "om noget hastigt påkom”.

I begyndelsen af januar 1565 fik Jørgen fritagelse for per
sonlig deltagelse i det forestående togt til Sverige, og i de 
følgende år opholdt han sig også jævnligst i Jylland, optaget 
af mange forskellige hverv angående krigsførelsen og skatte- 
pålægene, meget hyppigt dog afbrudt af rigsrådsmøder i Køben
havn eller andetsteds.

I juli 1566 blev han sammen med 
dommerne i anledning af kongens 
re. Han deltog i december samme 
adelsskatten.

Johan Friis sendt til hertug
stridigheder med sine farbrød- 
år i adelsmødet i Viborg om
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I sommeren 15^7 deltog Jørgen i det resultatløse fredsmøde 
i Stralsund, og samme år i et stort frugtesløst møde i Oden
se om de slesvigske hertugers lenspligt, og sidst i august 
samme år fik han det ubehagelige hverv sammen med Jørgen 
Lykke at omstøde en af enkedronning Dorotheas dispositioner, 
der var gået kongen for nær,

I december holdt Jørgen i kongens fraværelse retterting i 
Viborg, så helé året havde han været stærkt optaget af ri
gens ærinder.

Aret 1568 medgik til krigsforberedelser og store rigsrådsmø
der. Og underhandlinger med svenskerne i Roskilde førte til 
freden den 18onovember. Jørgen var ikke blandt fredsunderhand
lerne, men han var i Roskilde sammen med sin hustru fru Dorthe«

I 1569 deltog Jørgen igen i et stort møde i Odense angåebde 
den slesvigske lensstrid og problemer om den gejstlige juris
diktion i de slesvigske enklaver.
Da man ikke kunne komme til noget resultat, blev nyt møde ef
ter fremmede fyrsters mægling udsat til om ti åro

Der fandtes en mængde dokumenter på Rosenholm om disse indvik
lede sager, som gik meget langt tilbage i tiden.

Jørgen var med i den delegation,som skulle møde svenske udsen
dinge ved rigsgrænsen for iværksættelse af Roskildefreden af 
1568, men da man ikke kunne komme til enighed, brød krigen ud 
på ny o
Jørgen og de øvrige udsendinge vendte tilbage fra disse resul
tatløse forhandlinger den 28.august.

Resten af året og begyndelsen af 1570 optoges af krigsforbe
redelser og rigsrådsmødet i januar, hvor kongen truede med at 
nedlægge sit embede.
Derpå kom forberedelserne til Stetinermødet, der skulle begyn
de den l.juli, og som først sluttede i december med den ende
lige fredsslutning. Her var Jørgen med til det sidste.
Landene i Norden gik nu ind i en freds^eriode på mere end 40 
år, men det vidste man endnu ikke noget om.
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Freden i Stetin var dog ikke afslutningen på Jørgens diplo
matiske aktivitet. I 157? var han med Peder Bille og Jens 
Kaas i Brøasebro i anledning af flere bestemmelser i denne 
fredstraktat, og i september 1573 var han i Stokholm i et 
lignende anliggende.
I vinteren 1575-76 deltog han i Kolding i nye underhandlin
ger om gejstlige forhold i Sønderjylland.

I 1577 blet» han sammen med Henrik Rantzau og Jakob Ulfeld 
sendt til Emden for at underhandle med engelske sendebud om 
sejladsen i de nordlige have, som kongen betragtede som sine, 
da de lå mellem Island og Norge.
De ventede i syv uger i Emden på englsndeane, men først i au
gust kom drøftelserne i gang uden for Hamborg, da pesten ra
sede indenfor i byen.
Det kom ikke til noget resultat i denne omgang.

Striden mellem kongen og hertug Hans den ældre gjorde, at Jør
gen, Niels Kaas, Jakob Ulfeld og Kasper Paslich måtte give mø
de i begyndelsen af 157$» og ved kurfyrsten af Sachsens mæg
ling kom det til forlig i de stridspunkter, der gjalt kongen 
og hertug Hans alene.
Spørgsmålet om Slesvigs lenspligt stod dog stadig uløst.

På kongens vegne første forhandlingerne da på det store møde 
i Odense fra marts 1579 til juni.af'kane leren Niels Kaas, 
rigsmarsken Peder Gyldenstierne og rigsråderne Jargen Rosen- 
krantz, Jakob Ulfeld og Kasper Paslich. De var dog ikke alle 
tilstede hele tiden. Således var Jørgen med frue inviteret 
til bryllup af kongen den l.marst på Koldinghus.

Efter tyske fyrstersmmægling blev det så aftalt, at hertuger
ne næstkommende fastelavn - altså I58O - skulle tage lensed 
af kongen på det store torv i Odense.
Der stod dog endnu meget tilbage at ordne og aftale angående 
ceremonierne, og i den anledning blev Jørgen sendt til land
dagen i Slesvig for nærmere at forhandle med hertug Adolf.

Hvordan den store højtidelighed forløb har vi allerede tid
ligere omtalt, og selvfølgelig var Jørgen tilstede.
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Men hermed var problemerne ikke forbi. Alle tilstedeværende 
havde bemærket, at hertug Hans’ våbenbanner var sømmet for
kert på fanestangen, så det vendte på hovedet, og så vidste 
alle, at han måtte dø inden et år®
Hertug Hans vidste det også, og så døde han, og så var fre
den igen forbi, for hertug Adolph krævede sin afdøde brors 
fulde arv, og det kunne kong Frederik naturligvis ikke gå 
ind på, og da striden antog en stadig mere bitter karakter, 
log( kongen den 15 o juli udgå ordre til den jyske og fynske 
adel om at holde sig rede med heste og folk til at møde i 
Kolding-, "da der er tvist mellem kongen og hans naboer’.’ 
Først den 17 oaugust fik de afbud, da striden var blevet bi
lagt ved fyrstelig mægling.

Og nu gik Jørgen så ind i en periode, hvor han skulle beskæf
tige sig med fredens gerning i den danske indenrigspolitik, 
og det blev især NørreJyllands forhold, han i det daglige kom 
til at beskæftige sig med.

Først og fremmest skulle han have med skatterne at gøre, men 
også i fredstid var der militærmønstringer at tage sig af, og 
han var ikke alene om at mageskifte ejendom med kronen, og i 
sin egenskab af lensmand og rigsråd fik han mange hverv med 
at vurdere jord og ejendom og sammenligne gårde med vidt for
skellig bonitet og vidt forskellige herligheder.

Han havde så også sit lens på Kalø med dets produktion og dets 
regnskab og administration, men det var fru Dorthe, der stod 
for den daglige husholdning på slottet, der omfattede henved 
fyrretyve mennesker i borgeleje og kost. Men hendes virksom
hed vender vi tilbage til.

Desuden var der jævnlige rigsrådsmøder i København og andre 
steder, og en gang om året skulle han deltage i det kongelige 
retterting i Viborg, enten kongen selv var til stede eller ej®

Allerede ved det store Odensemøde var den unge junker Chris
tian blevet valgt til sin fars efterfølger, og i 1584 blev 
han hyldet på Viborg landsting, så også her skulle Jørgen jo 
være til stede som vidne®





206

Nogle af de sager, Jørgen i disse år havde med at gøre, var 
af personlig karakter, og enkelte tangerede det private.

Hans samarbejde med og støtte til sit næstsøskendebarn Bir
gitte Gøye i hendes kamp for at oprette Herlufsholm skole 
mod stærke kræfter i familien, var afgjort en hjertesag for 
ham selv personligt.
Hendes bestræbelser for at få Anne Hardenberg gift med Oluf 
Movridsen, der blev den første forstander for Herlufsholm, 
fik også Jørgens helhjertede støtte.

I sagen mod Niels Hemmingsens nadverlære viste Jørgen sig 
streng til trods for, eller måske på grund af, at han i si
ne unge dage havde kæmpet med kejseren mod det Schmalkaldi- 
ske forbbnd af protestantiske fyrster. Måske var det hans er
faringer fra den tid, der gjorde ham bange for, at religiøse 
afvigelser skulle føre til borgerkrig i Danmark, for han var 
meget streng mod sin tidligere studenterkammerat og tålte ik
ke nogen spidsfindigheder i Niels Hemmingsens forsvarstaleA

Jørgen var kendt som en stor elsker og samler af danske anti
kviteter, og det var ham en stor glæde, at det blev Anders 
Sørensen Vedel, der fik opgaven at skrive en fortsættelse af 
Saxo, der nylig var blevet udgivet i Paris.
Han havde allerede som lensmand på Koldihghus kendt faderen, 
rådmand Søren Sørensen, og han meddelte både Vedel og Huit- 
feld historiske oplysninger og aktstykker om ældre tider, så 
det var med nogen bitterhed, at han måtte fratage Vedel det
te arbejde og give det til Niels Krag.

Også Thyge Brahe havde en ven og velynder i Jørgen, der selv 
ledsagede den unge Christian den Fjerde til Uranienborg, så 
det var ikke hans skyld, at det senere kom til et brud mel
lem astronomen og den unge konge. Vi har jo allerede set, at 
også Holger Jørgens søn senere var Thyges ven, selv om hans 
frygt for Christian den Fjerde til sidst lod ham svigte sin 
og faderens ven.

Nu er vi vist løbet lidt for langt i farten, så vi er kommet 
et stykke ind i Christian den Fjerdes tidsalder, så stop en 
halv.
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Til Jørgens bestillinger børte også at deltage i kongens fa
miliefester. Fan havde været med blandt Christian den Fjer
des faddere i 1577» i 1586 repræsenterede han sammen med to 
andre rigsråder kongen ved dennes svigermors begravelse i 
Gustrow i Meklenborg.
T 158/ var han dronning Sophies hofmester under hendes besøg 
i hjemmet i Meklenborg.
Han var ikke med ved hertug Hans den Yngres bryllup på Søn
derborg, hvor kongen blev syg, men han var inviteret med hu
stru og flere slægtninge til Goske Buddes bryllup på Haderslev- 
hus, som kongen holdt den 25ofebruar. Kongen kom nok til det
te bryllup men kunne ikke deltage i lystigheden,og han skynd
te sig tilbage til Sjælland, hvorhen Jørgen ikke fulgte ham, 
da han jo var lensmand på Kalø«,

Jørgen var altså ikke tilstede, da kongen døde på Antvorskov 
den 4.april, men han blev straks tilkaldt sammen med de øvri
ge råder, hvor man blev enige om at danne en formynderstyrel
se bestående af kansler Niels Kås, rigsadmiral Peder Munk, 
ældste rigsrådsmedlem Jørgen Rosenkrantz og rentemester Chri
stoffer Walkendorf.

Denne formynderregering skulle styre landet i det daglige på 
rigsrådets vegne, mens alle beslutninger af varighed skulle 
tages af det samlede rigsråd.
De fire maænd skulle forblive sammen med den unge umyndige 
konge, hvor han end drog hen i rigerne, og kun i nødsfald og 
særlige tilfælde kunne den ene eller den anden tage hjem for 
at varetage private anliggender.

Vi kender alle problemerne med enkedronning Sophie, der ville 
blande sig i mange forhold og måtte sættes ud af spillet ved 
et kup til sidst.
Jørgen sad i dette øverste råd til sin død, mens de tre øvri
ge medlemmer efter tur faldt fra«
Christoffer Walkendorf udtrådte midt i 1590, Peder Munk i ju
li 1593, ogrNiels Kås døde i 1592* den 29ojuni, så til sidst 
var Jørgen den vigtigste person i regeringen. De tre afgåede 
blev erstattet af Sten Brahe, Manderup Parsberg og Jakob Se- 
feld. Jørgens familieliv skal vi følge i Dorthe Langes saga.
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Ane nr.1449: Dorthe Gundesdatter Lange f.15^1, død 9.3.1613

Dorthe blev født på Tryggevælde, hvor hendes far, Gunde Lan
ge af slægten Munk var lensmand siden 1536.
Hendes mor, Karen Hansdatter Breide havde tjent hos dronning 
Dorothea siden 1533 og havde fra 1539 godset Svenstrup i len 
uden afgift af nogen art.
Forældrene synes at være gift cao154O, hvor fru Karen endnu 
tjente hos dronningen.
Dorthe er uden tvivl opkaldt efter Dronning Dorothea.

Dorthes far havde fra sin faster arvet part i det Holmegård, 
som lå der, før Claus Daa byggede det, vi kender, men han så — ■—
hen til det Kærgård, hans ældste bror Hans havde arvet, men 
som Gunde anså for at være slægtens hovedsæde, men han fik 
aldrig part i Kærgård, men det gjorde hans søn, Hans.

Hans blev født på Svenstrup den 27omaj 1542, og det fortæller 
os, at familien nu slog sig ned her, og her er formentlig og- 
sø det næste par stkkker født, Christen og Gunde, der begge 
døde unge og ugifte.

Dorthes far købte 1544 Breininge af kronen, og her blev måske 
så de to sidste født, Frederik og Anne.

Det var ikke bare Dorthes mor, der havde tjent hos dronning 
Dorothea, det hav^de også mostrene Abel og Margrethe, og Dor
the var selv ikke mere end syv år gammel, da hun blev indfor
skrevet til dronningens jomfrukammer, hvor hun i sit tolvte 
år blev dronningens egen kammerjomfru.
Det var vel omtrent ved den tid, der kom en ny ung hofsinde 
i kongens gård, som hed Jørgen Rosenkrantz.

Jørgen var en mand, der havde været ude at se verden, og som 
havde været i krig. Han var tredive år, og Dorthe var kun en 
ret lille pige på tolv, da de mødtes, og da var hendes mor 
allerede død i 1550 på sin fædrenegård Keldet i Haderslevs 
omegn.
Jørgen tjente som Christian den Tredies lensmand på Kolding- 
hus til kongens død, og lidt til.
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Christian den Tredies død kom meget ubelejligt for Dorthe 
og Jørgen. Dronning Dorothea havde netop arrangeret deres 
bryllup som skulle finde sted den 5.februar 1559 P^ Kolding- 
hus, men nu kunne man ikke fejre bryllup i sørgehuset.

Dronningen var imidlertid en svoren fjende af aegteskabsdjæ- 
velen, der altid pønser på at forpurre eller udskyde ægte
skaber, så hun flyttede i stedét højtideligheden til Høne
borg i Haderslev, hvor hendes svoger, Håns den Ældre reside
rede, og det passede hende fint, som vi skal se.

Enkedronning Dorothea, som vi nok nu bør kalde hende, havde 
sit livgeding liggende i Østjylland fra Randers og ned til 
Als, hvor hun havde Nordborg og Sønderborg.
Imidlertid tog hun nu selv sæde på Koldinghus, som hun havde 
store planer med, og Jørgen fik hun anbragt på Dronningborg 
ved Randers, hvad der nok passede ham fint af hen-syn til de 
byggerier, han selv havde i gango Han blev altså dronningens 
lensmand der.

En rigtig Kirsten Giftekniv var hun den gamle enkedronning, 
og især sørgede hun jo for sine jomfurer, som hun gerne så i 
et godt ægteskab efter god Luthersk skik.
Det var dengang det blev moderne at køre i vogn, og Danmark 
var også dengang med på noderne, og det var måske den gamle 
dronning Dorothea, der var skyld i det, for den sædvanlige 
bryllupsgave, hun gav til sine hofjomfruer, var en såkaldt 
hængende karm, et stort klodset foretagende, der slingrede 
hen a{( de* elendige veje som en fuld elefanto
Og det kan ikke fejle, at også Dorthe har fået sådan et mon- 
strom med spærlagner, dækker, klæder, hynder og dyner, og 
hvad ved jeg, med seletøj og formentlig, da det var hendes 
personlige kammerjomfru, fire heste til at trække hele fore
tagenet .

Og her kan vi så se Dorthe og Jørgen på vej fra Haderslev til 
Randers, Vi ved desværre ikke, hvordan vinteren var det år, 
men nogle dages frost har der vel været, så den vældige vogn 
ikke er kørt fast i mudder på vejen.
Jørgen har selvfølgelig redet ved siden af, mens Dorthe har 
måttet tåle den forfærdelige skumpien og rysten i vognen, så 
hun kunne ankomme standsmæssigt til Dronningborg,
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Navnet hængende karm var nærmest en betegnelse af konstruk
tionen. I daglig tale hed den fruervogn efter bruden.
Turen mod nord gik ad kongevejen over Jelling, og da Dorthe 
efter vel en halv snes dages skumpien ankom til slottet i 
sin vogn med slingrende hjørnestolper, knirkende og knagende 
og med blafrende taghimmel og spærlagener har hun været al
deles udmattet, blå og gul over hele kroppen, øm og forslå
et af den hårde medfart, og vognens himmel og forhæng, tæp
per og puder har trængt til en grundig behandling med en 
tæppebanker, for hun havde ikke fået nogen støvsuger af sin 
mand.

Dorthe var kun atten år, da hun rejste den tur, så jeg anta
ger, at hun ligesom Jørgen har foretrukket at ride, men må
ske gik det bare ikke an.

Dronning Dorothea var en fremragende opdrager. Hendes døtre, 
der blev gift med udenlandske fyrster, berømmes endnu mere end 
400 år efter, så der er ingen tvivl om, at Dorthe har fået en 
førsteklasses uddannelse ved hoffet i Koldinghus. Hun har lært 
dyd og gode sæder, fornem anstand og kendskab til kunstfærdi
ge håndarbejder, oen hun har også lært sprog, idet dronningen 
ikke kunne andet end tysk; og praktisk regnskab, som vi kan 
se hende demonstrere ved en senere lejlighed.
Det var således en dygtig hustru, Jørgen førte hjem, ^a han 
overtog Dronningborg len i 1559* Det unge par ankom til deres 
nye hjem midt i maj ved pinsetid.
Det måtte jo tage nogen tid, før Jørgen kunne afslutte sit ar
bejde og regnskab for Koldinghus len.

Dronningborg slot var det gamle Gråbrødrekloster i Randers, 
der lå inde i byen tæt ved Gudenåen, og her har de snart fun
det sig til rette, for i I56O nedkom Dorthe med sin første
fødte, en søn, der kom til at hedde Otte efter sin farfar.

Da krigen brød ud i 1563, blev Jørgen indkaldt af kong Frede
rik den Anden til at være lensmand på Kalø. Det var kun nød
tvungent dronningen gav slip på ham, men hun trmstede sig med, 
at kongen i ham fik en god mand.
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Der gik nogle år, før Dorthe fødte sit næste barn. Man fri
stes til at tro, at hun har haft flere aborter imellem, men 
et godt stykke hen i tresserne fik Dorthe en datter, der i 
dåben fik navnet Margrethe, efter sin farmor.
Denne datter er muligvis født på Kalø slot.

Dengang Jørgen skulle tiltræde Kalø len, var han allerede af 
kongen sendt bort i en eller anden mission, så det blev Dor
the, der måtte optage inventarielister og kvittere for alt, 
hvad der forefandtes på slottet og på ladegården af l^st og 
fast, af folk og fæ, af madvarer og borgens bestykning, vå
ben, krudt og kugler, og det er slet ikke så lidt, man kan 
læse af denne inventarieliste.
Der har været en besætning på borgen af et par og tredive mi
litære, som Dorthe har haft i kost udover sin egen familie og 
familiens tjenestefolk. Der har desuden været en håndfuld an
sat på ladegården, men de har formentlig holdt sig selv med 
kost. Dorthe var den gang bare 22 år gammel, man sammenligner 
man denne liste med den afleveringsliste, hun optog efter 33 
år, da Jørgen var død og lenet skulle afleveres, så kan man 
næsten følge hende tilværelse på Kalø slot gennem årene.

Hun har ikke behøvet at mangle noget. Selv om indflytningen 
skete i juhi måned, før høsten var i hus, og før sildefang
sten var begyndt, lå der på lager mere end 350 tønder korn, 
syv en halv krop salt oksekøb, en halv krop Brade, 29 og en 
halv fårekroppe og 116 sider flæsk, mængder af tørfisk, baj
salt, humle, mjød, honning og voks.
Der var kun to tønder snar, men ladegården havde 49 malkekø
er, og der var 40 si-kar, kærner og flødebøtter, så de kunne 
hurtigt suppleres.
I ladegården var der ialt 135 stk hornkvæg, 25 får og 68 stk 
svin. Der var desværee ikke fersk vand på Kalø, så lenets 
bønder måtte på skift age vand til borgens forbrug, så det 
var godt, borgen ikke blev belejret i Jørgens og DBrthes tid.

Forresten var borgen godt bemandet med 32 knaber til betje
ning af skytset, og det var der tilsyneladende rigeligt af 
i våbenkamrene, bøssekældrene/bøssehuset, som de kaldes til 
skiftende tider.
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Jeg har allerede gengivet en rekonstruktion af Kalø slot i 
bind 6, s.160-61, så den kommer ikke igen, men derimod kan 
jeg give en beskrivelse af de enkelte bygningers navne og 
anvendelse.
I listen fra 1563 gik man tilvanstre mod SV og kom først til 
kælderen, der i 1596 var delt i svendekælder, melkælder og 
spisekælder. Den lå ånder slottets hovedfløj, som kaldtes 
fruerstuen.
Så fulgte stegers og bryggers ud mod havet og Mols. På den 
tredie side af borggårddn lå stuekonehuset med skriverstuen, 
og tilsidst kom man til riddersalen, kapellet med bøssekældre 
og krudthuset.nedenunder.

Vi får at vide, at knaberhe har dug på bordene, når de spiser. 
Der er 25 hagebøsser i huset, én stor bøsse og 8 stenbøsser, 
altså ibalt ni- kanoner af svær kaliber, og 32 skerpentiner, 
som er lette kanoner. Der var to en halv tænde krudt, noget 
salpeter og svovl til at lave krudt af og eléve tønder beg.

Dorthe kunne sove roligt.

Oprindelig havde Jørgen begyndt at samle en hovedgård i Skaby 
med navnet Skaføgård, men på et vist tidspunkt havde han ænd
ret signaler og koncentreret sig om Rosenholm, som han samle
de gods omkring med stor energi.
Skaføgård blev tilsyneladende bortforpagtet, som den var, men 
i 157^ kunne Dorthe fortælle ham den søde hemmelighed, at hun 
var gravid før tredie gang.

Det blev dennegang en dreng, der fik navnet Holger. Dorthe 
havde ållerede skænket Jørgen børnene Otte og Margrethe, så 
nu blev der altså brug for endnu en hovedgård af samme kali
ber som Rosenholm.
Skafégårds forpagtning blev sagt op, og nu begyndte Jørgen 
med fornyet energi at samle gods omkring denne besiddelse, så 
lille Holger ikke skulle stå i den samme siåuation, som hans 
far havde gjort, da arven var skiftet, og der ingen hovedgård 
var til ham.
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Den ældste søn, Otte artede sig vel. Han var 1578 immatriku
leret ved universitetet i Rostock, hvor han blev til han i 
1581 blev immatrikuleret i Heidelberg o^ samme år i Tübin
gen.
I 1582 kom det unge lovende menneske syg hjem til Kalø, hvor 
han døde den 7«marts.

Det er højst sandsynligt, at Børgen herved kom til at tænke 
på den rige mand, der ville bygge sine lader større, for nu 
gik arbejdet på Skaføgård istå, og den forblev trelænget til 
den dag idag.

Jørgen gik stadig op i sine mange pligter og var tit på rej
se, og da Frederik den Anden døde, og Jørgen blev medlem af 
formynderregeringen fra 1588, kom det til at tage al hans 
tid, og Dorthh kom til at sidde alene på Kalø det meste af 
tiden.
Hun havde godt nok fået lov til at beholde den lille Holger 
hjemme, til han i 1586 skulle i latinskole i Århus, da han 
jo var en lille efternøler, og hun var vel skikket til at læ
re ham grundbegreberne i de fleste skolefag.
Og Dorthe fik stor glæde af sin lille elev, der voksede op 
til at blive en lærd mand.

I 1596 døde Jørgen som en gammel og udslidt mand, og Dorthe 
måtte fagetagg afleveringsforretningerne for Kalø slot og len. 
Hun tog derefter bolig på Skaføgård, hvor hun levdde stille 
til sin død sytten år efter.

År 1600 lod hun sig male i sort og hvidt, og kun den blå sten 
i hendes vielsesring lyspp beskueren imøde fra det ellers far
veløse billede.
I 1604 lod hun indrette et kapel i hiie østfløjens salsetige, 
en skøn lille huskirke, hvor hun kunne holde andagt med alle 
gårdens tjenestefolk.
Her prædikede skiftevis hr.Jost Saxi fra Hvilsager, magister 
Zeuthen fra Rosenholm og nogle unge studenter.
X de sidste seks år kom Zeuthen hver uge til hende, og hvis 
hans herskab wtr bortrejst, 2-3 g»nge em
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Disse sidste år tog Dorthe ingen steder undtagen til vigtige 
familiehøjtider som dåb, bryllup eller dødsleje, og det sid
ste år, hvor hun var meget svag, angrebet af brystsyge og 
konstant snue, tog hun slet ikke ud.

Hendes største glæde var, når børnene kom på besøg. Så måtte 
Holger løfte hende ud af sengen og tilbage i sengen, når hun 
skulle sove.
Hun betror sig til Zeuthen, at børnene ikke vil høre hendes 
arrangementer for hendes død og begravelsee De græder, hvis 
hun begynder at tale om den slags, så hun må ordne det med 
præsten.

Det hævdes, at hun var stridbar på sine gamle dage, men det 
har sikkert været vrede over sin hjælpeløshed, hun har vist.

Hun sov stille hen den 9*marts 1613, men inden da, blev bør
nene hastetilkaldt to gange, hvor hun var ved at dø, men kom 
sig igen.
Hun blev begravet den 23•samme måned i Hornslet kirke.

Ghertt Cornelis: 
Dorte Lange. 1600. Hun 
var enke efter rigsråden 
Jørgen Rosenkrantz og 
har ladet sig male i en 
dragt, hvis farver ude
lukkende er sort og 
hvidt. Den blåsten i 
vielsesringen fra 1559, 
som endnu eksisterer, 
er billedets eneste anden 
farve. 112X79 cm. 
Frederiksborg Museet.
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Ane nr.1450: Axel Ottesen Brahe til ElvedL (1550-1616) i

Han blev født i Skåne den 28.maj 1550 på Knudstorp, der lig
ger omtrent på højde med Helsingborg, men et godt stykke inde 
i landet, hvor skoven stod tæt med eg og bøg. Han var sjette 
barn af eljeve. Hans far var Otte Tygesen Brahe til Knudstorp 
og Elvedgård på Fyn. Moderen, der fødte ham alle eleve børn, 
var Beate Clausdatter Bille.

Ældst i søskendeflokken var Tyge, bedre kendt som Tycho Brahe. 
Han var født i 1546, den 14.december som tvilling, men hans 
lillebror, der først kom til verden dagen efter, døde spæd. 
Den tredie blev født den 21.december 1547 på Gladsaxe, hvor 
faderen var lehsmand.

De to storesøstre, Lisbet og Margrethe har vi ingen fødselsår 
på, men Lisbet, der var opkaldt efter sin mormor, kan godt 
have været den ældste, idet forældrene var blevet gift 1544, 
og Lisbet blev gift i 1563, hvor hun døde i barselseng den 
30.oktober. Margrethe døde som spæd, idet hun fik en navne, 
der blev født i 1551 på Knudstorp, og hun var så nummer syv.

Der var altså kun tre ældre søskende, da Axel kom til verden, 
og af dem var Tyge allerede som spæd kommet i huset hos sin 
farbror Jørgen til Tostrup, der ønskede at give ham en lærd 
opdragelse, som nu var ved at komme på mode blandt adelen.

De øvrige sønner fik en gammeldags ridderlig opdragelse, hvor 
de lærte at passe hunde, heste og jagtfalke, og at føre sig 
havisk, opvarte ved bordet, holde håndklæde, åbne døre, og 
ikke mindst at bruge forskellige våben, så de til sidst kunne 
blive gjort væragtige.

11552 kom endnu en lillesøster, der fik navnet Kirsten. Hun 
døde imidlertid i 1566, så hun blev kun fjorten år.

Der fulgte nu to drengefødsler, Jørgen i 1554 og Knud den 24. 
august 1555 P^ Alborghus.
Endelig i 1556 havde fru Beate aftjent sin barnepligt, da hun 
havde født datteren Spphie, der blev lærd ligesom sin ældste 
bror Tyge.
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K NUTSTORP

Harden blev hrtendt af i 1678. Stik efter Rttrnian.



221

Imidlertid var Axels far blevet lensmand på Aalborghus, og 
familien var flyttet med ham til Jylland, og Axel blev sat 
i Aalborg latinskole, hvor han lærte at læse og skrive la
tin til husbehov.
Senere kom han til sin mors fætter, Peder Bille til Svahholm 
i Horns herred på Sjælland, og da han var gammel nok, kom 
han til en oberst i Braunschweig, hvor han var bogie år, til 
han blev antager hos grev Johan af Nassau, der var bror tml 
priesen af Cranien.
Så var han en tid hos grev Günther af Schwartzburg, før han 
vendte hjem til Danmark.

Greven af Schwartzburg havde gjort ham væragtig, og nu kunne 
han selv hverve folk og heste, så han kunne rejse ud og til
byde en fremmed fyrste sin tjeneste med følge.
Vi ved, at Jørgen Rosenkrantz rejste ud med fire heste, dvs. 
fire ryttere, men vi kender ikke størrelsen af Axels følge, 
da han igen drog ud i verden.

Han tog nu tjeneste hos Joachim Friederich, der senere blev 
kurfyrste af Brandenburg...

Vi har ingen årstal på disse tjenester hos tyske herrer, men 
i 157^ er Axel hjemme igen, for da nævnes han som hofsinde i 
Frederik den Andens hofstab.
Hans far var imidlertid død, og Axel er nok blevet kaldt hjem 
til afholdelse af skifte.

De to ældste, Tyge og Steen fik Knudstorp og blev i Skåne, og 
de to yngste, Jørgen og Knud delte Tostrup, som de begge skrev 
sig til, mens Axel alene kunne overtage Elvedgård på Fyn, men 
han var så den eneste af brødrene, der måtte forlade Skåne.

Elveflgård kender vi jo allerede fra datteren Spfies historie 
i sidste bind, men nogen egentlig beskrivelse findes dog ik
ke der. Gården ligger på Nordfyn i Skovby herred, Veflinge 
sogn. Det var et vandrigt og skovrigt område med moser og 
kildevæld. Der var også et par vandmøller på egnen, som mu
ligvis i perioder har hørt til gården.
Og på gården var et gammelt taxira, der var klippet i form af 
tre kroner, som kong Frederik den Anden kom og beså.
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Lige i nærheden af Brahe-slægtens gamle hovedsæde, Tostrup 
eller Tosterup, i samme herred ligger gården Bollerup, og 
her boede dengang en vis Christoffer Gøye, hvis broderdat
ter, Mette Falksdatter i 1572 blev indkaldt til dronning So- 
fies, den purunge dronnihgs jomfrukammer, og her har hun nu 
og da truffet rigsrådeh Axel Brahe til Elvedgård, og den 20. 
august 1575 blev de gift hos brudens farbror Christoffer på 
Bollerup.

Den 12.september 1576 nedkom den unge fru Mette på Bollerup 
med en lille pige, der efter sin faster fik navnet Birgitte. 
Næste gang fru Mette redte til barsel, var den unge familie 
flyttet til Elvedgård, og her nedkom hun den 11.maj 1578 med 
endnu en datter, der blev døbt Sophie, muligvis efter dron
ningen .

Den 26.juli 1578 blev fru Mettes søster Margrethe gift i Ribe 
med lensmanden Erik Lykke, og her må Mette og Axel have været 
med, og Mette har slået sig ned der for en tid, muligvis på 
grund af den grasserende pest, for i 1579 nedkommer hun på 
Riberhus med sin første søn, der blev opkaldt efter sin far
far Otte.

Samme år blev Axel forlenet med Rugård, der jo lå så bekvemt 
for hans hovedgård Elved.
I 1579 havde Axel fået sit på det tørre, men hvordan var det 
gået hans søskende.

Tyge havde studeret i København fra 1559» i Leipzig fra 1561 
og i Rostock fra 1565» Det var det sidste sted, han i 1566 
mistede næsen i en duel med Manderup Parsberg.

Fra 1572 var han hofsinde, og det var ved samme tid, han be
gyndte at leve sammen med kvinden Kirstine, der skænkede ham 
otte børn, der efter hans død blev lyst i kuld og køn af fa
milien.
I årene 157^-75 holdt Tyge forelæsninger ved Københavns »Uni
versitet, men i 1576 blev han forlenet med Hven og begyndte 
at bygge Uranienborg og Stjerneborg, og året efter fik han 
yderligere Kullegård på Kulien i len. I 1579 Fik han et kan- 
nikedømme i Roskilde, så også han havde nu sit på det tørre.
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Vi kender ikke Steens tidligste barndom og ved ikke, hvor 
han kan have gået i skole. Han tjente ligesom Axel i udlan
det i sine unge dage. Hos grev GUnther af Schwartzburg, hos 
prins Wilhelm af Oranien og hos kurfyst August af Sachsen. 
I 1573, da han var 26 år gammel blev han hofsinde hos kong 
Frederik den Anden, og i 1575 hofskænk. Det år blev han for
lenet med Frosta herred og giftede sig den 18.september med 
Birgitte Rosenkrantz. I 1577 fik han også Vrangstrup i Ty
bjerg herred, og da han så i 1578 blev rigsråd, fik han der
til også Solte. Ham behøver vi hellerikke at nære bekymring 
for.

Margrethe blev opdraget i Gudum kloster og blev gift den 8. 
oktober 1570 på Helsingborg med Christen Friis til Fusingø 
etc. Vi håber, at hun i ham fik en god ægtemand.

Jørgen var 23 år, da han første gang melder sig efter fødslen 
formentlig på Knudstrup. Han bleb hofsinde i 1577 og var det 
endnu i 1579» så han er på vej.

Knud kom som lille et par år i huset hos Henrik Gyldenstierne 
indtil han kunne komme i Viborg skole. Han kom så en tid til 
Steen Bille til Vandås og til Corfitz Viffert, før han drog 
til Nederlandene, for siden at tjene hos fyrsten af Anhalt.
I 1577 blev han hofsinde sammen med Jørgen, men netop i 1579 
tiltrådte han sin store rejse til Nederlandene, England, Frank
rig og Italien, hvo> han lod sig immatrikulere i Padua. Også 
han var altså godt i vej.

Sophie gik som ganske ung sin bror Tyge tilhånde med de astro
nomiske målinger, indtil hun i en alder af 23 år blev gift 
med Otte Thot til Eriksholm, som hun skænkede sønnen Tage. 
Da hun blev enke i 1588» styrede hun selv Eriksholm for sønnen 
og blev berømt for sin fremragende havekunst. Desuden destil
lerede hun alle slags medikamenter til de syge i hendes omgi
velser, og de var gratis. Hun dyrkede også astrologi og frem
stillede horoskoper for alle sine slægtninge.
Tyge gik hun til hånde på Hven, hvorhen hun jævnligt sejlede 
for at se ham.
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Men nu må vi nok hellere følge livet på Rugård, som det for
mede sig for Axel og hans familie i de følgende år. Faktisk 
havde Axel Rugård i pant.
I 1.581 fødte fru Mette ham sønnen Falk, som havde sit navn 
efter sin morfar. Han blev født på Rugård.
Året efter fik lensmandene myndighed også i gesjtlige sager, 
og samme år fik Axel Gudum kloster i forlening.

I 1583 måtte Mette Gøye igen rede .til barsel og nedkom denne 
gang med en datter, som fik navnet Anne.
Vi har intet årstal på^fru 'Mettes sidste barn, pigen Kirsten, 
der døde spæd.

I året I58U overnattede Frederik den Anden og dronning Sofie 
et par gange på Rugård, og det var vel ved en af disse lej
ligheder, at de var på Elvedgård for at se det gamle taxtræ.

Gudum kloster len byttede Axel i 1585 med Odensegård, men 
det kom Mette Gøye ikke til at opleve, for hun døde den 15. 
november 1^84 på Rugård og blev begravet den 17.dexrember i 
Veflinge kirke, hvor en gravsten over hende og Axel med hans 
anden hustru viser de tre som skeletter.

Tiden fra reformationen til Carl Gustav krigene var en blomst
ringstid for Odense, og det har også smittet af på Axels for
hold. Hans børn har sikkert været anbragt hos familien, så da 
han sidst i 1587 skrev til sin faster fru Birgitte, Christof
fer Gøyes enke, at han påtænkte at gifte sig igen, og agtede 
at bejle til Erik Hardenbergs datter Kirsten, og i den anled
ning bad om hendes råd, var han en ensom mand på det store 
slot, selv om han var omgivet af en stor stab.

Han omtales i 1588 som befalingsmand til Odense, altså slots
høvedsmand, og da han i 1589 den 22»juni gifter sig med den 
udkårne Kirsten Hardenberg, navnes han igen som sådan. Måske 
var det i forbindelse med kong Frederiks død, at formynder- 
regeringen markedede, at slottene skulle holdes til rigsrå
det.
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Som lensmand på Rugård har Axel også deltaget i det store 
forlig mellem Frederik den Anden og hans brødre i 1580, hvor 
der blev afholdt den største fest i Odense nogensinde indtil 
1000 års jubilæet. Den l.maj holdt et indtog på 3000 ryttere 
byen i ånde i flere timer, og i den følgende uge afløste den 
ene fest den anden, og for at få plads til de nødvendige rid
derspil måtte man rive en heÉ husrække ned omkring Albani 
torv. Under Frederik den Anden kulminerede Odenses handel og 
håndværk, og det var da også her, at Christian den Fjerdes 
krone blev smedet i Axels sidste år der.

I 1595 flyttede han imidlertid til Helsingborg slots len, og 
året efter blev han rigsråd, måske i forbindelse med Christi
ans kroning 159$. Det var måske ham, der afløste Jørgen Rosen- 
krantz i rådet.

Axel havde seks børn af første ægteskab, og nu fik han fire 
til med Kirsten.
Mette, der var opkaldt efter den afdøde, blev født den 3«au
gust 1590 på Odensegård, Birgitte blev født den 18.august det 
følgende år, også på Odensegård.
Tyge kom til verden den 1.januar 1593 på Odensegård, mens den 
sidste, Karen blev født på Helsingborg slot den 23«april 159^«
I 1593 havde han arvet Orebygård fra sin faster fru Birgitte 
Bølle, der jo var blevet opkaldt i 1590«

I 1601 opgav han Helsingborg og drog året efter med hertug 
Hans til Rusland, hvor den unge mand skulle giftes med czaren 
Boris Godunovs datter Xenia. Det blev der imidlertid ikke no
get af, for hertug Hans døde i Moskva, og den danske delega
tion måtte rejse hjem med uforrettet sag.
Ved hjemkomsten fik Axel nu Dalum kloster i forlening.
For nu at gøre Buslandsfærden færdig. Boris Godunov døde på 
mystisk vis i 1605, måske blev han myrdet, måske tog han sit 
eget liv. Han var dygtig, men absolut ikke populær.

Axel blev i 1606 udnævnt til statholder på Fyn, da Christian 
den Fjerde tog på den spontane rejse til England, der ryste
de hans svoger
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Vi skal også se på, hvordan Axels søskende har klaret sig, 
siden vi sidst forlod dem.
Først må vi dog se, hvordan det er gået Axels mor, fru Bea- 
the Bille.

I 1582 mageskifter fru Bedthe med Kronen noget gods i Skåte 
med gods på Sjælland».
Da hendes svigerinde, Inger Oxe i 1584 trak sig tilbage fra 
stillingen som dronning||sof  ies hofmester inde, blev Beathe 
udnævnt til denne ærespost, som hun beholdt i otte år. 
Hun døde den 18.oktober 1605 på Lundegård og blev bisat den 
30.oktober i Lund.

Tyge blev støttet på alle måder af Frederik den Anden, men 
han forsømte sine forpligtelser i de len han havde fået til
delt, og det præbende i Roskilde Domkirke, han havde fået 
overladt. Fyret på Kulien blev således ikke holdt igang, som 
det skulle, og det kapel, som Tyge skulle holde vedlige, var 
i fare for at styrte sammen over de prægtige gravmæler, det 
rummede. Dertil kom, at Tyge var hård ved de bønder, der hør
te under hans jurisdiktioner, og han negligerede alle klager, 
indtil han følte jorden brænde under sig. Han blev ikke for-,?' 
vist, som man har hævdet, men flyttede udenlands, hvor han 
ikke fik det så godt, som han havde haft det hjemme. Selv ef
ter Frederik den Andens død fik han Nordfjords len, men han 
kunne aldrig få nok til sine instrumenter, så alt andet måtte 
gå, som det $unne. Han forlod Danmark i 1597 og døde i Prag 
den 24.oktober 1601.
Kort før Tyges afrejse var Axel på Hven sammen med Christian 
Friis for at se på forholdene, men Tyge havde allerede pakket 
sine grejer, og Axels rejse var forgæves.

Da bror Steen i 1578 blev rigsråd, stod det ingen steder skre
vet, at det skulle han være i 42 år, men sådan gik det. Ti år 
for Frederik den Anden, otte for formynderregeringen og fire
ogtyve år for Christian den Fjerde.
I løbet af denne lange periode blev han flittigt brugt i for
sendelser til udlandet, dels diplomatiske, dels repræsentati
ve, så som bryllupper og begravelser.
Da vi forlod ham i 1579 var han lensmafid i Frosta herred og 
på Solte, nu Saltø, som han snart byttede for Kalundborg.
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I 1581 fik han Ravnsborg i bytte for Kalundborg, og sad så 
her til Frederik den Andens død, så fik han Helsingborg til 
1592, og fra da af havde han Kalundborg til sin død i 1620.

Steen var en ivrig godssamler. Han startede med Knudstrup, 
som han arvede sammen med Tyge, som han købte ud, så købte 
han Bregentved i 1581, Tersløse arvede han efter fru Kirsten 
Bølle, Næsbyholm fik han med sin hustru, Birgitte Rosen- 
krantz, og byggede selv gården op i 1585.
Hvedholm arvede han efter Tønne Brahe, en brodersøn ,der faldt 
i Kalmarkrigen i 1611. Engelholm arvede han efter lillebror, 
Knud, der døde 1615« Barritskov havde han med sin anden hus
tru Kirsten Holck, der døde 1599» og som også havde part i 
Bratskov, som Steen købte de andre arvinger ud af.

Lillesøster Margrethes mand, Christen Skeel var lensmand på 
Åkær, da han døde der i 1595« Åkær blev så slået sammen med 
Skanderborg slotslen, men Margrethe fik lov til at blive bo
ende, og her døde hun den 10.marts 1614.
Lillebror Jørgen tjente fra 1580 i den nederlandske friheds
krig. Da kong Frederik døde i 1588, vendte han hjem og fik 
Landskrone som len, og 1590 fik han også Varberg. Det var det 
år, han blev vendt til Skotland for at undersøge sagen om den 
skotske flådes forlis.
Da han i 1592 fik Rødinge, havde han afgivet Landskrone, men 
i 1595 kunne han lægge Rørum til Rødinge. I 1598 måtte han 
afgive alle sine len.
Han var blevet gift i I58O med Ingeborg Nielsdatter Parsberg, 
der skænkede ham to sønner, Otte, der døde som lille, og Tøn
ne, der blev født 1591 på Varberg. Han var så kun ti år gam
mel, da begge forældrene døde i 1601 med få ugers mellemrum 
af den grasserende pest. Jørgen skrev sig til Tosterup, som 
Tønne arvede, og da han var blevet uddannet og opdraget ved 
Steens hjælp, og døde i Kalmarkrigen i 1611, blev det Steen, 
der arvede slægtens gamle hovedsæde.

Efter sin store udenlandsrejse vendte lillebror Knud hjem i 
1582 og blev hofsinde og mundskænk. 1589-92 var han lensmand 
på Århusgård, 1602-15 på Bygholm. Udnævnt 1610 til ritmester 
tjente han som sådan i Kalmarkrigen.
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Den 21.september 1611 lykkedes det ham og Ulrik Sandberg med 
deres to rytterfaner at afskære og til dels fange en tredob
belt svensk rytterstyrke ved Varberg.
Knuds hustru hed Margrethe Eriksdatter Lange og var en af 
tidens lærde damer. Hun havde før været med Jens Kaas 
til Gudumlund. De blev gift i 1584, og han døde fra hende i 
1615 ”den at have fået nogen børn med hende.
Han havde dog en datter udenfor ægteskab med Sophie Mormand, 
og det var årsagen til hans toårige rejse til syden i begyh- 
delsen af 1580erne. Knud skrev sig til Tosterup, Engelsholm 
og Kongstedlund.

Sophies ægtemand, Otte Thott døde den 24.marts 1588 kort før 
kongen. I sin enkestand boede Sophie på Eriksholm, som hun 
bestyrede for sønnen, Tage, indtil han kunne blive myndig. 
Hun kom jævnligt over til Hven fra Skåne og blev gerne nogle 
dage hver gang, og hun lærte således mange af de lærde mænd 
at kende, som besøgte Tyge.
Det var omkring 1590 hun fornyede et ældre bekendtskab med 
Erik Lange til Engelsholm i Jylland, en bror til Knuds hustru 
Margrethe. Også han kom jævnligt til Hven, hvor han især var 
interesseret i det kemiske laboratorium. Guldmageri var hans 
interesse, men han var allerede da i store økonomiske vanske
ligheder.
Trods familiens advarsler - kun Tyge syntes om det - giftede 
Sophie sig med ham , skønt han var flyglet til udlandet fra 
sin gæld. De blev gift i Eckernforde i 1602, og så forsvin
der han så at sige. Han siges at være død i Prag i 1613* 
Sophie levede til 1643» men beskæftigede sig nu mest med ge
nealogiske studier. Hun holdt dog vist aldrig op med at destil
lere medicin til sine venner og undergivne.

Vi vender nu tilbage til Axel, der sad på Fyn som statholcer. 
I 1607 fulgte han med Christian den Fjerde til Norge.
Under Kalmarkrigen var Axel en af krigskommisæeææne, og beklæd
te stillingen som statholder i Skåne. Han var en af de fire 
fredskommisærer, der forhandlede freden i Knærød 1613. 
Han døde den 14.august 1616 på Dalum kloster.



Rigsraad Axel Brahe til Elved. 1550 —1616.
(Maleri paa Gauno.)
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Men hans lærdomssæde på Hven var nu skabt, og 
det rygtedes ud over Norden og Europa. Her er ikke 
remset op alle de lærde, han havde fået kontakt med . 
sine rejsende år rundt i Europa, men han havde alti 
evnet at få kontakter, og nu førte han en stor brev
veksling, så han sad ikke isoleret på sin ø uden anelse 
om, hvad der skete i hans fag andre steder.
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Ane nr.1451 s Mette Falksdatter Gøye til Skærsø død 1584.

Mettes forældre blev gift i 1551» og faderen. Falk Mogensen 
Gøye døde i 155^. Moderen, Ide TruidsddAter Ulfstand overle
vede ham i næsten halvtreds år.
I de få år, de havde sammen, fødte fru Ide ham fem børn, så 
der må vist have været tvillinger imellem, selv om den sid
ste godt kan være født efter faderens død.

Mettes søskende var, Mogens, Falk, Margrethe og Helvig, i 
den rækkefølge, og Helvig var lillesøster.
Falk Gøye skrev sig til Skærsø i Dråby på Mols, og her må de 
fem søskende være født.
Børnenes farfar, herr Mogens Gøye til Krenkerup havde bygget 
et stenhus til godset, men det eksisterer ikke mere, den nu
værende hovedbygning er meget yngre.
De mistede, som sagt tidligt deres far, men også deres bed
steforældre var borte, kun deres mors stedmor, fru Gørvel Fa» 
dersdatter Sparre levede endnu.

Lillesøster Helvig døde spæd og er ude af billedet. Hun blev 
begravet hos sine forældre.
De to storebrødre, Mogens, der kaldes ”den lystige" og Falk, 
studerede 1566-1573 i udlandet, Stsasburg, Tübingen, Paris, 
Leipzig og 'Wittenberg.
Mette blev i 1572, 17-18 år gammel indkaldt til dronning Sofies 
jomfrukammer sammen med Dorthe Friis på 29» Vibeke Gyldenstierne 
på 23, Beate Huitfeldt på 18, Sophie Kaafse, Anne Parsberg på 
23, Mette Rud, Dorte Skinkel og Ide Ulfstand. Ni adelige jom
fruer kender vi i Sofies hofstab. Mette blev allerede den 20. 
august 1575 gift med rigsråd Axel Brahe til Sived etc. på går
den Sollerup. I 1576-77 var storebror Falk hofjunker hos kong 
Frederik.
I 1576 den 18.septemper nedkom Mette på Bollerup med datteren 
Birgitte.
Den 11.maj 1578 fødte hun datteren Sophie på Elvedgård.
Søster Margrethe blev gift den 20.juli samme år med Erik Lyk
ke til Skovsgård.
I 1579 var Mette hos sin søster på Riberhus, hvor hun nedkom 
med sin første søn, der kom til at hedde Otte.



t 1584.Fru Mette Gøye, Axel Brahes, 
(Maleri paa Gaunø.)
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Da hun var blevet installeret med Axel Brahe på Rugård,fik 
hun den 1.november 1581 endnu en søn, som fik navnet Falk 
Året efter, den 29»juli blev storebror Falk gift på Krabbes
holm med Karen Iversdattee Krabbe.
Storebror Mogens var imidlertid igen draget sydpå for vide
re studier, men vi ved ikke hvorhen.

Mette fik endnu to piger, Anne i 1583 og muligvis Kirsten på 
samme tid, men Kirsten døde spæd.
Og efter seks fødsåer var Mette kræfter udtømt. Hun døde den 
15«november 1584 på Rugård og blev begravet den 17.december 
i Veflinge kirke.

Den lystige Mogens blev 1595 forlenet med Allehelgens gods, 
i 1601 med Tureby, 1604 med Sæbygård, samme år blev han ud
nævnt til jægermester, og 1609 blev han forstander for Her
lufsholm. Han døde 6.september 1615. Han efterlod sig tre søn
ner og to døtre.

Falk blev 1587 lensmand på Bornholm, deltog 1590 i rejsen med 
hertuginde Elisabeth til Braunschweig. Han døde"hasteligen” 
den 3.januar 1594 på Lensgård. Han efterlod sig tre sønner og 
en datter.

Margrethe fik med Erik Lykke to sønner, som han efterlod hen
de ved sin død i 1592.

Mettes mor fru Ide overlevede hende i ca.tyve år og døde o. 
1604. Fru Ides stedmor den gamle fru Gørvel blev 96 år gammel 
og døde først 1605«
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Ane nr.1452: Herman Nielsen Juel til Åbjerg, 1548 - 1607.

Slægten Juel var en ret beskeden nørrejysk adelsslægt, der 
aldrig havde brilleret på nogen måde. Den havde sålddes al
drig haft en rigsråd blandt sine medlemmer.
Men Hermans far, Niels Enevoldsen Juel havde gjort et godt 
parti, da han giftede sig med .enken Christence Lunge, som i 
sit første ægteskab var velsisnet med 3 stedsønner,i somtønd- 
da ikke var af sammejkuld. Brødrene Peder og Jacob vqr af de
res fars første ægteskab, og Ivar var af det andet. Selv fik 
Christence ingen børn i sit første ægteskab.

Niels Enevoldsen Huel skrev sig til Abjerg, der lå i Vedersø 
sogn mellem Stadil fjord i syd og Nissum bredning i nord. 
Her blev Herman født i 1548 som sine forældres syvende og 
aidste barn.
Den ældste, Ove var opkaldt efter sin morfar, der også efter
lod ham gården Kjeldgaard i Salling, som han sikkert selv hav
de genopbygget efter Grevens fejde, hvor skipper Klement og 
bønderne havde nedbrændt gården. Det var dog nok kun en bin
dings værksbygning .

Den næste kom til at hedde Iver, men han døde ung. Så var der 
også en storesøster, Anne, en storesøster, Karen, en store
søster, Sophie og en storesøster, Dorthe, da Herman blev født.

Herman kom sikkert først i huset hos sin storebror Peder, der 
var af slægten Skram og havde giftet sig til Tjele ved Viborg, 
og Herman blev så sat i Viborg latinskole, der på den tid hav
de et godt ry for lærdom.
Fra 1557 var han et par år hos sin yngste halvbror, Iver Skaam 
til Voldbjerg, der ligger syd for Stadil fjord, men ret tæt 
ved Åbjerg derhjemme.
I 1559 kom han rigtigt ud blandt fremmede hos Peder Munk til 
Estvadgård, der var hofsinde, og deltog formentlig med ham i 
Dismarskertoget• Peder Munk blev senere rigsmarsk.

Herman var femten år, da den nordiske syvårskrig begyndte, og 
nu kom han i tjeneste hos sin fars halvfætter, Vincens Juel 
til Hesselmed.
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Vincens Juel nævnes i I56O som admiral, men i 1564 står han 
under Herluf Trolle, der var rigsadmiral. Sidst i marts var 
der opbrudstravlhed på kajerne i København, og måle> var at 
opsøge den svenske flåde i den botniske bugt.

Herman var med som Vincens Juels dreng på orlogsskibet Ele
fanten, der var nummer to i den styrbords fløj af Herluf 
Trolles slågopstilling.
Og man stødte sammen med en betydelig svensk overmagt omkring 
Øland og Gotland, og slaget kom til at stå ved Øland den ^0.- 
31.maj 1564, hvor danskerne beholdt pladsen, mens svenskerne 
fortrak.

Samme efterår var Vincens imidlertid gået i land og blev be
ordret med rytteriet til Skåne, men så kom der kontraordre, 
at han skulle sørge for at skaffe fourage til rytteriet.

Idet Jens Holgersen Ulfstand i septemper 1566 døde efter den 
fantastiske, heltemodige indsats i forsvaret af Bahus fæst
ning mod den svenske belejring, kom man til at mangle en af
løser på den vanskelige og farlige post, og så kom Herman og 
hans herre, Vincens Juel til Bohus eller Bahus. Og der udsend-_ 
tes breve til alle kongerigets lensmænd om at levere forsynin
ger til det udsultede Bahus len, og det blev beordret Vincens 
at bygge skibe til forsvar af det omgivende land.

Der blev ikke foretaget flere angreb fra svensk side. Jens 
Holgersens forsvar havde været så eftertrykkeligt, at de ikke 
kom igen.
Det kunne se ud til, at Herman fandt det for kedeligt at sid
de indesluttet på en fæstning, for i 1568, mens det endnu var 
krig, drog han til Tyskland i fremmed krigstjeneste. Han var 
først lige blevet gjort væragtig af sin herre, og kunne vel 
på den tid selv vælge.
I de næste ni år kæmpede Herman for skiftende herrer i Tysk
land, Frankrig og Ungarn, senest for greven af Gleichen. Vi 
kender ikke hans øvrige arbejdsgivere.
Han kom hjem i 1577, da skiftet efter hans far ikke kunne ud
sættes længere, og han giftede sig samme år med Maren Jensdat
ter Juel på Alsted på selve Set.Hans aften.
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Det har uden tvivl været en barsk kriger og en streng herre, 
der vendte hjem til Danmark og overtog Åbjerg og Alsted.
Han fik ikke noget len med det samme, men da han i I58O hav
de ledsaget kong Frederik til hertug Hans’ jordefærd, fik 
han året efter Kalundborg slot, som han besat til 1587.

Den 4.juli 1584 skrev kongen til Herman, at hans søn Ulrik 
skulle ba en tid på Kalundborg slot sammen med sin tugteme
ster, og Herman og hans familie skulle rømme de værelser, de 
boede i og indrette dem så sitligt som muligt med vinduer, 
bænke på væggen osv.
Det var de rum, som kongen og dronningen plejede at bo i, når 
de var i Kalundborg. Den 28.december fulgte en instruks om, 
hvorledes Herman og hans familie skulle forholde sig, mens 
hertug Ulrik og hans tugtemester var på slottet.

Den 5»marts 1585 får Herman svar på en skrivelse om, at hans 
nuværende opholdssted er blevet stormskadet. Han må midler
tidigt flytte tilbage og lade skaden udbedre på kongens reg
ning.
Han får samtidig lov til at rejse 14 dage til Jylland, hvis 
han sikrer, at intet bliver forsømt på Kalundborg imens.
I april Ser det ud til, at der kommer afbud, idet begge kon
gens sønner er blevet syge, og Herman og flere andre må kalde 
deres egne sønner hjem fra Sorø latinskole for en tid.

Den 5.juli 1587 får Herman nu følgebrev på Dragsholm slots 
len, og her blev han siddende til 1595» 
Dragsholm var et berygtet statsfængsel, og her sad, da Herman 
tiltrådte som lensmand to prominente fanger, den sindssyge 
seksualforbryder Eiler Brockenhus og den fremragende dygtige 
men hensynsløst brutale Erik Munk til Hjørne i Halland.

Herman satte Erik Munk ind til den uhyggelige seksualmorder, 
men Erik Munk var en modig mand med stor autoritet, og han 
vækkede så meget forståelse i den sindssyge, at det lykkedes 
dem at flygte fra det stærke fængsel.
De blev dog snart fanget igen, og Eiler Brockenhus kom tre år 
i mørkarrest. Vi ved ikke, hvad er skete med Erik Munk. Hvad 
har Herman Juel gjort for at knække denne stærke kæmpe, der 
hidtil hat syntes helt urørlig, suveræn selv i fangenskabet.



2UU

Visborgs slott efter kopparstick frin i6oo-talet.
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I sine tidligere forsvarsskrifter var Erik Munk bidsk og gik 
angrebsvis til værks. Og han havde klaret sig IHhgt på den 
måde. Efter Hermans behandling var hans breve ynkelige og 
forvrøvlede uden hoved og hale. Et nyt flugtforsøg var dår
ligt forberedt, og efter tilfangetagelsen igen, tog Erik sit 
eget liv. 
Herman var vokset op under indtryk af Frederik den Andens 
ungdommelige begejstring for det krigeriske, og han var selv 
blevet opdraget i denne hårde skole. Han har ikke lagt fingre 
imellem.
Det er beklageligt at måtte sige det, men Erik Munks selv
mord i 1594 er en slem anklage mod Herman, set med vore øjne. 
Erik Munk til Hjørne blev som selvmorder kulet ned udenfor 
kirkegården uden præst og velsignelse.

Herman fik i 1595 Gotlands len og familien kunne forlade den 
uhyggelige fæstning Dragsholm.
Vi kan ikke bebrejde nogen konge, hvad der skete, for det var 
under formynderregeringen, disse hændelser gik for sig. I sin 
tid var Frederik den Anden nok glad for landsknægtmanerer, men 
syvårskrigen betog ham lysten, men det var jo den opdragelse 
og uddannelse, Herman havde fået.

Nu havde Herman og Maren så deres på det tøite, og det var jo 
en forpost, som ikke var så overrendt af konger, så her fik 
de lov til at være i fred.

Nu og da skulle der afskibes en ladning gotlansk kalksten og 
somme tider noget pibetræ. Pibetræ var træ til at lave rør af 
til vandkunster. Det var først noget senere, man fandt på at 
føre vandet frem i blyrør.

Herman fik hvert år lov til at udføre fedestude fra Gotland. 
Først var det halvtreds, men år for år steg antallet, og til 
sidst var det firs.
Han døde i 1607 og blev begravet i Visby den 30.oktober. Fru 
Maren overlevede ham, og hun nævnes endnu i juni 1610 i for
bindelse med et mageskifte.



Herman Juel til Aabierg,
1548-1607.
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Ane nr.1453: Maren Jensdatter Juel af Alsted (1560 - 161ft) .

Jens Mogensen Juel til Udstrup havde med sin hustru Anne Pe- 
dersdatter Skram af Alsted fire bør^n, en sen Peder og tre 
døtre, Elsabe, Maren og Ellen.

Han mødte efter ordre i 1559 med seks heste, dvs seks riden
de svende i sit følge, til Christian den Tredies begravelse 
i Odense.
Han var da lensmand på Århusgård og Kalø slot. Alsted havde 
han fået med sin hustru.

Sådan så situationen ud, da Maren blev født 0.1560. Så kom 
krigen med Sverige, og faderen måtte afsted. Som ekibschef 
på Fortuna kæmpede han under admiral Peder Skram, der var en 
fætter til hans svigerfar af samme navn.

Under slaget vad Øland den 11.september 15^3 blev Jens hårdt 
såret, og han døde den 20.september af sine sår ved Carlsø 
tæt ved Gotlands vestkyst.
Senere blev han ført hjem og begravet i Århus Domkirke, hvor 
hans og Annas gravsten endnu findes men helt nedslidt af me
re end fire århundreders andagtssøgende.

Nu sad fru Anna med fire mindreårige børn og to store len, 
som hun skulle aflægge regnskab for.
Hun har sikkert valgt at bo på Århusgård med børnene, frem
for Kalø, der ligger så øde derude i vigen.

Efter at mor Anna har gjort regnskab for lenene hos kongen, 
flytter familien til Alsted tæt ved Gudenåens kilder, og her 
vokser Maren op med sine søskende.
Det er hende, der først dukker op i historien, da hun selve 
Set.Hans aftensdag bliver gift på Alstedgård med Herman Juel. 
Heroppe i højderne har de kunnet se bålene blusse fjernt og 
nær, som en festlig hilsen til de nygifte.

Allerede i 1578 bliver hun mor til en søn, der bliver opkaldt 
efter sin farfar, Niels. Hun er nu flyttet med til Abjerg i 
Vestjylland mellem Nissum fjord og Stadil fjord i det lave 
frugtbare land, hvor studene går og æder sig fede i det fro
dige græs.
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Marens næste barsel var den 8.januar I58O, hvor hun fødte 
endnu en søn, som kom til at hedde Jens efter sin morfar. 
Samme år hører vi også om Marens storebror, der nu skrev 
sig til Alsted og deltog i hyldningen af Christian den Fjer
de .
I 1581 fødte Maren en datter, der efter sin farmor fik navnet 
Christence, og i 1582 blev det igen en datter, eom fik sin 
mormors navn Anna, der var død i 1581.

Så svært det var at miste en mor, der alene havde opdraget 
sine fire børn, så var det dog langt værre, da de to småpi
ger og en lillebror Erik døde i efteråret 1583 og 1584 på 
Kalundborg slot, hvorhen familien var flyttet i I58I.

Før lille Erik var der kommet endnu en lille pige, som i då
ben fik navnet Christence påny.

Endnu to gange måtte Maren i barselseng, begge gange blev 
det drenge. Først kom Ove og i 1589 den 5»september på Drags
holm, Christen.

Fra Jens’ historie kender vi alle børnenes skæbne, men her 
må vi sætte dem i relation til deres forældre.
Endnu tre dødsfald skulle Maren og Herman komme til at ople
ve. Men disse var endnu værre end de spæde børns. Her var 
der tale om unge, lovende drenge og mænd, der på meningsløs 
måde blev revet væk.

Den førstefødte, Niels blev dræbt kort efter sin ankomst til 
Greifswald af pesten.
Lillebror Ove døde 1607 i Oxford efter fem-seks års studier 
i det fremmede.
Familiens yngste, Christen døde i sin fulde kraft på togt 
mod rigets fjender under Kalmarkrigen den 16.januar 1612.

Christen var på besøg hos sin mor, da døden indhentede ham, 
og det er så vist det sidste, vi hører til Maren Juel. Hun 
boede da hos sin søn Jens på Refstrup ved Vejle.



2 ‘t 9

Maren Jensdatter J vei.
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Ane nr.1454: Hans Gundesen Lange til Brejninggård 1542-1609.

Han blev født den 28.august 1542 på Svenstrup, som hans mor 
Karen Hansdatter_Breide dengang havde i forlening. Hun hav
de i mange år været i dronning Dorotheas tjeneste, og det 
må have været som bryllupsgave, da hun giftede sig med Gun- 
de Hansen Lange til Kærgård, at hun fik Svenstrup som len i 
fem år uden afgift.

Svenstrup ligger endnu men med nye bygninger i Borup sogn på 
banelinjen mellem Roskilde og Ringsted, en skovrig egn med 
mange små blinkende søer, så her fik Hans en god start. 
Der var allerede en storesøster, Dorthe, som vi allerede er 
blevet præsenteret for, som Jørgen Rosenkrantz’s hustru og 
Holger Rosenkrantz’ mor.

Vi kender ikke fødselsår på de øvrige fire børn i kuldet. Da 
Karens forlening udløb, fik Gunde Lange tilbudt Brejninggård 
af kongen for 9105 mark og slog til.

Hans fik tre mindre, brødrgChristen, Gunde og Frederik,:for- 
uden en lillesøster Anne.
Vi ved allerede, at storesøster Dorthe allerede tidligt blev 
hentet til dronning Dorotheas jomfrukammer, men også hendes 
brødre, Hans, Christen og Frederik kom til hoffet for at bli
ve opdraget sammen med Christian den Tredies sønner. Lille
bror Gunde er nok død tidligt, for ham hører vi intet om. 
Lille Anne forbliver også mest i det skjulte.

Hans kom senere til Københavns universitet, og da han var 
atten år gammel blev han sendt til Wittenberg med præceptor, 
Johannes Langsee, stude|Un^|*vfortsatte i Strassbourg og Pa
ris til han kom hjem i 1563.
Måske var faderen syg på det tidspunkt, for han døde i 1564 
hos sin Dorthe på Kalø.
Moderen fru Karen Breide var død allerede i 15^0» og siden 
havde faderen skrevet sig til Kærgård, som han aldrig fik, 
Brejninggård, Holmegård, son| han arvede efter sin faster og 
Kehlet, som var hans arv efter den afdøde Karen.
Hans tiltrådte straks efter hjemkomsten en stilling som se
kretær ved kancelliet.
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Da krigen brød ud i 15^3 meldte han sig til hæren, men her 
har han ikke sat sig spor i arkiverne. Nogle skal jo være 
menige og underofficerer.

Efter krigen havde Hans ikke noget embede, men levede på si
ne godser. Han mødte til de selskabelige forpligtelser, han 
blev kaldt til, når kongen holdt bryllupper for nogle af si
ne folk, når der var barnedåb eller begravelse, som vidne 
ved kongens forligsforhandlinger med sine brødre i Odense, 
som vurderingsmand ved andres mageskifter med kronen osv.

På sin 33 års fødselsdag den 28.august 1575 var han blevet , ; 
gift i København med Johanne Pedersdatter Skram til Hersom
gård i Rinds herred, Viborg amt.
Omkring 158® lod han bygge korafslutning på Brejning kirke, 
der bærer hans og Johanne Skrams navne og årstallet 1581.
I årene 1585 til 1599 sad han som lensmand på Lundenæs ved 
Skjern å. Her havde hans farbror Niels siddet som panthaver 
og hans hustru, Abel Skeel havde overtaget pantet indtil 
sin død i 1585» »å arvede Hans i hvert fald en del af pantet 
og overtog lehet. Under Grevens fejde havde bønderne afbrændt 
det gamle slot, men fru Abel havde bygget et nyt i bindings-'-r • 
værk i to etager. På den fire meter høje banke har der været 
en fabelagtig udsigt over det flade marskagtige land.

I den periode, hvor Hans var lensmand, byggede han Brejning- 
gård op med fire længer i den skikkelse de to resterende 
længer idag står tilbage. Byggeriet stod på i årene 1584 til 
1594, så stod den prægtige gård med de berømte terracotta- 
dekott^tioner færdig.

I 1599 blev Lundenæspantet indfriet af kongen, og Hans kun
ne flytte til sin nye hovedgård, Brejninggård med sin fami
lie, der nu må havd været ganske stor.

Johanne fødte ham ialt ti børn, men det barske klima ved 
Vestkysten tog de fem, så det var bare fem bøen, der over
levede deres forældre.
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I 1589 fik Hans ordre til at holde sig rede til at ledsage 
Christian den Fjerdes søster Elisabeth til Bfr^unschweig, 
hvor hun skulle giftes i Wolfenbuttel med hertig Heinrich 
Julius. Han skulle være omhyggeligt udstafferet og møde med 
fire heste, så han kunne være med til at kaste glans over 
toget, der også skulle medføre enkedronning Sophie.

Der skete imidlertid noget uforudset. Den unge hertug, der 
havde den hobby at skrive komedier, forsøgte at digte sig 
selv ind i sådan en.
Han drog til Danmark forklædt som juvelhandler og henvendte 
sig på Koldinghus, hvor han viste sin kollektion. Da hans 
tilkommende beundrede et fint smykke og spurgte ham, hvad 
det skulle koste, svarede gavtyven, at det kostede kun hen
des gunst.
Den uforskammede juvelh^ndler blev straks kasteib i fængsel, 
men røbede sig ikke straks. Bagefter blev brylluppet så af
holdt i Danmark, og brudetoget afgik i begyndelsen af juni 
1590» og her var Hans med i følget.

Han levede siden i fred og ro på sin gård. Selvfølgelig del
tog han hvert år i snapstinget i Viborg.
Således også i 1609, men på hjemvejen blev han syg og tog ind 
på LysJjård. Her døde han næsten straks, og bisættelsen fore
gik den 16.februar 1609 i Viborg, hvor biskop Arc’tandén holdt 
ligtalen over ham.
Han kom til at ligge i Viborg Domkirke.
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Ane nr.1455: Johanne Pedersdatter Skram til Hersomgård.

Johanne var det syttende barn af atten, og da hendes foræld
re blev gift i 1535, må Johanne være født 0.I56O. Hun blev ■ 
gift i 1575» så hun er nok kommet til verden i 1558. Der kan 
jo have været et enkelt tvillingepar med i børneflokken. 
Hendes far var Peder Skram, den rigtige Peder Skram, Danmarks 
vovehals, søn af Christiern Skram til Urup.
Moderen, Elsebe Tygesdatter Krabbe var fmdt den 12.april 1514 
på Helsingborg slot som datter af rigsmarsken Tyge Krabbe og 
Anne Rosenkrantz, 
Når vi nu tager farmor, Anne Knudsdatter Reventlow med, har 
vi Johannes herkomst og omtrentlige fødselstidspunkt. I 1555 
havde Peder Skram trukket sig tilbage fra sin stilling som 
admiral på grund af alder, og i 1557 havde han fået Halmstad 
len i pant. Året efter fik han det noget større Laholm len, 
og da han havde gpdset Skedal med sin hustru liggende i den 
egn af landet, tog familien ophold der, og her må Johanne så 
være født.

Laholm ligger i det sydlige Halland ved elven Lagan. Det var 
en by med en befæstning på en 0 i elven. Det var oprindeligt 
ejh næs i en bugt af elven, som var blevet adskilt fra bredden 
ved en kanal. Selve fæstningen var et stenhus med en mur om
kring, muligvis med nogle mindre huse indenfor muren, men ik
ke noget særligt.
Skedal ligger en snes kilometer mod nord, ikke langt fra Halm
stad, ved den lille Fylle å på et næs, der også var afskåret 
med en grav til forsvar. Det var tæt herved, ved Fyllebro, at 
Niels Mund i 1676 blev taget tilfange af svenskerne.
Få måneder efter Christian den *yfø|4l4es død skrev Peder Skram 
et brev til Frederik den Anden og advarede ham mod Gustav Va- 
sas hensigter med Gotland, så allerede så tidligt var spæn
dingen voksende mellem de to lande.

Da krigen så endelig i 15^3 var en kendsgerning, var det Jo
hannes ældste bror, ChristÉern, der fik t^l opgave at føre 
tilsyn med Laholm slots len sammen med sin mor, fru Elsebe. 
Moderen blev på Skedal, mens sønnen drog ned til Laholm.
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Johanne blev hos sin mor, vist hele krigen, for hun nævnes 
aldrig i moderens breve, som ofte er fulde af bekymring for 
de børn, der ikke er hjemme hos hende.

Da admiral Jacob Brochenhus var blevet taget tilfange med 3 
skibe af svenskerne ved Borbholm, kom kongen til Johannes 
far og gav ham ordre til at udruste en flåde og jage svensk
erne hjem, og derfor måtte fru Elsebe og sønnen Christiern 
holde skansen hjemme.
Det varede dog kun til sidst på året 15&3» så kom Johannes 
far igen hjem og overtog ansvaret for Laholm. Christiern og 
de ældre søstre flyttede så til Skedal for at føre tilsyn 
med godset der.

I 1564 var der mange rygter om fred, og der blev sat en del 
byggearbejder igang på Skedal, men i 15^5 kom svenskerne og 
brændte Skedal af. Johannes søskende kom dog derfra i god 
behold, og uden skade. De har dog ikke kunnet komme hjem til 
Laholm, der nu blev belejret af svenskerne.
Johanne måtte pænt blive inde i stenhuset, mens fru Elsebe 
nu og da var ude på muren for at se til faderen, der hverken 
fik hvile eller føde, når ikke hun kom ud med det til ham.

Da Skedal var brændt, drog Christiern ud i krigen, hvor han 
pådrog sig den grasserende pest og døde den 12.juli 1566. 
Storebror Tyge, der var i Lund, døde den 25»september samme 
år, sandsynligvis af den samme pestepidemi. Storebror Knud, 
der studerede i Wittenberg var allerede død den 30»juni også 
i 1566, men nyheden var længere under vejs. Ben fjerde store
bror, Peder, der læste ved Københavns Universitet, vendte i 
efteråret hjem til Laholm, hvor han døde den 25.november, og 
lille Johanne var vidne til moderens og faderens sorg over 
de fire dødsfald.

Ældste søster Anne var i dronning Dorotheas jomfrukammer, 
men hun rejste jævnligt til kurfyrstinde Anna af Sachsen, 
som jo var kong Frederiks søster. Af moderens breve kan vi 
følge, hvor ofte hun rejste frem og tilbage, og hvordan hen
des bryllup blev udsat. Hendes ægtemand, Henning Gøye var da 
hellerikke særlig begejstret for alle disse rejser.
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Skedala hus vid 1500-talets slut. Idéskiss med ledning av måttuppgi/ter 
i en beskrivning i rån 1652.

Meter
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Storesøstrene Berete og Karen, som må have været med på Ske
dal, da svenskerne kom, undslap til Sjælland, hvor Berete 
den 9*februar 15^7 blev gift på Københavns slot med Peder 
Thott til Boltinggård. Karen var trolovet med Hans Skeel, ? 
der var med Daniel Rantzau til Axtorna, hvor han faldt den 
20.oktober under den jyske fane. Karen blev senere gift på 
Egeskov efter krigen med Laurids Brockenhus.

De næste fire døde tidligt, og det er uvist om Johanne har 
kendt dem. Det var sønnerne Henrik og Børge og døtrene Mar
grethe og Johanne.

Niels, der var født den 27.februar 1555 M Helsingborg, var 
før krigen sendt i Roskilde latinskolen hvor ggså hans æld
re brødre havde gået, og han blev den eneste overlevende af 
Johannes syv brødre, og så fik han kun en enkelt datter i to 
ægteskaber.

Småpigerne, Elsebeth, Dorte, Mette, Margrethe, Johanne selv 
og Olive har sikkert alle oplevet krigen om Laholm. Bådd Dor
te og Mette døde som små, men de var syv søstre, der overle
vede deres forældre.
I 1568 kom svenskerne igen til Laho^n og beskød borgen med 
artilleri, uden at de havde noget resultat af det. Faderen 
holdt stand i den sønderskudte borg.
Kongen gav ham et ekstra len i Norge uden afgifter og 1000 
rigsdaler i erstatning for hans tab. Så vigtig var Laholm i 
forsvaret af Skåne.

Efter krigen kunne familien vende hjem til Urup i Jylland, 
som Johanne næppe har set før nu.
I 1575 var Johanne i København, hvor hun den 28.august blev 
gift med Hans Gundesen Lange til Breininge.

Den 8.marts 1578 døde Johannes mor, fru Elsebe Krabbe på 
Laholm, som havde givet hende så mange sorger, og blev be
gravet i Østbirk kirke.
I 1580 lod Johannes mand bygge en korafslutning til Breinin
ge kirke, som endnu kan ses, og året efter døde Johannes far 
den 11.juli på Urup og blev begravet den 22.august i Østbirk.
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Johanne var imidlertid begyndt at aftjene sin børnepligt. 
Hendes mor havde født atten børn, hvoraf kun otte overlevede 
hende. Johanne måtte ti gange i barselseng, og heraf døde 
de fem børn tidligt fra hende. Den sidste nåede end ikke at 
blive døbt, før hun døde.

Sønnerne blev sendt til udlandet for at studere. Hendes mand 
døde den 2.februar 1609 og blev begravet den 16. i Viborg 
Domkirke.
To af sønnerne deltog i Kalmarkrigen og kom godt fra det. 
Dog blev Gunde såret ved Elfsborg, men overlevede.

Johanne så sin ældste søn som landsdommer i Nørrejylland og 
den næstældste som øverste sekretær i kancelliet» 
Hun døde i 1620. Kun hendes storesøster Karen overlevede 
hendes i endnu fem år.
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Ane nr.1456: Herman von Harstall til Diensdorff, Mühla etc.

Diensdorff har jeg ikke kunnet finde nogen steder, men Mühla 
eller Mihla ligger i den vestlige ende af Thuringerwald, og 
her var slægtens hjemsted i Thüringen, en af Tysklands den- 
gen^ omkring halvandethundrede småstater.

I 1500årene var det hellige romerske rige hverken helligt, 
romersk eller et rige. Kejseren havde så at sige ingen magt 
over de enkelte landes fyrster, så de kunne frit bekæmpe hin
anden uden hensyn til kejseren.
Med Luthers fremtræden kom et nyt problem ind i billedet, og 
riget blev delt i først to religiøse fraktioner, senere end
da i tre.

Samtidig betød den støtre pengerigelighed, at nye gnidninger 
opstod mellem stænderne, og der fulgte en række bondeoprør, 
hvoraf et af de værste netop gik ud iver Thüringen, og måske 
var det derfor, Herman søgte over gæænsen til Hessen, hvor 
Philip den Højmodige var en dygtig og stærk landsfader.

vI hvert fald ved vi, at hans søn var i denhessiske fyrstes 
tjeneste, og vi ved, at Hermans svigerfar var i Philips tje
neste, så han må nok have fundet sin hustru i Hessen.

Hermans forældre var Hans von Harstall til Diensdorff og An
ne von Svhmalsteig.
Han havde en ældre bror, der hed Balthasar, som skrev sig til 
Kreype.
Omkring 1560 giftede Herman sig med Anna Christina von Langen
stein genannt Güntzen rod.

De havde sammen sønnen Hans Ludwig von Harstall, der skrev sig 
til Mühla, CreAtzburg, Schrechsbach etc«, og det er alt, hvad 
vi ved om Herman von Harstall.
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Ane nr.1^57* Anne Christina von Langenstein gen. Güntzerodt.

Hendes far, Melchior var af gæv gammel hessisk slægt, men 
var på et tidspunkt gået i Wiirzburgisk tjeneste som ritme
ster, senere som hverveofficer.
Moderen Margaretha von Wangenhein var af thdrensk slæ^t, så 
det er nok sandsynligt, at faderen var en af de rigsumiddel
bare riddere, Tyskland var så rig på, og som voldte fyrster
ne så mange problemer.

På et vist tidspunkt går Melchior over fra Wurzburg til Hes- 
sen, og i stedet for at hverve tropper til det katolske par
ti, hverver han nu til protestanternes hær.
Kort før den tid var hans datter, Anne Christina blevet gift 
med Hermann von Harstall til Diensdorff etc.

Vi kender kun et af Anne Christinas børn, nemlig Hans Ludwig 
som vi til gengæld kender ret godt.

Anne Christinas slægt førte en rød venstrevendt hjort i hvidt 
skjold og to røde hjortevier på hjelmen

Hun har oplevetxden schmalkaldiske krig og freden i Augsburg 
i 1555» og senere korstoget mod gendøberne i Munster. Vi ved 
ikke, hvor gammel, hun blev.

V-XANdlNSTEIN
Si: Gv^iTZERom.
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Ane nr, 1^+58: Melchior von und auf Lehrbach

Slægtens ældste lensbrev er fra 1121, Slægtens stamsæde lå 
i nærheden af Homburgo Nu måske i Frankrig.
Melchiors forældre var Heinrich von und auf Kehrbach og Anna 
Margaretha von Ende, et navn, der under Frankrig blev ænd
ret til de Fine.
Vi kender ikke andre børn, end Melchior.

Melchior blev gift med Helena von Rodenhausen, der skænkede 
ham datteren, Margaretha Christina, der blev gift med Hans 
Ludwig von Harstall.

I 1535 ankom en vis Melchior von Lehrbach til Kassel og man 
omtaler hans Geisteskrankheit.
Det er dog umuligt at sige, om denne mand er vores her regis
trerede ane.

Ane nr.1^59 s Helena von Rodenhausen.

Hendes far hed Hans Wilhelm von Rodenhausen, og moderen hed 
Catharina von Schleigerin.

Måske er dette navn det samme som vores Rothauser, som vi 
finder på mormors side, men lad det være. Der var tale om et 
vingods i Hessen, og faktisk er tanken ikke så usandsynlig, 
for landet blev så frygteligt hærget af franskmændene, så 
der ikke var noget udkomme for befolkningen, men det havde 
været et rigt og frugtbart land med mange vingodser.
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Ane nro1^6O: Sebastian Metsch auf Plohna und Reuth.

Nu er vi rykket et godt stykke mod øst, helt ind i Østtysk
land er vi kommet, til Vogtland i Sachsen.
Sebastians far var Heinrich Metsch auf Plohna und Schönfeld. 
Hans mor hed Margaretha von Breitenbach, hvis far skrev sig 
til Bohlen^

Sebastiah giftede sig med Ana Edle von der Planitz, og med 
hendes havde han sønnen Heinrich Sebastian.

Fra Erik og Jørgen Rosenkrantz’ historier ved vi, hvad der 
skete i Sachsen under reformationens kampe. Desværre ved vi 
ikke på hvilken side, Sebastian og hans far var i disse kam
pe, men vi kender den klemme, de kunne komme i.

Ane nr.lj^61: Anna Edle von der Planitz.

Hendes far var Balthasar Friedrich Edler von der Planitz auf 
Göltzsch. Moderen hed Magdalena von Back, og hendes far skrev 
dig til Neuhoff.

EDLE VON DER PLANITZ
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Ane nr.1^62: Hildebrand von Rauchhaupt auf Hohenthurm.

Rauchhaupt var en gammel sachsisk slaegt, der havde bredt sig 
til flere af de omli/gende lande.
Hildebrands far hed Carl Hildebrand, og moderen hed Anna von 
und aus Rosenau.

Hildebrand blev selv gift med Catharina von Schlabberndorff 
aus Beuthen.
De fik sammen dotrene Catharina Lucretia og Hedewig Elisabeth.

Ane nr, 1^63 : Catharina von Schlabberndorff.

Schlabernöorf er en lille by omtrent på grænsen mellem Sach
sen og Brandenburg, og det er nok sandsynligt, at grænsen har 
flyttet sig frem og tilbage nogle gange, så det kan være ret 
vanskeligt at sige, hvor slægten oprindelig har hørt til.

Catharinas far var Heinrich von Schlabberndorff og skrev sig 
til Beuthen. Hendes mor hed Elisabeth von Treschkau.
Slægten var blandt dem, der i året 92^ var med til at angribe 
Venderne i Mark Brandenburg, hvor de bosatte sig, så den har 
altså ved derwttid boet i ca. 600 år i Brandenburg.
Våbenskjoldet viser tre sorte skråbjælker i guld og på hjel
men en marekat med et jernbånd om livet og et æble i den ene 
hånd •
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Ane nr.1^64: Bertram von Pfuel til Viechei, Gelsdorff etc.

Han var fra Brandenburg, født 1524 i Jerichow, hvor hans 
far, Friedrich von Pfuel havde pantelen hos biskoppen af 
Magdeburg. Moderen Barbara von Wallenfels var fra Sachsen.

Faderen havde haft fejde med hertugen af Meckelnburg i en 
årrække, men det var endt med et ærefuldt forlig.
Bertram havde en storesøster Anna og en storebror Jacob, og 
der var desuden brødrene Georg, Christoph og Andreas. De kom 
alle under formynderskab af Melchior von Pfuel og Joachim v. 
Quast, da deres far døde o.1530«

Moder Barbara levede endnu i 1537» men hendes videre skæbne 
kendes ikke.

Anna blev måske gift allerede før faderens død med Konrad von 
Burgsdorff til Mellentin, Derzow og Hohenjesar. Drengene vok
sede nok op i den østlige ende af Brandenburg.

I 1539 blev Brandenburg luthersk, men allerede i 1524 var en 
af Luthers ivrigste tilhængere, Nicolaus vom Amsdorff blevet 
superintendent i Magdeburg og havde der indført den luthersk
evangeliske kirke, så Bertram var straks fra fødslen indviet 
til protestant.

Brandenburg var ikke medlem af det schmalkaldiske forbund til 
beskyttelse af protestantismen, men derfor kan Bertram godt 
have deltaget i krigen mod kejser Karl den Femte i 1546-1547 
og senere Moritz af Sachsens krig mod kejseren i 1552.

Da den augsburgske religionsfred blev indgået i 1555» var der 
i hvert fald repræsentanter tilstede fra Brandenburg.

Bertram blev gift den 29.juli 1562 med Ursula von Hake af hu
set Berge vest for Berlin.

Ursula skænkede ham sønnen Adam. Om han havde nogen søskende, 
ved vi ikke.
Bertram døde i 157^»
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Ane nr.1^65: Ursula von Hake af huset Berge.

Hun var den næstyngste af Ludwig von Hakes skks børn, som 
han havde med Anna vom Krummensee af huset Alt-Landsberg.

Faderen var enearving til slægten Hakes arvelen Berge vest 
for Berlin, så godset forblev samlet, også i næste genera
tion, da Ursulas ældste bror, Wichmann også blev enearving, 
idet lillebror Christof døde uden børn.

Det var faktisk med Wichmann, at slægten von Hakes Rote Li
nie nåede sin glansperiode.
Han var en fremragende personlighed, en mand med en stærk 
vilje og en skarp forstand, der vandt kurfyrstens fortrolig
hed og sine standsfællers tillid. Han fik adskillige offent
lige tillidshvarv og bestillinger.
Han blev født 1516 og oplevede i sin halvfjerdsåés levetid 
et opsving på alle områder i åndsliv og erhvervsliv i Bran
de nbur g.
Landet gik i den periode over fra naturaløkonomi og til pen
geøkonomi, og det gav naturligvis mange nye muligheder især 
for den der først kom til pengene.
Wichmann havde held og dygtighed til at udvide sine besiddel
ser omkring Berge.

Ursula og alle hendes søskende var endnu umyndige, da deres 
far døde i 1536, og de fik derfor beskikket to værger, fæt
re af deres far, Mathias og Andreas, der skrev sig til Utz. 
Det er det år, Wichmann nævnes første gang som den ældste af 
søskendeflokken, men det er først, da han den 3.oktober 15^1 
yder kurfyrsteh sin lenspligt, at vi bliver klar over hans 
fødsel, idet myndighedsalderen i Brandenburg på den tid var 
25 år.
Ursula nævnes første gang, da hun i 15^ er indblandet i en 
sag om æresfornærmelse med en Margrethe von Gadow, der kom 
for kammerretten og forligt der. Ursula har ikke været helt 
nem. Hun var vist tvilling med Magdalene, der første gang 
var gift med Joachim von Wuthenau auf Wassersuppe og Segeletz. 
Anden gang med Joachim von Leipzig.
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Bror Christof blev aldrig gift. Måske var det fordi store
bror Wichmann aldrig gav tilladelse til noget giftermål, så 
godset kunne bevares samlet. Christof døde 1568 senest.

Ældste søster Anna blev gift med Hans von Zietem til Wild- 
berg og Logow.
Lillesøster Katharina blev gift med kurfyrstelig råd Gerhard 
von Ltideritz til Walsleben og Nackel.

Selv var Ursula gift med Bertram von Pfuel til Viechel, Wil- 
sekendorff og Gielsdorff, der måske var den, der købte Jahns- 
felde.

Vi ved, at Ursula fødte ham sønnen, Adam, men desværre ken
der vi ikke flere af hendes børn.

Wichmann, familiens overhoved ægtede i 1546 Ilse von Trott, 
der var datter af kejserlig feltmarchal, brandenburgisk gé^. 
heimeråd, hofmarchal og høvedsmand på Zehdenick Adam von Trott 
arveherre til Badingen og Himmelpfort, en mand med høj uddan
nelse og rig begavelse og erfaring, som havde gjort både kej
seren og kurfyrsten mange og store tjenester. Ilses mor, Mar
grethe von Fronhofen var datter af kurfyrstelig, brandenbur- 
gisk geheimeråd Hans von Fronhofen.
Med dette ægteskab opnåede Wichmann en fremtrædende position 
for sig og sin familie i det brandenburgiske kurfyrstendømme.

Da han døde den 14.oktober 1585 i Berge efterlod han sig 13 
børn, men da fru Ilse døde den 26.august 1611 i en alder af 
81 år, efterlod hun sig 127 efterkommere.

Vi ved desværre ikke, hvornår Ursula døde, men hendes ægte
mand døde 1574.
Det var ikke kun Ursula, der kunne være hidsig. Wichmann kom 
i strid med en halvfætter om et grænseskel i en eng. De mød
tes efter aftale i engen til forlig, men gemytterne kom i kog, 
og Wichmann dræbte sin modpart i hidsighed.
Han må sikkert have betalt mandebod eller lignende, men enden 
på retssagen kendes ikke.
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Ane nr.1^66: Curt Friedrich von Burgsdorff til Mellentien.

Han skrev sig også til Dertzow, Hohenzieten og Petzigh, og 
godserne lå allesammen i Brandenburg.
Faderen var Konrad von Burgsdorff, og moderen var Anna von 
Pfuel.
Faderen var Landfoged over Beumarck Brandenburg efter at ha
ve tjent to kurfyrster ved hoffet. Han skrev sig til Dertzow.

Curt Friedrich havde en bror, Christoph, der var gift med 
Anna von Sydow.

Curt Friedrich omtales som en forstandig og velforsøgt krigs
mand, og det er vel sandsynligt, at han har ladet sig hverve 
til krigstjeneste hos en af de mange fyrster, der førte krig 
mod hinanden.

Begge forældre døde i 1551 i den pest, der hærgede hele Euro
pa. Bror Christoph levede til 1590.

Vi har slet ingen årstal på Curt Friedrich, men han giftede 
sig med Margarethe von Wedel til Cremptzow i Pommern, og hun 
fødte ham datteren Barbara, der siden blev gift med Adam von 
Pfuel til Jahnsfelde.

Burgsdorff hed tidligere også Burchardsdorff eller Borgsdorff, 
og det var en af de mest ansete slægter i Brandenburg
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Ane nr.1^67: Margarethe von Wedell til til Cremtzow etc» 
Slægten Wedell stammer oprindelig fra Stormarn syd for Ham
borg, hvor de ældste dokumenter om slægten dukker op alle
rede i 7OOåreneo I 1200årene kom slægten til Brandenburg og 
deltog i erobringen af landet øst for Oder.

Det er vel nok den rigeste af alle slægter i Brandenburg, 
og den har spredt sig også til Danmark og Norge, hvor flere 
grene er kommet i grevestanden.

Margarethes far hed Georg. Han skrev sig til Cremptzow og 
Keplien i Pommern. Han var fyrstelig pommersk stettinsk hof
mester og håvedsmand på Colbatz.
Moderen hed Anna von Steinwehr af husene Selchow og Fiddichow 
ved den Brandenburg-Pommerske grænse.

Hellerikke Margarethes søskende kender vi noget til.

Hun blev gift med Curt Friedrich von Burgsdorff til Mellen- 
tien af den Neumarkske slægtsgren, og fik med ham datteren 
Barbara, der tfar gift med Adam von Pfuel til Jahnsfelde.
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Ane nr.1520: Claus Olufsen Daa til Raunstrup og Holmegaard

Han blev født mellem 14-94 og 1500, for han er opkaldt efter 
sin farfar, men hvis han var født 1500 eller 1501, vårJhan 
nok blevet opkaldt efter sin morbror, Hans Griis, der blev 
dræbt i slaget ved Hemmimgstedt i Ditmarsken.

Claus døde selv i 157^» så han er næppe fadt ret meget før 
1500, og måske netop det år, men før Hans* død var meddelt.

Hans far var Oluf Clausen Daa til Raunstrup, der nævnes før
ste gang i 1489, da hans to ældste brødre erklæredes fredlø
se for vold mod Sorø Klosters tjenere.
Brødrene, Claus’ farbrødre hed Joachim og Søren(Severin).

Moderen hed Gundel Joachimsdatter Griis, hvis-far skrev sig 
til Holmegård, og hun havde fire ældre brødre, Jørgen, Peder, 
Henning og Hans, men Hans faldt som nævnt i Ditmarsken, så 
der var sorg i hjemmet, da Claus var lille.

Claus havde ingen brødre, men to søstre, Dorte, der døde i 
barselseng i 1512, og som derfor må have været storesøster, 
og Margrethe, der måske var lillesøster.
Dorte var opkaldt efter sin farmor, Dorte Herlufsdatter Snek
ken, mens Margrethe nok må være opkaldt efter sin mors farmor, 
der var en Brostrup.

Det første livstegn vi har om Claus er fææ 1519, hvor han var 
hogsinde, og han må så have været smådreng, edelknabe eller 
page hos en eller flere fyrster fra han var syv år og til han 
var atten. I.1519 var han ansat hos Christiern den Anden, som 
endnu ikke havde erobret Sverige og bragt det24^p*' til unio
nen. Men kampen stod på, og det kostede penge, som kongen og 
mor Sigbrit kradsede ind med hård hånd. Nye skatter og afgif
ter blev opfundet, og accisse på alt, hvad der passerede by
ernes porte. Claus’ far blev afkrævet en urimelig stor penge
sum for påståede uordner i hans regnskaber, netop i 1519»

Det næste glimt vi får af Claus, er i 1525» da han fik pante
brev på Gyæstinge len« Da var han stadig hofsinde
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Han har nok været i Stockholm med Christiern den Anden, men 
han har næppe været bøddel, og der er god grund til at tro, 
at han har været nær ved den oprørsbevægelse, der fik kong 
Christiern til at flygte ud af landet med statskassen og 
rigsarkivet, for Claus var nemlig trolovet med Anne PeBers- 
datter Lykke, hvis far Peder Lykke var en oprørøru*.

I 1528 blev de gift, og samme år overtog Claus Paddeborg len 
(nu Sparresholm) for sig og sin hustru på livstid, og året 
efter fik han livsbrev også på Gyrstinge len, begge len som 
pant for lån til kronen. I 1531 punger han ud igen.

1:1532 overtog Claus Skodborg og Hundsbæk len for pantesum- 
merne og beholdt dem begge til 1537.

I septemper 153^ kom skipper Clement til Aalborg og startede 
det nordjyske bondeoprør, og det var med nød og næppe, at Pe
der Lykke, Claus* svigerfar undslap.
Vi må antage, at Claus har været med i det adelsopbud, der 
drog imod ham, men han har så undgået at blive slagtet ved 
Svenstrup.
Han kan også have været med dem, der ikke nåede at komme med 
Johan Rantzau, men han var med til at invadere Fyn i 1535. 
Claus nævnes sammen med Erik Krummedige til Alnerup efter 
slaget på Øksnebjerg i sommeren 1535. Måske var Krummedige 
hans overordnede, måske var de samme rang.

I hvert fald var de med Johan Rantzau den tågede morgen, hvor 
de sneg sig ind på de grevelige tropper, der havde sat sig 
fast på toppen af Øksnebjerg.
Rantzau gav ordre til en tæt formation, så de kunne syne af 
mindte, og de bar grønne grene til kamouflage.
Bjerget var beskyttet mod syd af sumpe, og det havde stejle 
sider. De grevelige havde-beskyttet sig med en vognborg, og 
Rantzau havde ikke så mange tropper, som fjenden.

Imidlertid troede de deroppe, at det var en mindre gruppe, 
der var flygtet fra Assens belejring, da de fra deres høje 
stade kunne se lejren brænde udenfor byen.
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De styrtede sig derfor ned ad skrænten efter det lette byt
te, som de troede, men Rantzau ventede med at åbne de tæt
sluttede rækker til sidste øjeblik, hvor han afslørede sit 
artilleri.
Det blev et forfærdeligt slagteri, men det var ikke de kon
gelige tropper, det kom til at gå ud over.

Erik Krummedige overtog bagefter en gård i Assens, som havde 
tilhørt en af de grevelige, som var flygtet.
Da Christian den Tredie og Johan Rantzau satte over til Sjæl
land, blev Erik Krummedige med sine tropper og Clays Daa med 
sine tilbage på Fyn som besætning for at holde øen til kon
gen. 
Begge blev forlenet med hver en del af øen. Claus fik Næsby
hoved len, men slottet var brændt ned af de greveliges til
hængere, så han måtte tage ophold på Stt.Hans kloster i Oden
se, hvor også Erik Krummedige var indlogeret.

Odensebispen Knud Gyldenstierne, der var den,ssom fik over
talt Christiern den Anden til at komme til København for at 
forhandle, vendte tilbage til Danmark fra fangenskab i Meck- 
1eSborg hos de grevelige, men i juli 1536, da han kom fra 
gudstjeneste i Odense domkirke, stod Claus udenfor og tog ham 
til fange på Christian den Tredies vegne. Nu var det reforma
tionssagen, det drejede sig om. Bispen blev løsladt efter et 
år, man blev aldrig biskop igen.

Fru Anne blev ikke gammel. Hun fødte Claus fire børn, Jørgen, 
Jakob, Peder og Borte. Vi ved ikke, om hun blev offer for de 
uroligheder, der fulgte med Grevens Fejde, eller hu# overle
vede den og døde kort efter.
Vi ved, at Claus* anden hustru, Hilleborg Tinhuus endnu var 
ugift i 1538» men vi ved ikke hvornår deres bryllup stod. 
T sit andet ægteskab fik Claus sønnen Olaf og datteren Hil
leborg.
Da Grevens Fejde var forbi, og Christian den Tredie var ble
vet konge af Danmark-Norge, indfriede han Claus’ pantelen, så 
han kun beholdt Paddeborg og Gyrstinge len, som han fik lov 
at beholde fri for afgifter.
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Også denne fremstilling af slaget sed Øksnebjerg og erobringen af 

Assens stammer fra den Rantzauskc Tavle.
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Da reformationen havde givet kon<| Christian mulighed for at 
inddrage kirkegodset under kronen, blev han i stand til at 
betale sin gæld, s§ han frit kunne råde over sine len.
Nu havde Claus så udspillet sin rolle som høvedsmand i krig. 
Der blev ikke flere krige i Christian den Tredies tid.

Claus fik nogle private tillidshverv, såsom skifte efter Hr. 
Mads Bølle i 15^0, værgemål i 15^1 for Erik Daas børn o.lign.

I 15^8 ledsagede han prins Frederik til Norge, for at han 
kunne blive hyldet der.

I 1551 blev Cåaus landsdommer i Sjælland og blev forlenet med 
Bjeverskov herred, men han frasagde sig allerede i 1552 dette 
embede og så blev det helt stille om ham.

Han må uden tvivl have deltaget i Christian den Tredies begra
velse i 1559, men han har næppe været med til erobringen af 
Ditmarsken samme år.

Claus og hans hustru nævnes i 1561 i Peder Dyres testamente.

Han døde i 157^» måske på grund af det våde, kolde forår. El
ler var det i begyndelsen af den pestepidemi, der hærgede i 
1575-76?

Hilleborg Tinhus overlevede ham i mindst seks år.



276

Ane nr.1521: Hilleborg Tinhuus(Skinkel) til Egeskov etc.

Hilleborgs far, Laurids Skinkel til Egeskov og Julskov var 
i 1502 høvedsmand på Krogen, hvor senere Frederik den Anden 
byggede Kronborg, 
Han giftede sig før 8.april 1510 med Hilleborg Pedersdatter 
Bille.

Der var i forvejen en søn, Otte og to døtre, Anne og Rigborg 
i familien, da vores Hilleborg blev født, og siden kom endnu 
en datter, Margrethe.

Storebror Otte levede endnu i 1532, men han døde barnløs. 
Storesøster Anne blev i 15^5 gift med rigsråd Frands Brocken- 
hus, der lod bygge det smukke slot, der nu bærer navnet Ege
skov .
Søster Rigborg blev gift med Hans Johansen Lindenov, der med 
hende fik Julskov.
Lillesøster Margrethe kom i Set.Clare kloster i Roskilde, da 
det var i den katolske tid, men jeg er bange for, at der blev 
handlet ilde med hende, da de sjællandske borgere i 1535 gik 
til angreb på kirker og klostre, som blev plyndret og ødelagt.

Det er ikke usandsynligt, at Otte blev offer for Grevens Fej
de, men Hilleborgs far døde i?1533, samme år som Frederik d. 
Første.
Også moderen, fru Hilleborg Bille, døde i 1536, så der var 
kun de tre søstre, Anne, Rigborg og Hilleborg tilbage ved 
Borgerkrigens slutning.

Det er ukendt, hvem der var værge for de tre unge piger, men 
i 1539 kaldes Hilleborg for broderdatter til kansleren Johan 
Friis. I 1538 havde Kjeld Krabbe fiiet til hende, men det er 
ikke blevet til noget, for valget faldt på Claus Daa, der jo 
sad med fire mindreårige børn af sit første ægteskab. Han har 
næppe været et særlig godt parti, men en forældreløs jomfru 
uden brødre kan næppe have ventet sig meget andet end en ro
lig havn efter den forfærdelige borgerkrig.
På den måde kom Claus Daa ind i den eksklusive rigsrådskreds.
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Det var i 1545 storesøster Anne blev gift med Frands Brocken- 
hus, og i 1554 begyndte han at rive Egeskov ned og byggede 
det prægtige slot, vi kan glæde os over idag. Anne nåede at 
se byggeriet færdigt, men døde den 12.juli 1565 vel nok af 
pesten, der nu rasede igen.
Anne kom derfor ikke til at opleve sin ægtemands strålende 
karriere i krigen, hvor han endte som rigets marsk, inden 
han døde den 14.november 15^9 i Halmstad af et sår i benet. 
Man havde ikke mulighed for at desinficere sår dengang, så 
efter fjorten dage var blodforgiftningen nået hjertet.

Rigborgs mand var en af de rige adelsmand, som måtte forstræk
ke kongen med penge under syvårskrigen. Han havde skiftende 
pantelen og blev brugt i forskellige offentlige hverv, men 
kom ikke til fronten.
Han var sammen med Rigborg ofte inviteret til hoffets fester. 
Hans Lindenov døde i København den 27«september 1568 og blev 
begravet i Vor Frue kirke.

Rigborg døde den 2.juni 1572 og blev begravet hos sin mand.

Da Hilleborgs mand, Claus døde i 1574, levede af hans børn 
kun Dorte af første ægteskab, der sad enke, og Hilleborgs to 
børn, der begge blev gift i 1575«

Hilleborg omtales
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Ane nr.1522: Henrik Jespersen Friis til Ørbæklunde 1496-1571.

Han hørte til slægten Friis af Hesselager, den med tre sorte 
egern i hvidt felt. Hans far, Jesper skrev sig til Lundby- 
gård eller Lundsgård, som kun var en beskeden bind timings værks - 
gård vest for Nyborg. Moderen hed Anne Johansdatter Brocken- 
hus af Vollerslev.

Der var en storesøster, Alhed født 1492, der som barn blev 
optaget i Dalum kloster, hvor hun nåede at blive firs år gam
mel og priorinde.
Henriks storebror, Johan blev født den 20,februar 1494, og 
ham kommer vi til at høre mere om, for han blev en stor mand.

Henrik blev født i 1496. En lillebror Christen døde ung. En 
søster Margrethe døde ugift i Odensen 7o år gammel, og hun 
var måske også i Dalum kloster, men forlod det ved reforma*i-.'r. 
tionen. Anne, der blev født år 1500 kom i klostret i 1567 og 
blev priorinde efter sin søster Alhed. Også hun blev firs år 
gammel. Claus døde lille i Odense, Jakob døde også som lille. 
Mette var den eneste af døtrene, der blev gift. Hun døde før 
sin mand Claus Urne, der døde 1531 efter at have været gift 
anden gang med Margrethe Ravensberg.

Storebror Johan gik i skole i Odense og Århus, blev 1514 im
matrikuleret ved Københavns Universitet og fortsatte i 1517 
sine studier i Køln.
Henrik var gammeldags og lod sig udlære som dreng, page og 
væbner. Vi ved dog ikke af hvem. Uansat“hvem det var, har 
Henrik måttet følge sin herre i krigen mod Sverrig. Først i 
sommeren 1517* hvor de danske plyndrede langs hele den sven
ske østkyst, men led nbderlag ved Stockholm.
Anden gang i 1518, hvor de danske igen led nederlag, og ende
lig i 1520, der endte med det stockholmske blodbad.
Det år rejste Johan til Rom som magister, og da han vendte 
hjem i 1521 blev han skriver i kancelliet.

I 1523 flygtede Christiern den Anden ud af rigerne, og brød
rene Friis hyldede Frederik den Første. Johan fik det halve 
Rønnebæksholm i forlening.
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Allerede før reformationen var klostrene taget i kongelig 
varetægt, og kongerne bortforlenede dem eller pantsatte dem 
til velhavende adelsmand, 
Også Dalum kloster var tidligt bortforlenet, men i 1529 fik 
Johan Dalum kloster o^ kunne herefter selv beskytte sine to 
måske tre søstre.

Under Grevens Fejdes mange forviklinger blev han dog ikke i 
stand til at forsvare søstrene, idet han selv blev taget ti.l 
fange af de grevelige, mens Odenseborgerne stormede og ind
tog Dalum kloster. 
Johan blev ført til København, hvor han fik tilladelse til 
at besøge Wittemberg, hvorfra han vendte tilbage til Gottorp. 
Da Fyn var befriet for de grevelige, vendte han tilbage til 
sit klosterlen og sine søstre.

Nonnerne var blevet skændet og^mishandlet, og klostret berø
vet alle sine værdier, og søster: Marerethe fftytttteÆ® til Oden
se, hvor hun levede til 1562, hvor hun døde 70 år gammel. 
Røverne blev hængt en uge efter udåden.

Vi har tabt Henrik af syne, men han har sikkert fulgt med de 
hertugelige, med Peder Skram eller Johan Rantzau, for i 1537 
bliver han forlenet med Ørbæk by, og i 1548 fik han Keirup 
len på Fyn.
Han giftede sig den 26.juli 153s på Ørbæklunde med Margrethe 
Nielsdatter Bild, dér da var tredive år gammel. Mange ting 
blev forsinket og udsat under borgerkrigen.

Johan blev rigsråd hos Christian den Tredie. Han døde den 5« 
december 1570 i Køge, og efter hans død får vi at vide, at 
der endnu er fire nonner på Dalum kloster, og heraf de de to 
Johans og Henriks søstre, Alhed og Anne.

Henrik døde den 9«n>a-rts 1571 på Ørbæklunde. Han havde da gi
vet Frederik den Anden 1400 rigsdaler til krigsførelsen mod 
Sverige.

Margrethe Bild skænkede han tretten børn, hvoraf de otte le
vede ved faderens død.
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Fru Margrethe overlevede sin nandf i II to måneder og døde 
den l^.maj samme år.

Alhed døde i Dalum kloster i 157-> og Anne blev priorinde 
efter hende, til hun selv døde i I58O. Beg^e blev begravet 
i klosterkirken0

Dalum Kloster o. 1670. Fig. 20: Dalum Kloster og omegn 
set mod syd 1718.
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Ane nr.1523: Margrethe Nielsdatter Bild til Ravnholt.

Margrethes far, Niels Bild skrev sig til Ravnholt, selv om 
han kun havde arvet halvdelen af gården, men da Margrethe 
blev født, var han lensmand på Bohus slot.
Moderen Beate Eggertsdatter Ulfelt af Kragerup havde i for
vejen født to sønner, Evert og Peder, da hun i I5O8 nedkom 
med Margrethe.

Det var i kong Hans* tid. Sønnen, junker Christiern var på 
den tid statholder i Norge og for frem med hård hånd mod de 
oprørske bønder, der var blevet hidset op af biskop Karl af 
Hammar. Denne biskop var blevet fanget og sat i gængsel hos 
Margrethes far på Bohus slot, hvor han sad i tårnet, da Mar
grethe var lille. Hun har vel været et par år, da han flygte
de ud af vinduet ved hjælp af sit iturevne lagen. Da det ikke 
var langt nok faldt han ned og brækkede det ene ben. Han gem
te sig i et hult træ men blev opdaget og sat i fængsel igen.

Selv om Margrethe var lille, har historien været fortalt så 
ofte, at den har været en del af hendes erindringsstof. Der 
har da også været vild opstandelse på slottet, til man fandt 
den flygtede.

Svenskerne ville ikke antage Hans som konge, og kong Hans 
anvendte nu sanktioner mod dem. Han forbød Lybækkerne at hand
le med Sverige og lod sine skibe gøre strandhugst på den sven
ske østkyst og i Finland.
I 1510 erklærede Lybæk krig og svenskerne sluttede sig til, 
så Danmark-Norge var i krig på to fronter.

Efter kong Hans' død blev Margrethes far forlenet med Nyborg 
slots len i 151^, så han kom i nærheden af sin slægtsgård.

Margrethe havde ved sin fødsel kun en af sine bedsteforældre 
i live, og det var hendes mormor, Karin Pedersdatter Væbner, 
der havde giftet sig med Claus Strangesen Bild, og jeg vil 
bestemt tro, at hun tidligt er kommet til sin mormor, der 
boede på Nørholm i Ribe amt, nær ved Varde.
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Da Claus Strangesen døde i 1512, havde fru Karin skænket ham 
børnene, Niels, Terkil, Otto, Anne og Maren, som har været 
jævnaldrende med vores Margrethe.

Imidlertid fik Margrethes mor ved samme tid to små piger, 
Magdalene og Anne, som også var på samme alder omtrent som 
deres morbrødre og mostre på Nørholm.

En skønne dag i 1522 kom der pludselige krav fra Chris^iern 
den Anden til fru Karin på Nørholm, at hun skulle bevise 
sin adkomst til gården, og det viste sig, at allerede dron
ning Margrethe havde påvist at gården var opført på jord, 
som kronen gjorde krav på, og at Claus Strangesens forfædre 
havde fået lov til at blive boende på gården mod at betale 
en bøde. Nu 120 år efter måtte fru Karin betale 1000 Gylden 
til Christiern den Anden til fuld afgørelse, så hendes efter
kommere kunne beholde gården til evig arv og eje. Det blev 
naturligvis Claus Strangesens børn.

Efter kongens fald og flugt mageskiftede fru Karin med den 
nye konge kirkens rettigheder med kronen, så gården kunne gå 
til hendes børn kvit og frit. __

Margrethes far, der i 1519 havde fået Herrested len nær ved 
Ravnholt, sluttede sig til Frederik den Første og blev 1523 
dennes rigsråd. Han hyldede i 153^ i Hjallelse Christian den 
Tredie, og i 1538 anerkendte han kansler Johan Friis’ bror 
Henrik Friis til Ørbæklunde som sin svigersøn, og den 26.ju
li blev Margrethe gift med sin Henrik.

Margrethes mor, fru Berte eller Beate blev hofmesterinde hos 
dronning Dorothea, da hun sad enke efter Niels, der døde i 
15^0.
Jeg ved ikke, hvordan det gik med Nørholm under skipper Cle- 
mens oprør, eller ved Rantzaus modangreb. Nørholm lå jo gan
ske tæt ved Varde, hvor skipper Herman havde Jjjort sig til 
herre.

Det er ikke blevet til så meget med Margrethe selv, men den 
ramme, hun har levet i, har jo temmelig mange forsiringer, 
og nu kommer vi til hendes børn, som hun i hvert fald selv 
har født.
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Jesper blev født den 24.juni 1539 på Ørbæklunde, hvor de 
allesammen blev født. Han druknede den 24.maj 1561 i mølle- 
dammen sammested.
Anne kom til verden den 4.december 1540. Hun blev gift på 
Københavns slot den 19.september 1557 med Niels Trolle til 
Trolholm. Han faldt den 7»juli 1565 i søslaget ved Bøtonholm. 
Anne overlevede ham i fem år, og efterlod sig sønnen Børge, 
og måske flere børn, som jeg ikke kender.
Karen blev født den 17»december 1$41, og hun gik i sit 28. 
år, da hun den 29.juni 1567 ægtede Bjørn Andersen Bjørn til 
Stenalt på Københavns slot, der sad enkemand med seks børn. 
Da han døde den 15.oktober 1583, havde Karen givet liv til 
yderligere tre børn. Hun døde selv 1601 og blev begravet den 
3.juni i Budolfi kirke i Aalborg.
Dorte så dagens lys den 9»marts 1543 og kom efter forældrenes 
død i huset hos sin bror Niels, men allerede i 1572 i dronnih- 
gens jomfrukammer. Den 4.december 1575 blev hun viet i Køge 
til Oluf Daa til Raunstrup, og de to har vi lært at kende i 
det sidste bind af historien.

Niels blev født den 8.juHi 1544, og det var ham, der ombygge
de Ørbæklunde. Han var gift med Bibeke Gyldenstierne til Ivers 
næs, og hun nedkom med tretten børn. Niels døde 26.april 1610, 
og hun overlevede ham i tre et halvt år til 25.oktober 1613. 
Maren kom til verden den 23»august 1545 og døde den 16.maj 
1561, samme måned som Jesper døde. Det har været strengt for 
Margrethe.
Otte så første gang dagens lys den 26.november 1546, og han 
døde 1565-66, uvist hvornår og blev begrravet i København. 
Der gik næsten tre år, før Margrethe nedkom med datteren Bir
the, så der har måske været en abort imellem. Birthe fødtes 
den 12.august 1549» blev gift 1.august 1574 med Eiler Brocken- 
hus til Nakkebølle. Ham døde hun fra allerede i 1582. 
Margrethe kom så den 10.juli 1550» Hun blev gift den 12.juli 
1579 med Laurids Straale til Torpegård. Hun døde i sin første 
barselseng den 1.november I58O.
Den 28.oktober 1552 nedkom Margrethe så med sønnen Frederik, 
der blev trolovet med Karen Krafse, men døde før brylluppet 
den 13,januar 1586 på Hagestedgård.



285

I 1554 den 22.januar fødte Margrethe sønnen Jakob, der kun 
nåede at blive tretten år gammel. Han blev begravet 1567 i 
Roskilde Domkirke.
Lisbeth blev født den 19»februar 1555» Hun blev gift samtidig 
med Dorthe i Køge med Jakob Huitfeldt til Berridsgård, der 
døde 1583. Hun overlevede selv alle sine søskende og døde den 
2.oktober 1631.
Den sidste i flokken var Christian, der blev født den 21.de- 
cefnber 1556» som alle sine søskende på Ørbæklunde. Han ægtede 
Mette Hardenberg den 9»maj 1585 i København. Christian døde 
den 29»juli 1616 ombord på et orlogsskib i Oslo fjord. Mette 
overlevede ham knapt et år.

Udover sine to brødre, som er nævnt, havde Margrethe også to 
søstre, Ma^dalene og Anna, og nu må vi hellere se lidt på de 
fire søskendes skæbne.

Evert var det gået godt. I 1548 havde han fået Akjær len ved 
Arhus, og året efter blev han gift med Vibeke Podebusk den 7. 
juni på Københavns slot. I 1553 kom han til Norge som lens
mand på Stenviksholm Trondhjem, i 1559 fik han også Herrested 
len på Fyn.
I 1564 blev han udnævnt til løjtnant for de danske knægte i 
Syvårskrigen. Han blev såret ved Svarterå, og udmærkede sig 
senere i Norge.
I 1566 blev han lensmand på Næsbyhoved og det følgende år 
både rigsråd, admiral og lensmand på Møn. Han døde dog alle
rede den 1.august samme år i Kastrup på Amager.
Hans hustru skrev en kendt slægtsbog og en dansk krønike. Hun 
fik Herrested len efter ham. Hun døde 1596 på Aggersborg.

Peder var i 1548 hofsinde og forlenet med Bratsberg len og Skien 
syssel i Norge, 1554-57 var han lensmand på Riberhus. 1557-59 
havde han Odensegård len« Han døde 1564 og efterlod sig hustru 
Dorte Rvensberg og tre børn.

Magdalene blev gift den 18.februar 1556 på Københavns slot 
med Bjørn Saxtrup til Osby, der døde som sidste mand af sin 
slægt. Silv døde Magdalentden 9«december 1585 i Skåne.
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Lillesøster Anne, der var den yngste var født på Ravnholt 
og blev gift med Hans Skinkel af Liljeskinkelerne, der skrev 
sig til Gjerskov. Han havde været gift to gange før, og han 
mistede Anne allerede i 1572.

Margrethe døde selv kun godt to måneder efter sin ægtemand, 
Henrik Friis af Hesselager, den 16.maj 1571 på Ørbæklunde, 
hvor hun havde født så mange børn og set så mange kære dø.

Bild eller Strangesen. Tværdelt af hvidt og sort 
(eller bidt: Strangesen). På hjelmen to vessel- 
horn tværdelt hvidtZsort(blåt) og sort(blåt)/ 
hvidt. • Uradel, Fyn
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Ane nr.1524: Verner Tønnesen Parsberg til Harrested død 1567.

Hans far v~ar ridder og rigsråd, da Verner kom til verden, så 
han var nødt til at sige hr. til sin far. Moderen var Inge
borg Predbjørnsdatter Podebusk, hvis far skrev sig til Vos — 
borg.
Tønne Parsberg skrev sig til Harrested og Ørtofte.

Faderen havde været gift engang før, og havde med Maren Has 
til Ørtofte datteren Gertrud.
Med Verners mor havde han allerede tre børn før Verner, nem
lig Niels, Jørgen og Valdemar. Bagefter fik han tre døtre, 
Anne, Vibeke og Jytte.

Harrested ligger i det sydlige Sjælland et stykke vest for 
Næstved i Øster Flakkebjerg herred, og herfra udgik Verners 
tilværelse.

Jeg vil tillade mig at gætte på, at Verner blev født i kong 
Hans' tid, nærmere kommer jeg næppe, eventuelt efter år 1500. 
Harrested er egentlig det samme som Haraldsted, det sted, hvor 
Knud Lavard blev myrdet, og dengang gik Haraldsted skov også 
h&lt ned til den nuværende herregård, der ligger ved vejen 
mellem Næstved og Slagelse

Dette er så baggrunden, men Verner er sandsynligvis født på 
Varberg slot i Halland, hvor hans far var lensmand fra 1504 
til 1513.
Slægten har fået tilnavnet de talende Parsberger, og det er 
måske Verners far, der har givet anledning til dette øgenavn, 
idet han i hele denne periode deltog i de endeløse forhand
linger med svenskerne, uden at det førte til noget egentligt 
resultat. Og det sluttede da også med kong Hans' død

Den første af søskendeflokken der dukker op i arkiverne, er 
Gertrud, der den 2.oktober 1513 blev gift med Johan Bjørnsen 
af slægten Bjørn, der skrev sig til Nielstrup og Steensgård. 
Han havde været gift med Sophie Nielsdatter Rosenkrantz.

Under Christiern den Andens store offensiv mod Sverige i 1520 
levede Tønne Parsberg endnu, men den 13.januar 1522 var han død.
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Hr.Tønnes efterlod sig otte børn, hvoraf de fire døde ugift. 
Gertnud var son navnt gift, men alle de øvrige var endnu i 
barnealderen, så det er muligt, at de er kommet ttl deres 
mor, der behdtldt Gårdstange len, som hendes ægtemand havde 
haft i pant. I 1524 nævnes hun også til Bådsgård i Viborg 
amt, så det er uvist, hvor i verden børnene var i den perio
de .

I 1528 blev Verner immatrikuleret ved univérsitetet i Rostock, 
vi ved ikke hvorlænge, han blev i Tyskland, men i 1532 står 
han opført med to heste i borgeleje på Rugård slot på Fyn. 
Han må da have været i tjeneste hos Frederik den Første.

Broderen Valdemar var kommet i latinskole i Malmø, og han var 
en af de adelsbørn, der ved begyndelsen af Grevens Fejde blev 
taget som gidsel af borgmester Jørgen Kock, ligesom Jørgen 
Rosenkrantz blev det.

VSiden hørervi intet til Valdemar, som måske døde i fangenska
bet. Det siges i hvert fald, at han døde ugift.
Gertruds ægtemand, Johan Bjørnsen døde 1534 på Dronningholm 
og blev begravet i Ollerup på Fyn.
Moderens gård blev indtaget og afbrændt af de oprørske bøn
der, mens hun selv slap bort og overlevede tumulterne.

Der var således gode grunde til, at Verner var på Christian 
den Tredies parti i borgerkrigen. Han nævnes da også som hof- 
sinde i 153$, hvor han også er blebet lensmand på Øvid Klos
ter i Skåne.

I 1540 blev Verner tildelt Ellinge len, som han dog næppe har 
tiltrådt, da han kort efter fik Sølvitsborg slots len, denne 
yderst gigtige grænsefæstning, hvor svenskerne ofte brød ind 
i Skåne, når vi var i krig med dem.
Udover nogle større byggearbejder på slottet havde Verner to 
væsentlige opgaver i dette vigtige græaselen. Han skulle be
kæmpe de mange landstrygere, der holdt til i de uvejsomme 
grænseegne og gjorde livet usikkert for beboerne og alle vej
farende i lovligt ærinde, og han skulle holde sig underæétéét 
om alt, hvad der foregik på den svenske side af grænsen.

I påsken 1542 døde moderen fru Ingeborg» og broderen Niels 
kom til at arve pantelenet Gårdstange i Frosta herred.
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Efter den blodige, ulykkelige borgerkrig havde Christian d. 
Tredie fået nok af ufred, og resten af hans regeringstid var 
en lang fredsperiode, hvor alting trivedes, og smukke slotte 
skød op allevegne.
Der var dog hele tiden truslen fra Christiern den Andens til
hængere syd for grænsen, og gang på gang måtte rostjenesten 
være i beredskab.
Dertil kom, at vel havde Gustav Vasa støttet Christian den 
Tredie mod grev Christopher, men hah var stadig mistroisk i 
al almindelighed mod alt, hvad der var dansk, og helt tryg 
var Christian heller ikke overfor ham. Det var derfor vores 
Verner skulle holde skarpt udkig med alle bevægelser nord 
for grænsen.

Bror Niels blev hofsinde i 1546 og fik året efter Vrejlev 
kloster, som han havde til 15^4. Han deltog i 1548 i det sto- 
te brudetog til Sachsen, mens Verner samme år ledsagede den 
unge prins Frederik til Norge.

I 1550 bleb Verner udnævnt til rigdråd. I februar 1551 skulle 
Sølvisborg len stille ptte karle til orlogsflåden. I juni må
ned manglede han en skude til at transportere enebærstager 
til Koldinghus, og da havnen i Silleå er sandet til, må bøn
derne herefter udskibe deres varer fra Nederbyå.
Hele adelens rustning skulle mønstres i september 1552, da 
der synes at være troppesamlinger i Tyskland.
I januar 1553 advarer Verner sin konge, at kong Gustav Vasa 
er draget ned i Småland med stort mandskab, og Mogens Gylden
stierne får ordre til at lade bud gå ud til alle lensmænd i 
Skåne, men hemmeligt, at Gustav Vasa ikke får nys om, at vi 
vogter på hans bevægelser.
Der var ånd Imellem møder i rigsrådet, samling i det konge
lige rettertlng, skeltrætter indenfor lenåt ogmange andre 
forretninger. T februar 1553 begærede kong Gustavet, møde 
mellem begge åigers rigsråder i anledning af grænseproblemer. 
Her var også Verner med. I oktober samme år skal han være 
meddomsmand i en trætte mellem Børge Trolle og borgerne i Væ. 
I november 1554 er Verner med til at sætte ret landemærke mel
lem Sverige og Danmark, så stridigheder kan undgås.
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Vindebro ved Sølvitsborg i Blekinge. Opført og nedrevet 
i det 16de Aarhuridrede.
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I februar 1555 udskriver kongen væragtige karle med harnisk 
og værge til orlogsflåden, og Verner skal stille otte mand. 
Samme måned ønsker kongen tilsendt, hvad der måtte vare af 
hvalben, hvide koraller, perler, perlemor og norske diaman
ter i lenet.
I december inviterer kongen sine lensmand og råder til Kø
benhavn til at holde fastelavn med ham og nogle udenlandske 
fyrster. Han vil lade banen strø og holde renden, stikken 
og turneren, hvorfor de skulle udruste sig med gode heste, 
harnisker og andet godt tilbehør. 
Fru Anne, Verner Parsbergs skal møde for sammen med andre 
gode fruer at drage salen og fyrstekamrene til højtiden.

Verner er altså nu gift, men det er han nok blevet allerede 
i 1540, da han fik brev på Sølvisborg len.
Hans hustru, Anne Holck var datter af Manderup Christensen 
Holck til Barritskov. Moderen var Anne Christoffersdatter 
Lykke til Stadsgård, og hun havde en lillebror, Hans Holck.

Vi skal ikke her komme ind på børnene, men bare notere os, 
At Anne Holck fødte lerner ialt tretten børn i deres ægteskab.

Niels, der i 1554 havde fået Krogen len, det senere Kronborg, 
og i 1555 også Egebjerg, døde den 14.november 1556 og blev 
begravet den 25« i Frue kirke i København.

Den 7.juni skrev kongen en befaling til Verner om at lade et 
skib bygge, 26 alen køl, 4-j- alen hul for bunden og 10 alen 
sejlbjælka, klinkbygget. Det var i 1557»
Året efter den 26.juli skrev kongen, at han havde erfaret, at 
grev Edhhart af Østfriesland var draget ind i Sverige, og for
moder, at han vender hjem gennem Banmark. Verner skal modtage 
ham på kongens vegne, forsikre ham om kongens gunst, byde ham 
velkommen og ledsage ham til København.

Den ,'1O. oktober ^1558 cskriver korigen;at?han harrkaldt trigsrår. 
det til • Kolding i tnieii'-at- .Vérneraog Tage<Thott 8kaL<.blive <på- 
deres tslotte.og-have iopsyn 'med øderes «landsender. Deiakal^qende 
forstandige karle indri Sverige, på spe j deri^Den^s ida te spej
der, der havde været ii Sverige, havde:man bildt en massevås ind.
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Den 9»december sendte kongen indkaldelse til en række lens
mand, der skulle give gøde 3©.dag jul, altså et stykke ind 
i januar i København. Verner var en af de indkaldte, men 
han kom ikke til at hilse på sin konge i denne omgang, for 
han døde ved nytår. Frederik tiltrådte straks regeringen 
som Frederik den Anden.

I marts indkaldte den nye konge til renden og turnering den 
6.august. Terner Parsberg skal møde med seks heste. Svendenes 
kjortler skal være sorte med kongens farve i ærmerne, hoserne 
skal være gule. HeS^ene skal være gode, og Tastninger, våben 
og andet tilbehør skal være i orden. Sørgetiden var omme.

Anledningen til denne festlige turnering var, at kongen ville 
lade sig krone i København.
Verners hustru, Anne var blandt de fruer, der blev indkaldt 
til at drage sale og kamre til festlighederne. De skulle sør
ge får flamsk klæde og silkespærlagen og alt, hvad der kunne 
gøre slottet smukt og behageligt til lejligheden.

Kroningen fandt sted den 13.august, og ved den lejlighed gav 
kongen otte adelsmænd ridderslaget på den ottende dag af fe
sten. Blandt dem var Verner, som vi herefter må kalde hr.Ver
ner. Han var nu elefantridder.

Ved krigsudbruddet i 15^3 blev hr.Verner udnævnt til provi
antmester for Blekinge, og året efter måtte han forsvare sit 
slot mod en stor overmagt, aå han måtte forlade Sølvitsborg 
ged hele sin besætning efter at have stukket ild til bygnin
gerne .
I 1565Znævne»rhriVerner som feltkommissær,i'og’han måtte del
tage i flere indtog i Sverige. Feltlivet var nok for hårdt.
Han var jo ikke længere nogen årsunge, og den 21.januar 1567 
døde han hjemme på sin slægtsgård. Harrestéd. Måske var det 
pesten.
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118. frebrit ITl Qfefantorben.

lefantotbenen, ben fornemfte banfle Drben, bien fanbfijnligoiS ferfte 
lang inbftiftct nf ffriftiem I i Baret 1457 og ftob i ^orbinbelfe meb 

geiftligt Srpberftab. lifter deformationen ubbelte* ben itte. ferenb 
:n i 1580 bien talbt til 2toe paant) og (ar (enere beftaaet, i(vorod 

ben i Xibernet 2eb (ar unbergaaet forfljeHige føranbringer.
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Ane nr.1525 s Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgådd.

Annes slægt stammer fra Sønderjylland, og det var hendes 
farfar, Christen Holck, der havde giftet sig til Barritskov 
i Vejle amt.
Det var såmænd ikke nogen herregård i den forstand, vi reg
ner med, men nærmere en stor bondegård i bindingsværk, san 
dog en ejendomsgård.
Annes far, der var opkaldt efter sin mors slægt, arbejdede 
hele sit liv ivrigt på at samle gods omkring Barritskov, og 
det er muligt, at det var ham, der påbegyndte byggeriet af 
den herregård, der er overleveret til vor tid.
Annes mor, Anne Christoffersdatter Lykke til Stadsgård, fød
te kun to børn, Anne og sønnen Hans, som i hvert fald fort
satte byggeriet på Barritskov og fik æren af byggeriet.

Da Anne nævnes før sin bror Hans, må rækkefølgen være sikker, 
da det er almindeligt, at piger nævnes efter drenge, hvis 
rækkefølgen er usikker.

Hendes forældre blev gift før 1511» og Anne er således født 
omkring ved den tid, og hun er enten født på Barritskov eller 
på Stadsgård, det nuværende Constantinsborg ved Arhus. 
Lillebror Hans må være født efter kong Hans’ død og opkaldt 
efter ham, da der ikke synes at være nogen nærbeslægtet Hans 
i familierne Holck og Lykke.

Nu kom så Christiern den Anden til magten, og Annes far, som 
sikkert har været udkommanderet også under kong Hans, måtte 
møde i rostjenesten igen til krig mod Sverige. Han har næppe 
skullet stille med mere end sig selv, og det er ikke engafig 
sikkert, at han har skullet stille til hest.
Anne er sikkert kommet i huset hos sin mormor og dennes anden 
ægtemand, Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm.
I 1515 blev faderen kong Christierns høvedsmand på Sønderborg 
som han forsvarede mod holstenerne i 1523, da Christiern den 
Anden var stukket af med kassen.
Han overgav sig først, da slottet blev beskudt med svært ar
tilleri, og kvinderne skreg af skræk.
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Annes far døde i 1537, og moderen kan meget vel vare død da 
bun havde født lille Hans, så det var derfor, der ikke kom 
flere børn i familien.

Hans arvede nu Barritskov, mens Anne blev gift med Verner 
Parsberg til Harrested.
Hendes første barn var en søn, der blev opkaldt efter farfar 
hr.Tønne, nummer to i listen var Predbjørn, der døde ung og 
ugift. Og skal vi tro listen, var også den tredie en søn, som 
blev kaldt Niels, der kom i 1545.
Næh, de har som sædvanligt taget alle drngene først. Nu kom 
som nummer fire, Manderup født 24.december 1546, derpå Jørgen 
og Christian, som begge døde unge og ugifte.
Christoffer hævdes at have været nummer syv. Han blev født d. 
25.juli 1555.
Claus, nummer otte døde ung og ugift. Nummer ni, Valdemar var 
en af vore egne.
De sidste fire var pigerne, Anne, der døde ung og ugi^t, So
fie, der døde ugift og ung, Ingeborg, der vel blev trolovet 
med Folmer Knob, men de dø^lg begge før brylluppet, og Anne den 
anden, der i 1572 kom i dronningens fruerstue.

Tønne studerede 1559 i Wittenberg og blev senere sekretær i 
kancelliet. Han blev gift 1578, da han blev forlenet med Frø
land skibsrede, med Helvig Iversdatter Lung^ der døde allere
de i 1583.

Niels blev hofjunker i 1570, kongens kæmmerer i 1572 og kam
merjunker 1575-79. Han havde en række forskellige len og blev 
gift 1.harts 1579 med Lisbet Mikkelsdatter Sested.

Manderup den unge blev immatrikuleret 15^5 i Kittenberg og i 
1566 i Rostock, hvor han havde den~duel“mdd Tyge Brahe, der 
kostedd denne hgns næse.
Senere havde Manderup Hammershus og Silkeborg len før han i 
I58O bleto rigsråd, og derpå fik han Århusgård len. I 1585 
blev han gesandt til Skotland. Siden havde han også Skander
borg len, men regeringsråd og kongens hofmester blev han først 
efter sin mors død. Han blev gift 26.september 1574 med Inge
borg Hartvigsdatter Juel.
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Christoffer, der skrev sig til Hviderup, Jernit og Hagesholm 
blev hof junker i 1580. I 1583 blev han gift med Dorte Olufs- 
datter Munk af slægten Lange. Han blev lensmand på Thisted 
bispegård og over Salten len.

Valdemars historie kender vi jo, så vi kan gå lige til Anne, 
der var den sidste i rækken. Hun blev gift den 10.januar 157^ 
med Hans Skovgård til Gundestrup, der døde 1580 på Helsing
borg. Anden gang var hun gift med rigsmarsk Hak Holgersen 
Ulfstand til Hikkebjerg den 22.november 1590»

Lillebror Hans, der arvede Barritskov, blev 1561 lensmand på 
Varberg slot. Han efterlod sig ry for human og velvillig op
træden overfor almuen.
På hans opfordring trak Dandiel Rantzau sine tropper tilbage 
fra Varbergs omegn i juli 1565, så befolkningen ikke skulle 
blive fuldstændig udspist.
Han afviste et tilbud om forstærkning på slottet, men en må
ned senere rykkede en svenk hær ind i Halland, erobrede og 
afbrændte Varberg by og indesluttede slottet den 10«september 
samme år. Tre dage efter begyndte de beskydningen, og da Hans 
nægtede at overgive slottet, stormede svenskerne den 15.» og 
efter to timers kamp var slottet indtaget.
Hans, der var hårdt såret, blev taget tilfange, sammn med sin 
hustru, Margrethe Nielsdatter Rotfeldt og sine to børn, Mande- 
rup og Anne.
Han døde kort efter i fangenskabet af pest. Hustruen og børne
ne blev udløst året efter.

Anne blev overlevet af børnene Niels, Manderup, Christoffer, 
Valdemar og Anne og af mindst en halv snes børnebørn? '

Holck. Syv røde teglsten som en svævende sparre 
i hvidt. På hjelmen syv vekselvis røde og hvide 
faner. • Uradel, Sønderjylland.
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Ane nr.1526:Jørgen Lykke til Hverringe, Overgård, Bonderup...

Jørgens far, Peder Lykke skrev sig til Fannerup, Demstrup, 
Nørlund,,Kjærbygård, Hverringe og Barsebæk. Han var en er- 
klæret modstander af Christiern den Anden.
Moderen, sten Pedersdatter Høg af slægten Banner havde 
først været gift med Lage Brok til Estrup, og denne gård, 
nuværende Gammel Estrup beholdt hun til 1529.

Også moderens siægt var modstandere af Christiern den Abden 
og deltog i sammensværgelsen og opsigelsen i 1523 sammen med 
Jørgens far.
Lage Brok levede endnu i 1503, fru Kirsten sad enke efter |am 
i 1505 og hun var gift med Peder Lykke før 1507.

Jørgens far havde i sit første ægteskab med Karen Knudsdatter 
Beventlow en søn Hans, darrdøde tidligt, og en datter Anne, 
der før 1528 blev gift med Claus Daa til Ravnstrup, som vi i 
forvejen kender så godt. Han fik senere Hilleborg Tinhuus.

Jørgens mor havde i sit første ægteskab, Lage Brok den unge, 
som dog døde før 1508, og Niels Broky samt Tde, der skrev sig 
til Barsebæk. Hun havde desuden "arvet"børnene, Esge, Jens, 
Knud, Margrethe og Anne Brok efter sin første mand.

Sammen havde Jørgens forældre en søn Hans, der døde ugift og 
efter Jørgen tre døtre, Anne, Kirsten og Sophie. Den sidste 
var en af vore egne.
Begge Jørgens forældre synes også at have været imod reforma
tionen, men for en katolsk udrensning.

Vi ved, at Jørgen drog på sin udenlandsrejse, og at den gik 
til Ungarn. Her var situationen, at den sidste konge af det 
gamle dynasti, Ludvig den Anden var faldet 1526 i et slag mod 
tyrkerne på (fohacs-sletten, hvor mere end det halve af hans 
hær faldt med kongen og hele regeringen i spidsen.
Ungarn stod nu uden konge til forsvar mod tijykerne, og nogle 
fa&dt nu sikkerhed hos Habsburgeren, kejser Karl den Femtes 
bror, ærkehertug Ferdinand af Østrig, mens andre ville fast
holde Ungarn uafhængighed og valgte Johan Zapélya til konge.
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I mere end halvandet hundrede år havde Ungarn været den mur, 
der beskyttede Europa mod den tyrkiske fare, men denne split
telse af kræfterne var katastrofal, og i 1529 stod tyrkerne 
da udenfor Wiens mure. 
Heldigvis kom der nu en regnvejrsperiode, så tyrkernes løbe
grave løb fulde af vand, og derpå satte det ind med frost, 
så sultan Soliman den Anden måtte trække sig tilbage og op
give belejringen.

Johan Zapolya, der frygtede Habsburgerne mere end tyrkerne, 
tog det østlige Ungarn som len af sultanen og fik lov til at 
beholde det i fred i sin levetid.
I 1532 vendte sultanen tilbage med en mægtig hær for at opsø
ge "kongen af Spanien, som han kaldte kejser Karl den Femte. 
Det blev til en masse hærgen og plyndren i de østrigske arve- 
lande, men tyrkerne måtte trække sig tilbage uden af komme 
til nogen afgørelse.

Og det er så det år, Jørgen første gang omtales, da han rej
ser fra Ungarn til Frankrig.
Kam man forestille sig, at Jørgen var på Johan Zapolyas side 
og var allieret med tyrkerne? I hvert fald var hans nye her
re kong Frans den Første af Frankrig interesseret i at holde 
kejseren beskæftiget på østfronten mod tyykerne.
Også Jørgen var interesseretsi^atk^#jserenrLlkkekkunne^angribe 
Danmark for at sætte Christiern den Anden tilbage på tronen.

Jørgen kom på en eller anden måde i tjeneste hos Frans den 
Første, der førte en række krige mod kejser Karl.
I de første år har Jørgen ingen forbindelse til Danmark, men 
han steg i graderne og kom ind i diplomatiet, og i 1537» da 
Grevens Fejde var slut, blev han sendt hjem til sin konge i 
diplomatisk ærinde, og vendte tilbage til Frankrig. Det var 
det år, Frans sluttede en traktat med tyrkerne mod kejseren.

Året efter var Frans i Nice for at møde paven, og alle i føl
get skulle kysse pavens tå, men det nægtede Jørgen og tre an
dre, uden at Frans dog gjorde indsigelser.

Under sit første gesandtskab til Danmark havde Jørgen sluttet 
en mere privat kontakt med slægten Brahe, som han vendte til
bage til i 1539.
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I 1539 rejste han hjem og hentede sig en brud. Og den ud
kårne var Beate Aagesdatter Brahe til Tostrup. Det unge par 
rejste sammen tilbage til Frankrig.
Beate var forældreløs. Hun havde mistet sin mor ved fødslen, 
og faderen var død, da hun var to år gammel. Hun havde ganske- 
vist en stedmor, fru Johanne Henriksdatter Sparre af Skåne, 
og hos hende er hun muligvis vokset op, men så har hun haft 
en værge af slægten Brahe.

Jørgen havde selv mistet sin far under Gretens Fejde, mens 
han selv var i Frankrig, men hans mor levede endnu.

I 1541 var han flere gange i Danmark for Frans den Første, 
den ene gang for at overbringe Christian den Tredie Michaels- 
ordenen. Ved den lejlighed fik han sit første danske len Ny
slot, og året efter fik han Sirekøbing i Skåne. Samme år døde 
hans mor fru Kirsten på Demstrup og blev begravet i Mariager 
kirke.

Endnu i 1543 rejste Jørgen for Frans til Danmark, måske i an
ledning af Frans' nye krig mog gejseren.
I 1544 vendte Jørgen hjem for alvor og blev udnævnt til rigs
råd. I den anlening blev han sendt til Sverige.

Nu kom der en travl tid, hvor Jørgen afviklede sine ejendom
me på øerne og samlede sig om Jylland.
I 1545 begyndte han at bygge Overgård i Udbyneder sogn.

I 1547 fik han pantelenet Sirekøbing i Skåne til ejendom og 
solgte det straks igen. Samme år fik han Skanderborg slots 
len, som han beholdt til 1552.
Mere betydningsfuldt var det, at han i 1548 fik Mariager klo
sters len, som han beholdt til sin død.
Det var det år, han var med på det prægtige brudetog med frø
ken Anna til Sachsen.
Jørgen havde foretaget mange mageskifter i disse få år, så i 
1549 kunne han søge og få birkeret til sin nye gård, Overgård 
med dens tilliggende.
Her skulle slægtens nye hovedsæde være, og her skulle børnene 
se dagens lys,
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Her på odden mellem Mariager fjord og Kattegst rejste ban i 
årene 1545t£J 1.547 sin stolte borg. Få danske herresæder har 
fået en så anselig beliggenhed. Højt og frit knejser den, på 
lang afstand synlig over land og hav, udækket af vold og grav 
står den, som Jørgen yndede at gøre det, med åbent visir. 
Idag er den kun en skygge af sig selv. Øverste etage med væg
tergangen er borte, og de to sidefløje er skrumpet ind til 
næsten ingenting.

I 1551 rejste Jørgen i diplomatisk ærinde til kejseren mel
lem den 11.februar, hvor han får brev om et mageskifte, og 
den 14,marts, hvor fru Beate får brev, at en verserende sag 
i lenet skal åtilles i bero, til Jørgen vender hjem til riget

I 1552 afstår han Skanderborg slots len. Den 10.marts samme 
år skriver kongen, at det skib han har bestilt i Alborg til 
at hente kalk i Mariager fjord, viser sig at have for stor 
dybgang, så Jørgen må sørge for skuder til at føre den brænd
te kalk til Kolding.
I vore dage er store dele af de flade ange blev inddæmmet, 
men man skål stadmg vade et par kilometer ud, gør man kommer 
til dybt vand, så dengang har det været svært at manøvrere 
et større skib ind i fjorden.

Snart efter skal Jørgen sammen med Holger Rosenkrantz rejse 
til Kolding for at modtage kongens bror, hertug Adolf og led
sage ham til Horsens. Sidst i april skal han møde på Dron
ningborg i Randers for at ledsage kongen omkring i landet. 
Ind imellem er der mange triv^&ie opgaver for lenet.

Fredag den 3.juni 1552 har kongen anmeldt sin komme til Over
gård, hvor han vil overnatte.
Så deltager han et par gange i kongens retterting, den tids 
højesteret, hvor han er meddommer.

Den 26.juli 1552 skriver kongen, at alle i rostjenesten den 
22.september skal møde til mønstring af deres rustning og 
udstyr. Og nu følger kongelige rettertingsdomme og mageskif
ter hinanden som perler på en snor.
Sidst i 1554 ønsker drosnången og hertug Frederik at besøge 
Wismar i Meklenborg.
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Den unge hertug, rigernes tronfølger havde samme år fået sit 
eget hof på Malmøhus, og hans far kunne ikke selv rejse til 
hertug Hans Albrechts bryllup.

Blandt de mange hofsinder, der blev udskrevet til at danne 
følge for dronningen og tronfølgeren var Jørgen Lykke. 
De udvalgte hofsinder, rigsråder og lensmand "skulle møde i 
gode klæder med guldkæde på. Deres svende og drenge skulle 
være i kongens hofldlædnåiig og bære kongens farver i ærmet, 
hver rigsråd skulle have seks store heste og en staldklipper 
med sig, hver lensmand fire store heste og en staldklipper. 
Deres karle må ikke være drankere eller slagsbrødre. Der-'skul
le være fire herremænd om en vogn, og de måtte selv enes om, 
hvem der skulle være sammen. Der måtte kun være to heste for 
hver vogn."

Brylluppet skulle finde sted i Wismar fastelavns søndag 155^» 
Lensmanden Jørgen Lykke ha& ikke gjort sin herre til skamme. 
Med sin franske baggrund har han sikkert dannet mønster for 
de mere avancerede af herrerne.

Året 1555 blev blandt andet brugt til forhandlinger om flåde
udbygning, og resultatet blev, at købstæderne frå5J$^51biev 
fritaget for at stille skibe til den danske orlogsflåde, der 
nu blev anset for at være stor nok til at varetage sine op
gaver. Samme år fødte fru Beate sønnen Henrik.
Sidst på året udsendte kongen befaling til en række rigsrå
der og lensmænd om at være tilstede hos ham Kyndelmisse dag 
1556 og blive fastelavnen over, da kongen på den tid ventede 
nogle fremmede fyrster til København.
De skulle^nedtage gode klæder og andet, som de kunne gå med 
"riget til ære", men de behøver ikke tage heste med.!»IBiandt 
de tilkaldte rigsråder var naturligvis Jørgen.
Til en række lensmænd fulgte en seddel, at kongen til faste
lavn agtede at Xædiebanen strø og holde renden, stikken og 
turneren, hvorfor de skulle udruste sig med gode rende- og rumi-xh 
turnerheste, harnisker og andet godt tilbehør. Hvis de ikke 
havde *stjern dig glidder? skulle de lade gøre *barser^ til at 
lægge på deres turnerheste enten af fløjl eller sikke, så alt 
kunne gå stadseligt til.
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Jørgen skulle ikke deltage i turneringen, men formentlig 
som den forfinede hofmand være fyrsterne til selskab og op
vartning.
Fru Beate blev ligeledes indkaldt, men til at drage salen 
og fyrstekamrene til højtiden sammen med de andre damer.

Det blev ikke i Christian den Tredies tid, Jørgen kom til 
at deltage i turneringer, men efter hans død nytårsdag 1559 
til Frederik den Andens kroningsfestligheder den 13»august 
1559-
X tilsigelsen stod, at de skulle møde den 25»juli med heste 
og svende. De skulle tage deres bedste klæder, guldkæder og 
smykker med og lade deres svende bære kongens hofklædning i 
sort, med kongens farve i ærmet efter medsendt mønster, ho
serne skulle være lysegule. Jørgen skulle møde med seks heste. 
Han kunne dog vente med at møde til den $.august.
Hustruer og jomfruer var inviteret med til kroningshøjtidelig- 
hederne. Fru Beate kom altså også med.

Jørgen fungerede som ”ypperste køgemester" ved kroningen.Han 
havde forinden været den, der stod for Christiern den Andens 
begravelse i Odense.

Under kroningshøjtideligheden blev mindst otte herrer den 20. 
august slået til riddere af kon^ Frederik. Blandt dem var og
så Jørgen, som herefter skulle tituleres hr.Jørgen. Måske var 
Hr.Jørgen endnu lidt øm efter turneringen, hvor han blev ka
stet af hesten af kurfyrst August af Sachsen. Hans lanse knæk
kede, mens kurfyrsten tabte sin efter sammenstødet.

Hr.Jørgen fik i disse år nogle mindre forleminger, Hindsted 
herred i 1559-1560, Horns herred 1561- 1563 og Gislum herred 
1563 for livstid.
I 1561 blev han sendt til kong Carls kroning i Frankrig, og 
havde samtidig det hverv at bejle til Marie Stuart for kong 
Frederik. Dette ægteskab blev som bekendt ikke til noget, men 
Hr.Jørgen fik Michaelsordenen med sig hjem til Frederik den 
Anden som et plaster på såret.
I 1563 blev han sendt til Polen som gesandt i forbindelse 
med krigsudbruddet med Sverige, og samme år var han proviant
mester i Jylland.
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Forbundstraktaten med Polen fik hr.Jørgen underskrevet den 
5.oktober 1563.
I 1564 blev han krigskommissær og skulle følge med hæren i 
Sverige. Han fik ved den tid Ovegård, der ligger nord for 
Mariager fjord, som han på den måde næsten fik indkredset.

I 1565 blev gamle Otte Krumpen udnævnt til feltøverste og 
hr.Jørgen blet^ hans lieutenaAt, dvs hans næstkommanderende. 
Det blev dog en kort herlighed, for kort efter blev Daniel 
Rantzau feltherre, og hr.Jørgen blev sendt til Spanien for 
at forhandle med kong Philip om lukningen af Øresund for de 
hollandske og andre skibe på grund af krigen.

I 1566 lod han Svingelbjerg kirke rive ned, da der ikke var 
beboere nok i sognet til at holde den ved lige. Præsten, der 
var meget forarget, prædikede imod hr.Jørgen, men prædikede 
også kættersk tale, og han blev dømt til døden og henrettet.

Enkedronning Dorothea havde på Als indsat en provstimod kon
gens ønske, og det blev Jørgen Rosenkrantz og Jørgen Lykke, 
der blev sendt derned for at udrede trådene og få indsat dan 
gamle provst rigénvr.e.
Hr.Jørgen var kendt for at være noget hidsig, og ved denne 
lejlighed skal han have truet præstbrne^på,livetksagdé-.dron
ningen, men den gamle provst blev genindsat i sit embede.

Hr.Jærgen var en meget rig mand. Han var pragtlysten og ær
gerrig, hidsig har vi set, men også gavmild. Der går endnu 
det ordsprog, at noget står altid åbent som Jørgen Lykkes 
pung. Det var hu da også for indbetalinger.
Dygtig var han og et mønster for udviklingen af en mere for
finet livsform i Danmark.

I sine sidste år kom han i kongens unåde og blev forfulgt med 
anklager for dårlig administration af sine len. Endnu i halv
fjerdserne kunne han bruges, idet han i 1577 blev gesandt til 
Schlesien, men i 1581 måtte han give afkald på et tilgodeha
vende hos kronen på 5000 daler. En umådelig sum dengang.

Han døde den 26.december 1583, "den sidste ridder i Danmark" 
og blev begravet i Udbyneder kirke ved Overgård den 6.februar 
samme år.
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Ridder Jørgen Lykke havde fire søstre, eller en halvsøster 
og tre helsøstre.
Ældst var halvsøster Anne, der allerede før 1528, mens hen
des halvbror var i udlandet, blev gift med Claus Daa til 
Raunstrup, hvor hun døde og blev begravet i Herlufmagle kir
ke, hvorpå han giftede sig med Hilleborg Tinhuus, som vi jo 
allerede har bemærket.

Den ældste helsøster hed også Anne, og hun blev gift den 14. 
oktober 1537» mens hendes bror endnu tjente den franske kon
ge, med faderens ven Anders Bille til Søholm, der imidlertid 
døde i oktober 1555« Anne giftede sig derpå i 1557 med rigs
marsk Otte Krumpen til Trudsholm, hvor han døde 15^9 og blev 
begravet i Mariager kirke. Vi ved ikke hvornår de to Anne’r 
døde

Mellemste helsøster hed Kirsten, og hun var først gift med 
Ludvig Munk af slægten Lange til Palsgård. Efter) hajns død d. 
20.maj 1537 blev hun gift med Christoffer Urne til Rygård, 
der døde 1565. Også Kirsten døde ubemærket.

Den yngste af søstrene Sophie kender vi allerede som Erik 
Rosenkrantz• svigermor og Helvig Hardenbergs mor. Hendes vil 
vi komme til at beskæftige os med i det næste bind, hvor hun 
dukker op som ane.
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Ane nr.1527: Beate Ågesdatter Brahe til Tostrup 1523-1602.

Hendes mor, Beate Jensdatter Ulfstand døde i barselseng den 
24.august 1523» Sct.Batholomæi dag på Sølvitsborg slot, hvor 
hendes ægtemand Åge Axelsen Brahe var lensmand. En betroet 
post ikke mindst dengang, hvor Gustav Vasa havde rejst op
rør i hele Sverige.
Beate blev selvfølgelig opkaldt efter sin mor ved barnedåben 
den 25.novembero

Det var et uroligt år. Christiern den Anden var stukket af 
fra hele miseren. Gustav Vasa havde benyttet lejligheden og 
var gået ind i Blekinge uden dog at tage Søvitsborg, men da 
Frederik den Første med sin hærfører Joahn Rantzau kom til 
Skåne, trak Gustav sig tilbage over grænsen.
I oftober havde Christiern den Anden samlet en vældig hær i 
Tyskland, men han kunne ikke betale den, så den gik straks i 
opløsning.
Dagen efter lille Beates dåb blev der truffet aftale om over
givelsen af København og Malmø, som var berammet til den 2. 
januar 1524.

Faderen giftede sig snart igen. Hans brud blev Johanne Hen- 
riksdatter Sparre af Hageløs, der var enke efter Erik Bille. 
Hun havde i sit første ægteskab sønnen Hans Bille og datteren 
Anne Bille, der attså var mindst fire år gamle.
Beates far var ridder og blev tiltalt hr.Åge, men også han 
døde fra hende i 1525»

Beates stedmor, fru Johanne havde Søborg slot som pantelen 
efter sin far, og her må hun have taget ophold med sine tre 
børn, og sådan kom Beate til Sjælland. Det varede dog kun et 
par år, så overtog fru Johannes bror Knud pantelenet, og fa
deren afstod sig gård Hageløs til sin datter, mens han selv 
beholdt gården Klogerup.

Under grevens fejde gik både Søborg slot og Hageløs gård op 
i flammer, og Beate tog ophold på sin fædrenegård Tostrup på 
Lolland, hvor de levede de næste år.
Beates stedbror Hans blev hofsinde men døde ung og ugift.
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Vi har ingen oplysninger om, hvem der var værger for fru Jo
hanne, for hendes børn og for Beate, men tre værger har der 
været, og det er mest sandsynligt, at de tre børn har været 
hos fru Johanne, da byS*n er enkers bedste værn.
Det er umuligt at udpege en værge blandt Brahe'rne og blandt 
de skånske Sparrer, Men blandt Billeættens medlemmer kan vi 
finde en, der virker sandsynlig.

Fru Johannes afdøde ægtefælles fætter Anders Bille til Sø
holm, der var gift med Anne Pedersdatter Lykke, boede også 
på Sjælland, bekvemt for både Søborg slot, for Hageløs gård 
og for Tostrup, og så var han en sandsynlig forbindelse til 
Beates tilkommende.

Der er dog en sikker værge også for fru Johanne, nemlig hen
des bror Knud, der blev gift med en Anne Bille. Da han blev 
grevens fange under fejden, har det givet Bille’rne en ekstra 
forpligtelse, så Billeætten er nøglen til fremtiden.

To gange under grevens fejde kom der en gesandt fra Frankrig 
til hertug Christian. Det var en dansk mand, der havde taget 
tjeneste hos kong Frans den Første.

Vi ved ikke, hvad hans ærinde var, men kejser Karl den Femte 
var jo på Christiern den Andens parti, og så var Frans den 
Første selvfølgelig på hertugens, den senere Christian den 
Tredies side.
Og uanset hvilket ærinde den franske gesandt havde, så havde 
han et pragtfuldt, glimrende følge, for pragt var hans kende
tegn.

T 1535 var Johan Rantzau først gået over Lillebælt til Fyn, 
og senere var han med Peder Skrams flåde blevet sat over til 
Sjælland, hvor han s&&r£t indesluttede grevens parti i Køben
havn. Det er nok muligt, at kong Frans har støttet hertugen 
med penge, for penge skal der til, når der er krig.

Christian den Tredie har naturligvis fejret den franske ud
sending på behørig vis, og dertil har han behøvet en buket 
adelige damer, og her må Beate have været med, og gennem de 
Bille’r hun kendte er hun blevet introduceret for Jørgen Lykke.
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I 1537 må der have været fprhandlinger o*m ægteskab ipellem 
Jørgen Lykke og Beate Brahe, o& måske er trolovelsen alle
rede indgået ved den Sejlighed. Beata var jo fjorten år og 
næsten giftefærdig.

Da København og Malmø endelig var faldet, kom Jørgen Lykke 
igen, og nu stod brylluppet mellem de unge. Han var først i 
trediverne, og hun gik i stt sekstende år. Det er højet sand
synligt, at Beate er kommet med til Frankrig, til Paris, og 
det må have været en utrolig oplevelse for hende.
Hun må sikkert have været indsnøret efter nyeste mode og med 
stor firkantet halsudskæring efter sidste snit.

Frans denffbrstes hof v§r det mest elegante, det mest strålen
de og overdådige i Europa, men det var også det, hvor sladder 
og rygter, intriger og skandaler havde de bedste betingelser. 
Selv om det var det mest avancerede, spiste man dog med fing
rene, men man var dog så elegant, at man strittede*mødubåde 
pegefinger og lillefinger, mens man tog maden, og mens man 
brugte højre hånd til at £a£tmad med, så brugte man altid de 
samme tregfingre på venéteehånd, når man snød, næsén, jo ren
lighed er en god ting.
Disse forfinede manerer skulle Beate ned og lære, men der var 
meget andet. Katarina af Medie! havde opfundet damesadlen, og 
Beate skulle lære den vanskelige kunst at sidde sidelængs på 
hesten, når hun red.

Det var også noget mærkeligt, at kongens elskerinde havde en 
rang. Det var nok almindeligt, at konger holdt elskerinder, 
men at det i sig selv'blev en rang at være elskerinde, virke
de overraskende på Beate fra Danmark.

I fire år blev ægteparret i Frankrig, hvor Jørgen var råd og 
kammerherre hos kong Frans, og i den periode så de den ele
gante, spændstige Frans den Første bliwtyk, gigtplaget og 
slået med bylder, et hastigt forfald, der forfærdede dem og 
blev bestemmende for deres hjemwaden til Danmark i 15^3« For 
det måtte jo, det måtte jo være Guds straf for den ukristeli
ge tyrkiske alliance.
Det var ih hvert fald Beates inderste overbevisning.
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Jørgens nor var døde i 154-2 og blev begravet i Mariager kir
ke, hvor hendes gravsten stadig er at se.
Omkring 15^0 var der sket en pludselig klimaændring til det 
værre« Hidtil havde det været varmt og goåt, men nu fulgte en 
periode med streng kulde og mere regn og skydække i i vore 
dage. Somrene våde og kolde, vintrene hårde og langvarige. 
Og kort efter satte det ind med pest.

Nu er det jo ikke beviseligt, at Beate var med i Frankrig. 
Hun kan såmænd godt have siddet hjemme i Danmark og ventet 
på sin ægtemand, men det var en god anledning til at beskri
ve lidt af miljøet dernede, og da vi ikke kan bevise, hvor 
hun var, kan hun lige så godt have været med Jørgen.

Vi ved ikke, hvornår Beate begyndte at sætte børn i verden, 
men det synes hun ikke at have haft held med. Af fem sønner 
overlevede kun den ene, og derudover fødte hun to døtre. 
Rækkefølgen er som sædvanlig meget usikker. Sønnerne er nævnt 
først og døtrene sidst.

Først nævnes Christian, der i 1570 var hofjunker. Han døde 
ugift og blev begravet den20.december 1573 i Udbyneder kirke. 
Efter ham nævnes Peder, der døde som barn og blev begravet i 
Set.Nicolai kirke i København den 16.december 15^3 for senere 
at blive flyttet til Udbyneder.
Også Ove dø^som lille og blev begravet hos de andre. Hanå 
blev begravet den 24.juli 1566 hos sine brødre.

Henrik Lykke til Hverringe, Overgaard, Bonderup, Kokkedal og 
Gisselfeldt blev født i november 1555 på Mariager kloster. 
Han kan ikke have været den yngste af sønnerne, men han blev 
nævnt sidst.
Henrik kom i Herlufsholm skole og blev siden opdraget sammen 
méd prins Magnus. Han rejste udenlands i 1573 og studerede i 
Wittenberg og Leipzig. 1577-80 var han hofjunker. Efter fade
rens død var han 1592-96 lensmand på Vordingborg slot, 1596 
til 1597 på Kalø. Han blev Christian den Fjerdes rigsråd ved 
kroningen 1596, og var 1597-1611 lensmand på Vordingborg igen. 
År 1600 blev han sendt til Polen og Brandenborg for kongen. 
Siden fulgte flere forleninger og gesandtskaber.
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Endnu mens hans far levede, giftede Henrik sig med Karen 
Fransdatter Banner til Kokkedal og Gisselfeld. Hendes far 
var død, men hun havde endnu sin mor, Anne Johansdatter Oxe 
til Gisselfeld, der dog døde året efter i 1581. Beate levede 
længe nok til at se alle deres fem børn.

Datteren Kirsten til Tostrup kender vi fra hendes og hendes 
ægtemands, Eiler Grubbes historier.
Og lillesøeter Ide til Bonderup med hendes ægtemand, Valdemar 
Parsberg har vi også lært at kende.

Selv døde Beate den 24.juli 1602 og efterlod sig en stor flok 
børnebørn.
Hun blev begravet i Mariager kirke den 7»august samme år, men 
er senere flyttet til Udbyneder kirke, hvor hendes og Jørgens 
gravsteh endnu findes.
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Ane nr.1528: Tyge Christoffersen Kruse af Ballegård død 1610.

Der var forskel på adel, som vi også før har set. De havde 
godt nok de samme privilegier, men de var ikke alle lige 
skrappe til at udnytte dem.
Omkring år 1500 boede der en ung landadelsmand, Christoffer 
Kruse lige syd for Mariager fjord i Falslev sogn på slægts
gården Balle, hvor slægten i generationer havde brændt kalk 
i en såkaldt limovn på det sted, hvor nu den store cement
fabrik Dania ligger.

Omkring 1510 giftede han sig med datteren af en anden land
adelsmand, der boede på nordsiden af fjorden, Anne Tygesdat- 
ter Seefeld til Dalsgård, der lå vis a vis Balle. Med hende 
fik Christoffer indpas i Kjellerup, der ligger en mils vej 
syd for Balle.
Mens Balle og Dalsgård vistnok begge var bindingsværk, synes 
Kjellerup at have været et stenhus med en Iqng forhistorie. 
Fra 1510 skrev Christoffer Kruse sig til Kjellerup, og her 
må vi så tro, at hans børn er blevet født.

Ældst var nok sønnen Peder, der skrev sig til Balle, Ryomgård 
og Kjellerup, og som endte som landsdommer i Nordjylland.
Nummer to var vel så Enevold, der skrev sig til Vingegård og 
Hørbygård.
Så tror jeg døtrene kom, Bodil, der blev gift med Mourids Ju- 
stesen af slægten Skovgård, der skrev sig til Egebjerg, Dorte 
gift med Jørgen Harbou til Holris og Birgitte, der fik Niels 
Munk til Gjessinggård.
Yngst af alle børnene må Tyge have været, da han lever meget 
længere end nogen af de andre.

Tyges far havde part også i Vingegård, der lå ved sydsiden af 
Tjele Langsø. Og det var så det miljø, Tyge blev født til og 
voksede op i.
Vi kender egnen fra dynastiet Mortensen, der i flere genera
tioner var fæstebønder under herregården Overgård, der snart 
efter skulle dukke op med den nye lensmand på Mariager klos
ter, Jørgen Lykke. Og denne Jørgen Lykke var en ivrig gods- 
samler, der trængte sig stærkt ind på sine omgivelser.
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Vi lærte med Jørgen og Beate, hvordan man spiste fint ved 
Frans den Førstes hof i Frankrig, men det lærte Tyge og hans 
søskende ikke før senere, da Jørgen var vendt hjem og skikken 
bredte sig fra hoffet ud over landet.
Tyge spiste med hele hånden, og der var næppe parfumerede 
vandskåle, der gik rundt fem gange under måltidet. Han måt
te skylle i rent vand, efter at have slikket fingrene godt. 
Man havde skeer, men lige som ved det franske hof måtte man 
spise af fælles fad, som bønderne gjorde det til for hundre
de år siden.

I 1525 blev Tyges far taxeret til at stille en hest og en 
skytte yil rostjenesten. Der var mange adelsmænd, der kunne 
nøjes med at stille en skytte, men det har nok været limov
nen ved fjorden.
Tyge har endnu været for lille, da Grevens fejde brød ud, 
men hans far, og måske hans ældste bror kan nok have været 
deltaget i skærmydslerne.
I 153^ kom skipper Klements folk og brændte både Vingegård 
og Dalsgård og muligvis Kjellerup eller Balle, en af dem i 
hvert fald.

En arvesag i 15^5 viser det slægtskab, der kunne være mel
lem højadelen og landadelen, idet vi ser Tyge og hans brødre 
gøre arvekrav gældende efter deres farmors morfars søster, 
Johanne Hansdatter af slægten Podebusk, der hørte til blandt 
de øverste slægter i hierakiet.
Man var dengang meget opmærksomme på alle slægtsforbindelser, 
vel især de mere fornemme, og her får vi oplysning om, at de 
tre brødre og deres søstre var i familie med Bugge’r og Ro- 
senkrantz‘er, men også med folk, der var ved at glide neden- 
ud af adelstanden.
Dengang som nu var der en livlig social mobilitet, som der 
faktisk altid har været i Danmark.
Den endelige afgørelse af arvesagen kendes ikke, men for os 
er den interessante slægtsopstilling også vigtigere.

Ikke langt fra Kjellerup lå gården Svenstrup, der var bebo
et af tre.bondefamilier,<derhavde forpagtet den af en anden 
lokal adelsslægt, Munk med vinranken.
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Ejeren var en anden lokal adelsmand, Laurids Munk til Eung- 
strup, der ligger i Tvede sogn, der vender ud til Randers 
fjord, og her fandt Tyge sin tilkommende i datteren Birgit
te, der fik Svenstrup i medgift«, 
Laurids Munk nævnes endnu i 15^9, hvor Birgitte var bosat i 
Økloster, hvor hun fik sin opdragelse.
Det må have været ved den tid, Tyge og Birgitte blev gift. 
Tyges far var døde, idet moderen i nævnes som enke, der
fører sag om Klitmølle.

Tyge skrev sig til Vingegård, som han havde part i, og det 
er i?<ke sikkert, at de nogensinde boede på Svenstrup, eller 
Svenstrup Hovgård, som den også kaldtes, som fru Birgitte 
skrev sig til.

Birgitte skænkede i de følgende år Tyge syv børn. Christoffer, 
Enevold, Laurids, Jakob, Anne, Ingeborg og Maren.

Christian den Tredie døde i 1559» og Frederik den Anden arve
de rigerne. Han pønsede kun på at genvinde Sverige, og Erik 
den Fjortende gjorde ham den tjeneste, at give ham den bedste 
undskyldning for en krigserklæring, som blev afleveret den 
31. juli 1563.

Den 9.august samme år udsendte kongen et åbent brev om at 
holde god vagt i købstæder og landsbyer, idet Erik den Fjor
tende skulle have samlet nogle hundrede mordbrændere, som 
han ville sende ind i Danmark.

I forbindelse med limovnen ved Balle har Christoffer sikkert 
haft et mindre fartøj til udskibning af den brændte kalk, og 
sønnerne har sikkert fra barnsben lært at sejle.
Den fjortende marts I56U blev Tyge og Enevold indkaldt til 
flåden, Tyge til høvedsmand på skibet Jefeab og Enevold ligeså 
på skibet Morianen,

Begge brødre kom sådan til at deltage i Herluf Trolles smuk
ke sejr ved Øland, hvor de slog den næsten dobbelt så store 
svenske flåde og tog den svenske overadniral til fange. 
Begge brødre oplevede året efter tilbageslaget, da den sven
ske flåde viste sig foran København og opkrævede told.
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Enevold blev sendt med Morianen til Rostock for at hente et 
svensk orlogsskib, der var blevet opbragt af Rostockerne.
I 1565 oplevede de på nært hold, at Herluf Trolle blev såret 
og bragt døende i land.
Begge brødre forblev endnu i to år i flåden, før de blev af
takket .
Det er uvist, hvor de har været, da den danske flåde under 
admihral Hans Baden forliste under Øland med 6400 mand. Måske 
har de været posteret i Øresund, der var spærret for gennem
sejling.

Der var kun en af Tyges sønner, der kom til at studere i ud
landet. Der var Enevold, som senere blev statholder i Norge. 
Selv blev Tyge ikke noget særligt. Han fik et par mindre len 
i 1579 Nørre Horne herred med Viumgård, som han havde til 
1585.
Fra 1591 havde han Pandum len, som han beholdt til sin død. 
Ty fe blev stamfar til Hjermitslevgård-linjen, men det var 
hans sønj Fnevold, der skaffede den til slægten.

Han døde, Tyge Christoffersen Kruse i 1610 og må da have væ
ret en meget gammel mand.
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Ane nr.1529J Birgitte Larsdatter Munk af Hungstrup.

Der var to brødre af slægten Munk med vinranken i Tvede sogn. 
Storebror Otte inde på fastlandet i Gjessinggård sammen med 
moderen Birgitte Ottesdatter Bøistrup. Lillebror Lars(Laurids) 
ude på næsset mellem Tvede ådal og Randers fjord.på Hungstrup.

De to gårde lå lige overfor hinanden, og brødrene kunne råbe 
til hinanden tværs over ådalen, hvis de ville. Men de ville 
ikke.
Lars følte sig snydt med sin arv. Hungstrup var ikke så stor 
som Gjessinggård, og selv om børnene på Hungstrup besøgte de
res farmor på Gjessinggård, kom Lars der ikke.

Hungstrups jordtilliggende var ikke ret stort, men Lars var 
søn af en Vesthimmerlænding og begyndte straks at undersøge 
sine grænser.
Hans hærmeste naboer mod øst var de Skalmstrup bønder, der var 
fæstere under Mariager kloster, men øst for dem igen var der 
et stykke jord, Båstrup ager, som Lars tog lovhævd på, da in
gen andre gjorde kratf på arealet.
Det spændte jo godt af, men så begyndte han at drive sit kvæg 
over klostrets jord, og så blev han dømt til at stoppe den 
trafik. Derfra stammer hans fjendskab med Mariager kloster.

Der var tre sønner og to døtre på Hungstrup. Niels, Jesper og 
Christoffer, og Kirsten og Birgitte. Deres mor var Ahne Jes
per sdatt er af slægten Lunov.

Vi forlader nu Lars Munk og følger hans børns skæbner.

Skønt gården var beskeden, hørte der både skov og eng til, og 
begge steder var der gode legemuligheder.
Der var også mulighed for at træffe sammen med fætteren og de 
to kusiner på den anden side, så længe de kunne enes, når de
res fædre var på kant.

Om den ældste Niels ved vi ikke stort andet end hans ægteskab 
med Maren Jensdatter Seefeld, og hans død den28.juli 1566, da 
den danske flåde forliste under Gotland.
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Nummer to Jesper var gift med Else Enevoldsdatter Stygge. 
Han førte 1552 trætte med Enevold Seefeld om Kragelund, der 
var tilfaldet hans lillebror Christoffer. Han nævnes 1556 i 
rostjenestens lister. Også han var med i syfårskrigen 1563 
til 1570, men døde allerede den 20.oktober 1565 i det berøm
te slag ved Axtorna under Frands Rantzaus fane.

Yngste søn Christoffer der skrev sig til Kragelund fik 1552 
skøde af kongen på Falslevmark, trættede sammen med sin bror 
med Enevold Seefeld. Han var med ved Axtorna, men forsvandt 
sporløst.

Kirsten til Tørslevgård blev gift med Niels Rasmussen Skade 
til Skobling. Han levede endnu i 1572, men i 1587 nævnes hun 
som enke efter Niels Skade, og igen 1588 og 1$11. Hun blev 
begravet i Vester Tørslev kirke.

Birgitte kom i kloster. Vi ved ikke, hvornår, eller hvor gam
mel hun var. Men hendes far var i konflikt med Matiager klos
ter, så hun kom i 0 kloster i Limfjorden.

Klostrene i Danmark var blevet frataget den uafhængighed, som 
længe havde været bisperne en torn i øjet, og allerede i ka
tolsk tid havde kongen fået ret til at forlene de rige klostre 
til et bispesæde. Nu efter reformationen var bortforleningen 
overført til verdslige lensmænd, og selv om deres ordre lød 
på, at de skulle sørge for de munke og nohner, der boede i de 
enkelte klostre, så svandt det hurtigt ud blandt beboerne.

0 kloster havde således kun tre nonner, da Knud Henriksen Gyl
denstierne blev forlenet med klostret i 15^2.
Vi aner ikke noget 0$ Birgittes ophold der, men mon hun ikke 
har tjent hos K^Ud Gyldenstiernes hustru, fru Jytte Podebusk. 
Vi møder Birgitte på 0 kloster i 15^$, hvor hendes far ligger 
syg og kort’ efter'dør.
Nu optræder Tyge Kruse så på scenen, og han og Birgitte bli
ver gift ved den tid.
I de følgende år føder Birgitte ham ialt syv børn. Desværre 
kender vi kun fødselsdag og år på sønnen^Enevold, der så da
gens lys d«. 28.oktober 155^ på Svendatrupy-
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Munk, også »Bjælke-Munk« eller »Vinranke- 
Munk«. I blåt en hvid bjælke, for visse linjers 
vedkommende belagt med en grøn vinranke, 
eller i rødt en gul bjælke. To naturligt farvede 
jemklædte arme som holder et spejl i gul ramme, 
eller to vesselhorn, røde med gul bjælke. • Ur
adel, Jylland. Kaldte sig i 1500-tallet også Due. 
Trugils Palnesen 1318; Svend Munk til Torp var 
den sidste af slægten som førte våbenet uden 
vinranken; slægten uddød 1747 med Laurids 
Munk. Se NDA side 197 og DAA 1905 side 292 
samt senere tilføjelser.
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Det var en periode med pest over hele Europa, og Birgitte 
har gået i en evig skræk for smitte. Vi ved da hellerikke, 
om der har været flere børn end de syv, vi kender.

Familien kan også være flyttet, da Tyge skrev sig til Vinge- 
gård og havde part k Kjellerup, så det er ikke sikkert, at 
alle børnene blev født på Svendstrup Hovgård.

Det var en lang fredsperiode, de levede i, en af de længste 
i Danmarkshistorien, fra 1536 til 1563 kun afbrudt af episo
den i Ditmarsken i 1559» der ikke berørte Danmark.

Men i 1563 kom krigen med Sverige, og Tyge, der fra barnsben 
havde sejlet på Matiager fjord, blev taget til flåden, hvor 
han kom til at tjene under Herluf Trolle og senere under hans 
efterfølgere.
Det blev en forfærdelig tid for Birgitte. Hendes mand og hen
des svoger var med flåden, to af hendes brødre var med ryt
teriet i felten og den tredie også i marinen.
Og værre skulle det blive, da nyheden kom sidst i 
de to brødre var faldet eller savnet efter slaget 

1565, at 
ved Axtor-

na den 20.oktober.
Og 
de

forfærdelige meddelelse kom, at hele den danske flå
var forlist ved Gotland, gik hun rundt i den dybeste for

tvivlelse, til hun fik at vide, at hendes mand levede. Slemt 
var det dog, at hendes tredie bror var druknet, mindre end et 
år efter die to andres død.
Også svogeren, Enevold vendte hjem efter krigen i god behold.

Men Birgitte var ikke rigtig glad, før krigen var helt ovre.

Efter krigen blev Tyge forlenet med Nørre Horne herred med 
Viumgård, som han beholdt til 1585«
Fra 1591 og til sin død havde han hovedgården P^ndum ved Nibe.

Vi ved ikke, hvornår Birgitte døde, eller hvormange af hendes 
børn, der overlevede hende.
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Ane nr. 1532 s Adam von Biilow til Wedendorf etc. 1535 - 1598.

Vi kender allerede hans søn Joachim(ane nr.766), hans sø
ster Magdalena(ane nr.721) og hans far Hartwig(ane nr.1442) 
og mor Anna Perkéntin af huset Zecher(ane nr.1443), og der 
er egentlig ikke meget tilbage at fortælle.

Adam var den første af sin slægt med dette navn, som måske 
så stammer fra moderens slægt. Han blev født i 1535, samme 
år som Calvin fremsatte den pås4<nd, at held og fremgang i 
livet, var Guds udvælgelse. Og det var jo en genoplivelse 
af den gamle overtro om gudsdommen, som førte til de mange 
dueller i middelalderen.
Det var også det år, da hertugens søn, Johann Albrevht sad 
i det belejrede København og så drømmen om de nordiske kro
ner blegne.

Der var som bekendt tolv søskende i flokken, otte piger og 
tre drenge foruden Adam.
Vi har kun fødeår på to, Adam og hans bror, Bartold, der var 
to år ældre. De var muligvis de yngste af børnene.

Som unge blev de to sendt til Schlesien, der netop(i 1526) 
var tilfaldet Habsburgerne sammen med Bøhmen.
Derfra drog de videre til Prag, hvor kejser Karls bror kong 
Ferdinand holdt hof. Hos ham kom de i tjeneste og fulgte ham 
i kejserens kri£ ib Ungarn mod tyykerne.

Det var, mens de var i Ungarn med hæren, Moritz af Sachsen 
overraskede kejseren i Insbruck med en overlegen styrke, så 
Karl den Femte måtte flygte i huj og hast ad dårlige veje i 
bærestol med et lille følge over Alperne til TÉ*J.ien og bag
efter indgå forlig med Moritz, der tyavde allieret sig med 
den franske konge. Betingelserne bar, at Karl skulle frigive 
Moritz* svigerfar, der var fængslet efter den schmalkaldiske 
krig trods lejde. Desuden skulle protestanterne have fri re
ligionsudøvelse, og Karl skulle sbærge ikke at hævne sig på 
Moritz. Forliget blev underskrevet den 2.august 1551 i Pas- 
sau, og Moritz drog derefter med Ferdinand til Ungarn mod 
tyrkerne.
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Ærkehertug Ferdinand 
af Østrig, den senere 
Kejser Ferdinand i. De
talje af et kobberstik.

Sultan Soliman a. folger den tyrkiske hær på dens vej mod det kristne 
Europa. Sultanens gyldne bærestol transporteres pa heste, omgivet at 

jiwagten. Samtidigt træsnit.
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Det var en af Moritz' medsammensvorne, der ikke ville aner
kende Passauerforliget og fortsatte krigen mod kejseren i 
alle kejserens tyske lande.
Det var markgrev Albrecht af Brandenburg, der turedejt'undt 
med sine tropper og nægtede at efterkomme rigskammerrettens 
krav om nedlæggelse af våbnene.

Moritz af Sachsen sluttede nu forbund med hertug Hendrik af 
Braunschweig, kong Ferdinand af Böhmen og Äh@re mindre fyr
ster og erklærede Albrecht krig den l.juli 1553.
Albrecht brød straks ind i Braunschweig for at hindre sine 
modstandere i at samle sig. 
De allierede rykkede imod ham med 24ööö mand, og ved Sievers- 
haussen i Hildesheim stod så slaget den 9.juli.
Det blev meget blodigt. Markgrev Albrecht blev dræbt, to af 
hertugen af Braunschweigs sønner faldt, og Moritz af Sachsen 
blev såret i underlivet og døde to dage efter.
Her var brødrene Bülow med, og Bartold blev såret alvorligt 
i det ene knæ, så de vendte hjem bagefter til Mecklenburg.

Ved arvedelingen efter deres far fik Adam foruden sin andel 
af Wedendorf også godserne Vehlsböken og Wefelsfelde. Han 
var amthøvedsmand i Wittenburg, nævnes i 1588 iehertugens 
følge ved hyldningen.
I sin selvbiografi fra 1632 skriver enkehertuginde Sophie af 
Mecklenburg, at Adam von Bülow og Heinrich von Stralendorf 
ved hendes mands, heriitig Hohanns død den 22.marts 1$92, havde 
taget sig så trofast af hende og hendes børn, at hun ville 
huske det til sin dødsdag, og på den tid havde hun husket det 
i fyrretyve år.
Adam var gift med Tisabe von Halberstadt af huset Brütz. Hun 
skænkede ham mindst fem børn, tre døtre og to sønner.

Adam von Bülow døde i 1598.
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Ane nrd533: Ilsabe von Halberstadt a.d.Haus Brütz.

Ilsabes far var mecklenburgsk landråd Joachim von Halber*??. J 
stadt, og hendes mor var Armgard von Quitzow.

Ilsabe blev gift med Adam von Bülow til Wedendorf, Vehlsbö- 
ken og Wefelsfelde, der døde 1598c
Hun fødte ham børnene, Dorothea, der blev gift med Lütke von 
Halberstadt, Catharina, der ægtede Cuno Kolf von Bassewitz, 
Margaretha, der fik Hans von Holstein, Joachim, som vi kende 
godt og Hartwig
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Ane nr.153^: Eiler Grubbe til Lystrup, rigskansler, se 143U.

Ane nr,1535: Kirsten Jørgensdatter Lykke af Overgård _+ 163O

Kirsten blev formentlig født det år, Christian den Tredie og 
Christiern den Anden døde, og Ditmarsken faldt.
Det var vel så også på Overgård, hun første gang så dagebs 1 
lys.
Hendes far var Jørgen Lykke til Overgård, Hverringe, Hessel, 
Bonderup og Ovegård, rigsråd, ridder og lensmand på Mariager 
kloster. Moderen var Beate A<^&sdatter Brahe til Tosterup.

Kirsten havde fem brødre, hvoraf de fire døde hurtigt efter 
hinanden. Først var det Peder og Ove i 1563» så fulgte Hans 
i 1566, og tilssddtt Christian, der var voksen, i 1573« 
Kirsten havde i mellemtiden fået en lillesøster, der kom til 
at hedde Ide.

Vi kender egentlig miljøet ganske godt fra Ides historie(ane 
nr.763), så vi kan gå direkte til Kirstens bryllup.

Den 22.december 1577 var der uro og sammenstimlen på Nytorv 
i København. Der havde været en usædvanlig trafik til og fra 
de seneste dage, og nu qusdte der en masse musikanter og an
det godtfolk op, og et større optog af prægtige ryttere, der 
skød deres pistoler af i luften, mens de lod trommer og skal
mejer lyde.
Det var rigsråden hr.Jørgen Lykke, der bortgav sin datter, 
den unge frøken Kirsten til rigskansleren, den lærde Eiler 
Grubbe til Lystrup, under de prægtigste former, og nu, nu kom 
selve brudetoget ud ad pprteii) med de fire vælige hingste for 
den prægtigt beslåede fruervogn med bruden. Den kørte sling- 
rende og ruflende henover de udstrøede blomster og det grønne 
løv, der dækkede vejen fra hr.Jørgens gård til Vor Frue kirke.
Bruden var atten, og brudgommen, der var enkemand, var fem og 
fyrre, og det var et meget passende parti, for de var begge 
meget rige med udstrakte jordegodser og gårde i København.
Der blev selvfølgelig kastet pengestykker i grams, og der var 
almindelig enighed om, at det var et værdigt bryllup.
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Efter brylluppet, der naturligvis varede i tre dage og gik 
lige over i julehelligdagene, flyttede Kirsten til Hellig
åndshuset i det gamle Gråbrødrekloster, som var Eiler Grub- 
bes københavnerresidens.
Kirsten blev stedmor til fem børn mellem fem og ti år gamle. 
Den ældste, Merete kender vi som ane nr.717» og derfor ken
der vi også hendes søskende, Sivert, Karen, Mette og Regitze.

I 1579 stod Eller Grubbes nye herregård, Lystrup færdig, og 
Kirstens stedbørn hviskede, at den var bygget i foOm af et E 
til minde om deres'mor, ElseLaxmånd, men selv hævdede Eiler, 
at det var hans eget initial og altså hans mærke på byggeriet. 
Måske sad det altid en lille orm hos Kirsten.

I hvert fald blev hendes første to børn født på Vordingborg 
slot, som Eiler havde i forlening. Måske også den tredie, El
se, der kan have væretteb'tvilling til nummer to, Jørgen, men 
jeg tror, jeg er løbet løbsk. Lad os starte helt forfra.

Kirstens første barn blev en søn, der fik navnet Christian. 
Han blev sem nævnt født på Vordingborg den 10.juni 1579, og 
nummer to, Jørgen blev født sammested den 24.juli 1584. Else 
kan således godt være født mellem disse to, men ikke mellem 
Jørgen og Eiler, der blev født efter sin fars død, den 29«de- 
cember 1$85.
Else kender vi også i forvejen som ane nr.7^7«

Eiler Grubbe døde altså fra sin hustru og sine ni børn. Det 
havde været pestår siden 1575, universitetet var blevet luk
ket, og pesten fortsatte i endnu nogle år. Han var ikke fyldt 
54 år, så selv om Kirsten ægtede en aldrende mand, kom hun ik
ke til at sidde med en savlende olding på sine gamle dage. 
Men hvad nu? hun havde altså disse børn at tage vare på. In
gen af pigerne var gift endnu, så der forestod mange Vanske- 
lige forhandlinger.
Sivert, den ældste stedsøn va^r i udlandet for at studere, så 
han måtte kaldes hjem til skifte, inden hun kunne foretage 
sig noget videre.
Hendes egen far var død i 1583, men hendes mor, fru Beate le
vede endnu. Kirsten var sådan lige over midten af tyverne og 
havde godt brug for sin mors råd og vejledning.
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^ordinaborg&lot

Skitseret Rekonstruktion af Vordingborg Slot paa Christian d. Fjerdes Tid, set i Fugleperspektiv fra Nord.

1) Broen og Forborgens Port mod Slotstorvet. 2) Middelalderlig Bygning af Kridtsten. 3) Forbor
gens Porttaam, kaldet »Møllebækstaarnet«. . 4) Voldgraven. 5) Forborgens Ringmure méd halvrunde
Taamfremspring. 6) »Skrivestuen«. 7) Stald. 8) Grundmuret Bygning af Munkesten. 9) Slotskirken 
med Sydkapel, senere omdannet til Bolig for Husfogden. 10) Klokketaarn. 11) »Gaasetaarnet«. 12) 
»Kancelliet«. 13. »Fruerstuen«. 14) »Ormetaarnet«. 15) Have. 16) Hovedborgens Gaardsplads, inde
sluttet af Bygninger og Ringmure. 17) Hovedborgens Port 18) Hovedborgens Porttaarn. 19-21) Kon
gefløjen, nemlig: 19) »Den lange Sal«, 20) Nordøster Hjømetaarn og 21) Kongens Opholdsværelser. 22) 
»Jomfrutaamet«. 23) »Vandtaarnet«. 24) »Valdemars Taarn«. 25) Køkken og Lensmandens Værelser. 
26) Forborgens sydvestre Hjømetaarn. 27) Lade, opført i 16. Aarhundrede paa- ældre Bygningers Plads. 
28) Ældre Lade. 29) Kostald. 30) Smedie m. m. 31) Brøndhus.

Udgivet af: Vordingborg Turistforening.
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Det er godt at se tingene i forskellige perspektiver. Nn er 
det femte gang, jeg skriver om denne søskendeflok, og alli
gevel finder jeg noget nyt.
Det må være Mette, der er den ældste, for hende havde Eiler 
Grubbe bortgiftet før sin død. Hun ægtede Anders Dresselberg 
til Vognserup den 1.november 1584 på Vordingborg slot, så 
hende skulle fru Kirsten ikke sørge for.
Hun fik afsat Merete og Karen hhv.1588 og 1591» før hun selv 
giftede sig igen.

Børnenes ægteskaber har vi været igennem flere gange, men nu 
pææsenteres vi for første gang for Niels Gyldenstierne til 
Restæup og Bjørnholm.
Han og Kirsten giftede sig den 2.juni 1594 på Kompagnihuset 
i København. Det var det Danske Kompagnis hellige Trefoldig- 
heds Gilde, der havde sit Kompagnihus i Kompagnistræde, hvor 
nu nummer 16 ligger. Det var et fornemt gildebroderskab, der 
havde Christian den Fjerde som medlem. Måske var også Niels 
medlem af dette gilde. Det var jo ikke alle adelige, der hav
de egen gård i hovedstaden.

Niels Christoffersen Gyldenstierne var født den 1.februar 1558 
og altså jævnaldrende med Kirsten, han var hoftfunker hos den 
unge kong Christian. Han og Kirsten overværede kroningsfest
lighederne i 1596.
Der kom ingen børn i dette ægteskab. Kirsten var måske for 
gammel, men det kan selvfølgelig også være Niels’ skyld.

Niels levede endnu i 1624, men han var i hvert fald død 163©» 
da Kirsten udåndede.
Børnenes skæbne kender vi allerede. Lad os håbe, Kirstens sid
ste ægteskab var lykkeligt. Hun var ikke glad for Lystrup.
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