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Knud Brahes Skrivkalender for
Aaret 1600.
Meddelt af A. Heise.

Efterfølgende Skrivkalender, der er forfattet i Aaret
1600 af Knud Brahe til Engelsholm, Stiftsbefalingsmand
paa Aarhusgaard („Aarsgaard“), findes nu henlagt paa et
Sted, hvor man neppe skulde have ventet at finde den, i en
Pakke „Blandede Dokumenter“ af tildels nyere Indhold i
Viborg Landstingsarkiv. Den hører ingenlunde til de be
tydeligere Overleveringer af den Slags fra ældre Tider; men
da den stammer fra en af den Tids betydeligste Adelsætter
og tildels omhandler en af de mærkeligste Herregaarde i
Jylland, kunde dog maaske et eller andet lille Træk deri
have Interesse i kultur- og personalhistorisk Henseende.
Knud Brahe er født d. 24 August 1555 og Søn af
Rigsraad Otte Brahe til Knudstrup i Skaane og Ulstrup
i Jylland, Middelsom Herred, og Fru Beate Bilde, Datter
af den fra Reformationstiden velkjendte Rigsraad Klavs
Bilde til Lyngsgaard; hun var født d. 29 April 1526 paa
Skarholt i Skaane1) og døde først den 18 Oktober 1605;
en Tidlang var hun Hofinesterinde hos Frede ik den andens
Enke, Dronning Sofie. Knud Brahe hørte |saaledes til en
Slægt, der baade før og senere har gjort sig bekjendt ved
sin Iver for Lærdom og Oplysning. Af hans Brødre bleve
Sten Brahe til Knudstrup Rigsraad og en Tidlang Medlem
af Regjeringsraadet efter Frederik den andens Død; hans
anden Broder, Axel Brahe til Elved, blev ligeledes Med
lem af Rigsraadet, og Jörgen Brahe var Ejer af Gunde
strup og Tostrup, medens Søsteren Margrete Brahe
x) Suilgn. Skrivkalenderen efter Januar.
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blev gift med Rigsraad Kristen Skeel til Fusingø, hvem hun
bragte i Medgift Herregaarden Ulstrup, hvis smukke Hoved
bygning er opført af hende og hendes Mand; selv testa
menterede hun Legater til Skolerne og Husarme i Viborg
og Randers. Berømtest af alle disse Søskende blev dog
den ældre Broder Tyge Brahe (født 1546), hvis verdens
berømte Navn det her vil være tilstrækkeligt at nævne, og
hans yngste Søster Sofie (født 1556), tidligere gift med
Otte Tott til Eriksholm i Skaane, lige berømt for sin store
Lærdom og sin romantiske Kjærlighed til sin anden Mand,
Engelsholms tidligere Ejer Erik Eriksen Lange, som derved
kom i et saa ejendommeligt Forhold til sin dobbelte Svoger
Knud Brahe, at det bliver nødvendigt at gaa lidt nærmere
ind paa disse Forhold.
Efter en „fortrædelig Forlovelseshistorie/4 i sine yngre
Dage, hvorom man forøvrigt ikke har nærmere Efterret
ninger1), blev Knud Brahe omtrent ved Aaret 1584 gift
med Fru Margrete Lange fra Engelsholm, tidligere gift
med en ældre Adelsmand, Jens Kaas til Gudumlund
(f 1579, 63 Aar gi.)
Ved dette Giftermaal kom Knud
Brahe i Besiddelse af Gudumlund, men ved samme Lejlighed
er han uden Tvivl paa sin Kones Vegne bleven Medejer af
hendes Fædrenegaard Engelsholm; thi Fru Margrete var
Datter af Erik Eriksen Lange den ældre og Fru Anne
Gjordsdatter til Solvig i Sønderjylland3). Den egentlige
Hovedejer af Engelsholm var efter Faderens Død hendes
Broder Erik Eriksen Lange den yngre, en lærd Adels
mand, personlig Ven af Tyge Brahe, hvem han oftere gjæstede
paa Uranienborg, men som ulykkeligvis benyttede sin store
Lærdom i Kemien til at kaste sig over Tidens Yndlings
studium Guldmageriet. Denne ulykkelige Lidenskab med
førte, at han kom i stor Gjæld, og inden lang Tid vare alle
hans store Ejendomme i fremmede Hænder.
Saa længe
Kong Frederik den anden levede og Tyge Brahes Stjerne
x) Omtales løselig i Dansk Mag. 4 B. ved Beskrivelsen af Engelsholm.
Om den Jørgen Knudsen,, som Knud Brabe holdt til Skole i Lybæk
(3. nedenunder ved 22 Maj) skulde være en uægte Søn af Knud Brahe
og staa i Forbindelse med denne Kjærlighedshistorie, eller om det
er et fremmed Barn, han har taget sig af (smign. efter 29 Februar)
tør jeg ikke afgjøre. Hans eget Ægteskab var barnløst.
’) Den i Skrivkalenderen hyppig omtalte „Moder Anne“.
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endnu stod højt, gik det dog nogenlunde. Alt 1582 havde
han maattet sælge sin Mødrenegaard Solvig til Kongen for
22000 Rdlr., men havde i Steden derfor faaet Bygholm til
Forlening af Kronen; 1584 var han endvidere bleven for
lenet med Slavs Herred og havde 1586 faaet Kaldsret til
til sin Sognekirke Nørup ved Engelsholm. Endnu i Aaret
1587 kaldes han i en Dom „til Engelsbolm“1). Men kort
efter Kongens Død begyndte Forfølgelsernes Tid. 1590 fik
han af Regjeringsraadet Befaling til at rejse til Kjøbenhavn
og der lægge sig i „Indlager44 (Gjældsfængsel) for resterende
Afgifter af Bygholm Len, og 5 Oktbr. 1591 udstedte ttegjeringsraadet et meget strængt Brev til Erik Lange angaaende usædvanlig Ægt og Arbejde, som han havde paalagt
Slavs Herreds Bønder i Anledning af, at hans Moder Anne
Gjordsdatter lod opføre en Gaard i Nærheden. Netop sam
tidig med disse Forhold — endnu i Aaret 1590 - var Erik
Lange ble ven forlovet med Sofie Brahe, der den Gang
var 34 Aar gammel og allerede i flere Aar havde siddet som
Enke paa Eriksholra, ivrig beskjæftiget med sine kemiske
og astronomiske Studier, desuden syslende med historiske
Studier og latinsk Poesi; navnlig er hendes lange latinske
Kjærlighedsdigt til Erik Lange blevet berømt, og skjønt den
Slags kunstige Poesi, som den Tid satte saa stor Pris paa,
just ikke falder i vor< Tids Smag, kan man dog ikke nægte,
at der aander en poetisk Varme ud af dette Digt, der vidner
om en højt begavet Digternatur hos Forfatterinden, hvilket
sætter det betydelig højere end de sædvanlige kunstige og
højtravende Floskler, hvori den Slags Poesi jævnlig bestaar.
Bekjendtskabet med Erik Lange skal være stiftet paa Uranienborg, og Partiet fandt ogsaa Tyge Brahes Bifald, meu frem
kaldte et Brud med Sofie Brahes øvrige Slægt^ navnlig med
hendes stolte Brødre Sten og Axel og hendes Moder Beate
Bilde, som man ikke faar noget tiltalende Indtryk af i denne
Sag. At der i og for sig skulde have været nogen Uvillie
hos Slægten, fordi disse Folk dyrkede Naturvidenskaberne
saa ivrig, er der neppe nogen Grund til at antage; men
det kan ikke nægtes, at det var, hvad man i daglig
Tale kalder ,,et daarligt Part?4: en forgjældet Adels
mand, der havde sat al sin Ejendom over Styr, og en
l) Rosenvinge GI. dsk. Domme 4, 109.
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Adelsdame, der paa Grund af sine kemiske Studier omtrent var
kommen i samme Stilling. Kort efter Forlovelsen, formodentlig
i Slutningen af 591 leiler Begyndelsen af 1592, vidste Erik
Lange ingen anden Udvej til at fri sig for sine Kreditorer
end at rejse bort. Paaskuddet var, at han vilde fort
sætte sine Studier i Udlandet, og under dette Paaskud
havde han faaet kgl. Tilladelse til at forlade Landet.
Kort før at dette er sket, maa han have overdraget hele
sin Del i Engelsholm til Knud Brahe; thi alt i Aaret
1592 opførte Knud Brahe og Margrete Lange den prægtige
Hovedbygning, som staar den Dag i Dag; den 1 Januar
1593 blev den højtidelig indviet i Slægts og Venners Nær
værelse; dog lader det til, at Gaardens fire Taarne først ere
bievne fuldt færdige i Aaret 1600, ligesom han i disse Aar
var ivrig beskjæftiget med at indrette sig Dyrehave og
Karpedamme1). Imidlertid flakkede Erik Lange om i Tysk
land, i stadig Pengeforlegenhed og forfulgt af Kreditorer.
Da det ene Aar gik hen efter det andet, uden at han kora
tilbage, stævnedes han gjeutagne Gange i Aarene 1594 og
95 for Rigsraadet som Rømningsmand, der havde ladet sit
Len forfalde; men det lykkedes dog Svogeren Knud Brahe
at faa Sagens Afgjørelse udsat2). Ved Dom af 21. Septbr.
1596, kort efter at Kristian 4 selv havde overtaget Rigets
Styrelse og var bleven kronet, fradømte Rigsraadet, deriblandt
Sten Brahe, ham Bygholm Len som Rømningsmand, fordi han
ikke havde ladet Bygningerne forfalde, ikke svaret Afgifterne,
ikkeudredetRostjenesten og ikke„forsvaret“Bønderne, som han
burde. Med Hensyn til Rostjenesten lod Erik Lange anføre
til Forsvar, at han ikke vidste andet, end hans Svoger Knud
Brahe jo i hans Fraværelse havde skaffet saa mange Heste
og Folk, som han var taxeret for af Slottet; Bønderne mente
han ligeledes, at hans Svoger havde „forsvaret“, saa at
denne formodentlig har paataget sig et Slags Tilsyn med
Lenet i Svogerens Fraværelse. Det var samtidigt, at Stormen
begyndte mod Tyge Brahe; ogsaa mod ham anførtes som
Grund, at han havde ladet sine Forleninger forsømme og
havde været sine Bønder en haard Herre. Heller ikke ham
hjalp hans Broder, Rigsraaden Hr. Sten, medens hans anden
D Smign. nedenunder ved 20 Juni og fl. St.
Rosenvinge GI. dsk. Domme 4, 446 not
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Broder Axel var en af dem, der ledede Undersøgelserne
paa Hven. Ogsaa han tyede til Udlandet og blev af den
forbitrede unge Konge betragtet som en Slags uforskammet
Rørnuing^mand. Lighederne mellem de to Svogres Skjæbne
er i disse Henseender slaaende, og lige lidt kan man give
nogen af dem Medhold i Spørgsmaalet om Forleningerne.
Imidlertid sad Fru Sofie Brahe paa Enksholm, delende
sin Tid mellem kemiske Studier og latinske Digte til sin
længselsfuldt ventede Fæstemand, af og til trøstet med et
lille latinsk Digt af sin Broder paa Hven. Men da ogsaa
han med hele sit Hus var draget udenlands, da det begyndte
at gaa tilbage med hendes egne Pengeforhold ligesom med
Fæstemandens og Broderens1), da hendes egne Brødre Axel
og Sten tillige med Moderen Beate Bilde begyndte at flaa
hende paa det ubarmhjertigste, da hendes kjære eneste Søn
Tage Tott i Aaret 1599 var draget til Udlandet, og hun
under et Besøg paa Fusingø hos Søsteren Margrete kun
havde maattet høre Bebrejdelser, drog ogsaa hun — i Aaret
1600 eller 1601 — bort fra Danmark og ægtede endelig efter
tolv Aars lange Ventetid under et Ophold i Hertugdøm’
nierne i 1602 sin Fæstemand for at begynde et Liv fuldt
af Trængsler og Savn, der gik saa vidt, at hun selv i et
Brev til Søsteren skildrer, hvorledes hun ikke havde hele
Strømper paa Fødderne og knap Klæder paa Kroppen; men
altid var hun lige trofast mod sin Ægtefælle og sin Kunst,
den eneste „Rolv (Tidsfordriv), hun havde under sine Savn.
At følge hende videre, vedkommer os ikke her; selv har
hun i det ovenomtalte Brev til Søsteren skildret sine
Trængsler og sine Savn, men ogsaa sin paa trofast Kjærlighed rige Karakter langt bedre, end nogensomhelst Bio
graf kan gjere2). Men det Spørgsmaal paatrænger sig af
sig selv: Hvorledes har Knud Brahe stillet sig til Svogeren
og Søsteren? Herom véd man vel intet med Vished; men
af flere Antydninger synes det dog at fremgaa, at han ikke
har deltaget i Familiens almindelige Uvillie mod dem og
mod Tyge Brahe. Medens Fru Sofie i det ovenomtalte Brev
til Søsteren med stor Bitterhed omtaler sine Brødre Sten
og Axel og sin Moder, nævner hun ikke med et Ord Knud
Tyge Brahe havde allerede i Aug. 1694 afstaaet sin Halvpart af
Knudetrup til Sten Brahe, Dansk Mag. 4 R. 2, 324.
3) Dsk. Mag. 3 Bind.
14*
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Brahe, og at han efter Erik Langes Bortrejse vedblev at
tage sig af dennes Sager, tyder da i al Fald ikke paa et be
stemt Brud» At han har paadraget sig store Gjældsposter i
Anledning af Gaardens Overtagelse, synes at fremgaa af
Skrivkalenderen. At han i al Fald i Aarene 1591 og 92
endnu havde staaet i et godt Forhold til sin lærde Broder
paa Hven, kunde man antage for sikkert, lwis det virkelig
skulde være Tilfældet, som Sagnet fortæller, at Tyge Brahe
har givet Tegningen til Engelsholra, men dette er dog tvivl
somt, da Tyge Brahe selv benyttede sig af fremmede Byg
mestre til sine Bygninger.? Opførelse1)»
Fra Aarene 1596- 1602 var Knud Brahe Lensmand
paa Aarhusgaard og Stiftsbefalingsmand i Aarhus Stift» Paa
hvilke Betingelser han har overtaget Forleningen, vides ikke;
men hans Eftermand Karl Bryske nød i Aaret 1602 deraf i
aarlig „Genant“ 1416Vi? Daler; desuden havde han Ladegaardsavlen fri og tiende Parten af alle uvisse Indtægtermod at skulle gjøre Tjeneste med 8 fuldrustede Heste („Gerustheste“)2). Ved Ladegaarden forstaas her vistnok Havreballegaard (Marselisborg), der paa. dentTid var en Ladegaard
til Aarhusgaard» — Fra Aaret 1602 indtil sin Død 3 Februar
1615 var Knud Brahe Lensmand paa Bygholm; som saadan
deltog han i Kalmarkrigen som Ritmester og udmærkede sig
navnlig i Fægtningen ved Varbjerg 21 Septbr. 1611, da han
og Ulrik Sandbjerg med deres 2 Faner, kun 200 Mand
stærke, afskar og tildels fangede den svenske Statholder
paa Elfsborg med hans tredobbelt saa store Styrke.
I Skrivkalenderen fremtræder han som den praktiske
Lensmand og Godsejer og enkelte Gange ogsaa som Handels
mand, idet han paa egen eller andres Regning indkjøbte
Kronens Landgildekorn eller andre Kronafgifter8), Desuden
viser han sig som en ivrig Hesteven4). — Men dog var
aandelig Syssel ingenlunde udelukket fra Aarsgaard og Engels
holm. Fru Margrete Lange var selv en lærd Dame,
der berømmes stærkt af sin Samtid, navnlig for sine Over
sættelser af franske gudelige Bøger.
Præsten Anders
Smign. F. R. Friis, Tyge Brahe, 147.
3) Schlegels Samlungen zur dänischen Geschichte I, 67.
8) Smlgn. under 10. og 22» Juni og Anmærkningerne dertil.
4) F. Ex. Efterskriften ved Januar Maaned og Antegnelsen ved 26. Maj,
Afskrivning af en Hestelægebog.
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Mikkelsen i Kolding, senere Biskop i Bergen, tilegnede i
Aaret 1607 Knud Brahe og hans Frue en af ham udgiven
gudelig Bog, hvori han foruden stærkt at rose hendes franske
Oversættelser tillige fremhæver baade om hende og om Knud
Brahe, at „de have ikke alene Lyst og Villie at læse udi
den hellige bibelske Skrift, men endogsaa i andre nyttige
Bøger baade paa vort eget og paa andre fremmede Sprog.“
Det er derfor ret interessant at se Knud Brahe i sin Skrivkalender af og til tage Tilflugt netop til det franske Sprogi
om hans Færdighed deri end ikke synes at have været syn
derlig stor, og om sit religiøse Sindelag har han selv aflagt
Vidnesbyrd i det Brev, hvori han meddeler sin Hustru Efter
retning om den sejrrige Fægtning ved Varbjerg. Sejrvin
dingen tilskriver han ikke saa meget „vore Hænder“ som de
Bønner, de hallandske Bønder opsendte til Himlen, da de
saa de danske ride i Kamp mod Svensken, „thi det var fast
uhørt, at saa ringe en Hob, som vi vare, ikke 200, dog have
slaget dem“1). — Fru Margrete døde i Aaret 1622 og er
tillige med begge sine Mænd begravet i det af hende selv
opførte Gravkapel ved Eugelsholm. Kort før sin Død havde
hun skjænket noget Gods til Præstekaldet i Nørup til aarlig
Fasteprædiken. — Engelsholm tilfaldt Sten Brahes Søn,
Rigsraad Jørgen Brahe til Hvedholm; Gudumlund tilfaldt Jens
Kaases Brodersøn, Rigsraad Mogens Kaas'til Støvringgaard
Hemmestrup m. m.
Januarius.
4. Betaid jeg Margrete, Hermand abotekers3) altt,
huiss jeg haffuer wdtaget hoss hind till den dag.
5, Betaid ieg huiss mursten, tagsten, golisten, som jeg haff uer
bekommid i Kidjtill denne dag, och betaid Jacob
A) Knud Brahes Brev til Fru Margrete findes aftrykt i Ny dsk, Mag.
2, 30, hvor der findes flere Efterretninger om Rahnarkrigen, som skrive
sig fra Fru Margrete, der interesserede sig for de Forarbejder ti
Krigens Historie, som Ærkedegnen ved Ribe Domkirke, Ægidius
Lavridsen, samlede.
2) I.Kolding; smign. 1 Juni.
3) Rimeligvis det nuværende Kiddegaavd (Dansk Atlas: „Kidie“) i
Jelling Sogn. (Efter velvillig Meddelelse af Hr. Overlærer Kinch,
som har haft den Godhed at jævnføre min Afskrift med Originalen
og hvem jeg har at takke dels for Udtydningen af flere dunkle Steder,
dels for flere værdifulde Bemærkninger. Forøvrigt bemærkes det, at
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Harnbierg ni eg 9 td, malt, hånd bekam paa Aarss
gaard anno 98, och 18 td., hånd fik paa Aarssgaard
anno 99. Senere tilføjet: Findis i renskabet.
14. Antuorditjeg Søren Lauessen i Bøgballe1) 14 daller
børnpeng, som hør hanss konnes datter till, och haffuet
ieg quitans paa i blant min quitansser.
19. Landsting oc marked i Wiborge2).
— Annamit Jacob Keer peng for 44 øxen aft borgemester
i Hobro, som hånd fik meg peng. Senere tilføjet: Foring.
Siger Peder Jacobssen, ad thet er 44 daller. Senere
tilføjet: Findes rett.
20. Lonte ieg Maigrettis moder3) 100 daller. Senere til
føjet : Betaid meg.
26. Kommer Jahan Kløker4) till meg.
Efterskrift til Januar.
Anno 1526 den 29 Aprilliss et ne maa mere au
S c h a r o 11 ®)
Le nom de seuls, qui tenoint chauaels pour
moi: S. Brahe, A. Brahe, J, Brahe, Jhan Lindeno,
OffLong, Erik Long, Grestien Munk, N. Krab,
Jahan Rud, Jørgen Vrn, An Giorss. Selae durera
ju’schus l’an mille ses sant et tress a la feste de
Martine6).
da Manuskriptet blev indsendt til Redaktionen i Juli 1871, er dev i
Anmærkningerne ikke taget Hensyn til Oplysninger i sener« udkomne
Skrifter.
0 Bøgballe By i Østersnede Sogn, Nørvang Herred ved Engelsholm
Smign. Efterskriften efter Februar.
2) o: Suapslandstinget. Denne Angivelse er ligesom de senere nævnte
Markedsdage, Begravelsesdage, osv. anførte i Almanakkens Rand
mellem Helligdage og enkelte Helgendage, Søndagsevangelierne osv.
3) o: Svigermoderen Anne Gjordsdattev.
4) Borger i Flensborg (Rosenvinge: Gamle danske Domme, 4, 348).
Smign. under Februar og 29—30 August.
*) □: Er min Moder (Beate Bille) født paa Skarholt (Herresæde i
Skaane, som i tidligere Dage havde tilhort Ulfstanderne, Fru Beates
Mødreneslægt). — Dagen angives til den xxx April, „da Solen sank“,
i Otto Brahes Optegnelser, F. R. Friis: Tyge Brahe, S. 313.
e) o: „Navnet paa dem, som holdt Heste for mig . . . Dette skal ved
blive indtil Mortensdag 1603.“ Smign. under 6 Marts. Forholdet med
dette Hestehold er mig forøvrigt ikke ganske klart. De omtalte Mænd
støde alle ved Slægtskab eller paa anden Maade i nærmere Forbindelse
med Knud Brahe: de tre Brødre Sten, Axel og Jørgen Brahe, Svigermo
deren Anne Giordsdatter; OveLunge til Od«ien var gift med Anne
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Anno 98, 27 Martij begynt temermenden paa thet stakytt ora min dyrhaffue, och bleft’ ferdigt den 5 Julij. —
Anno 1600 nytt aarss dag haffde ieg 4 stor dyr i dyrbaffuen,
som wat ij kalffue och ij hinde, huer 2 aar gameil, noch 13
daadyr, noch 17 raadyr.

Februarius.
1. Fik ieg Staffen ti daller till ad kiøbe meg se byg1)
for. — Noch fik hånd 20 daller till byg. Senere tilføjet:
Findiss der for i renskabit xij ørtte byg.
4. Annamit jeg aff’ Jahan Kloker Henning Walkendorffs2) breff paa 1000 daller pou v bal ler (o: bailler)
luj le largan ou le letre3). Senere tilføjet: Findis i
mit grøn skrin.
5. Item haffuer Jahan Kløker betaid meg 100 reffue4).
Der paa haffuer hånd annamit 57 paa Aarssgaard och
18 paa Engilsholm.
6. Soide jeg Jahan Kløker 170 øxen, parit desuit
daller5), och en am win offuer altt. Loffuit jeg Ja han
en wbøt quie. I Randen er tilføjet: Paa Aarssg a a r d.
Findis lige med quitanssen.
7. Gorde jeg alle dynck klar in tyli denne tag. Jacob
Abelen0), egen handt, och er jeg betalt myt bar gelt
tho (o. zu) allem danck.
15. Annamit jeg toff breffue aff Jngeborg Skeli7), som
Maltisdatter Sehested, Knud Brahes Søskendebarn; Jørgen
Urne til Boserup var gift med Knud Brahes Søster Mogdaiene.
Erik Lunge ejede Skovgaard i Tørrild Herred, Nabogaard til Engelsholm.
1) Sædebyg, Byg til Saaning.
2) Henning Valkendorff til Glorup var gift med Axel Brahes
Datter Karen.
8) o: For at levere ham Pengene eller Brevet.
4) o: Ræveskind.
6) o: 18 Daler Parret. deBuit = dix-huit.
°) Den samme Bogfører Jakob Abelen eller Abel, som forekommer
nedenunder ved 22de Juni og flere Steder; var 1688 „FeltwebeH ved
Borgervæbningen og nævnes 1608 som Raadmand i Aarhus (Hflberts
Aktstykker vedkommende Aarhus, 1,228 og 2,12); fe. 1641 (snistd. S. 83).
7) Ingeborg Skeel til Vorgaard, Enke efter Otte Banner til Asdal,
senere gift med Palle Rodsteen (f 1643) til Brandtbjerg, Kollerup
Sogn. i Tyrild Herred, i Nærheden af Engelsholm.
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war jet moster Marens1), thet anditt Jacob Harenbjergs, de randre elle le largant2)* Senere tilføjet:
Desse peng betaid jeg Ingeborg Skeli.
20. Fik ieg Peder Jacobssen 50 daller till ad salltte,sild
med. — Senere tilføjet: Findis i hanss renskab.
25. Gert Ross en kran ts begraffuis8).
29. Betaid jeg Effuertt fett allt, huad jeg haffuer wd*
taget hoss hannum till denne dag.

Efterskrift til Februar.
Anno 98 den 27 Martii loffued jeg oremesteren4) 20 daller
for ad lerre Mats Brok paa seffenj6), ad hand kunde lege
huad hand ser for seg paa noder, och haffuer skriffueren
faa (1) hannum nogit.
Anno 94 den 18 februarij opbaar jeg 147 daller iii £
iii ft børnne peng effter Hanss Pierssen i Bøgballe,
som ieg skall gierne hanss barn till beste effter min wdgiffuen
breffs lydellss.
Anno 1600 den 14 Januarij fik ieg Søren Lauessen
i Bøgballe 14 daler till kleder till barnnett. Senere tilføjet:
Affbetald ieg6).
Martius.
1. Olle Daa begraues7).
3. Holldstedbrou marckedt8).
4. Anno 1600 denn 4 Martij betaide Knud Brahe meg
altt, huis hand haffuer werett meg schuldig och ehr
vttagett af meg jntill thenne dag.
Johan Worm, eigen handtt8)
l) o: Fru Beate Billes Søster Maren Bille, gift med Lavrids Skram
til Hastrup.
a) o: At jeg skulde give Pengene til hende (Ingeborg Skel).
a) Til Stensballegaard; smign. 6 April og flere Steder i det følgende,
4) o: Orgelmester, Organist.
*)
Symfoni, skal formodentlig her betegne et eller andet Strængoinstrument. Smign. Ribe Kathedralskoles Indbydelsesskrift for 1836
S. 10, hvor en svensk Officiersfrue tager sin Værts „Symfoni" bort
med sig.
°) Sinlgn. ovenfor ved 14de Januar og 26de November.
7} Oluf Daa til Ravnstrup i Sjælland og Fravgdegaard ved Odense
døde 21 Januar 1600.
8) Midfaste-Mandag, da der holdtes et bekjendt Hestemarked i Holste
bro. Smign. Dansk Atlas 6, 804.
e) „1670

blev Johan

Orm,

uden Tvivl

Stamfader til Familien
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— Anno 1600 thend 4 Martij affregnit med welb. Knud
Brahe all wor regenskab klar tyli thenne [dag].
Wyllhm Worm, egen hanndt1).
5. Begyndis bede dage.
6. Annamit ieg 22 daller paa E. Longis wegne for den
hest. Atter overstreget; senere tilføjet: dennem antuordit jeg
Erik2).
8. Barssell paa^Rosse nholm8).
10. Fick ieg Otte Skeel4) 50 daller til moder A n n e, som
hun sagde, jeg war hinde skyldig. Disse skall hun
qwitere meg i thet hunderit daller, jeg er hinde sky Ilid.
— Noch fik hun en leste roff fraa Silkeborg och saa
mange peng, till thet løb j c daller fult. Bisse Ord ere
atter overstregne og nedenunder skrevet: klar giortt.
12. Nat og Dag lige lang. — Tam i s Fa s i6) begraffuis och
Cresten Harenbjerg,
13. Fik ieg Cresten Rasmussen 4 daller paa hånd for
thet byg, hånd skall føre fraa Gudum lund och till
Weill. Senere tilføjet: Betaid jeg hanum siett aff.
Noch betaid ieg hanum for den rej[se], hånd siden
løb till Weill fraa AarSS med roff. Hele denne Post er
atter overstreget og ovenover skrevet: Skall haffue 10 d[aller].
19. Betaide ieg abotekeren i Orss 84 daller ij Jf for 4
amer win och 2 tdr. tystøll til kongens behoff, och skall
ieg haffue byg der fore. Atter overstreget og derpaa tilføjet

Worm, Borger i Aarhus.“ Huberts Aktstykker vedkommende Staden
Aarhus, 1, 250.
Vilhelm (Vilium) Worm nævnes som Raadmand 1608 og flere
Gange, smsts. 2, 12; smign. S, 278; Fader til den berømte Oldgransker Oluf Worm. Smign. ved 22 Maj.
3) Smign. Efterskriften efter Januar.
8) Ben lærde Holger Rosenkrans til Rosenholm var Åar 1598
bleven gift med Axel Brahes Batter Sofie.
4) Otte Skel til Hammelmose, yngre Søn af Knud Brahes Søster
Margrete; senere Rigsraad. „Moder Anne“ o: Anne Giordsen.
Smign. ved 20 Januar.
•) Thomas Fasti til Vennergaard ved Ringkjøbing og Katholm, Aalsø
Sogn, Kallø Amt. Aarhus Stift, døde 1 Februar 1600 og blev tillige
med sin Husru Krißtense Bryske (j 1611) begravet i Aalsø Kirk«
(Bansk Atlas 4, 296).
14a
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Dem fik skriffueren x) meg igien.
21. Betaide erlich och velbyrdig mand Knud Brahe meg
Andres Caspers apoteker aff alt, buiss hånd till sin
egen behoff bekomet haffuer jnd till denne forne dagh.
Andres Caspers s apoteker, egen haand2),
29, Fik ieg fogden paa Engelstholm, Jenss Jenssen
i Wil Istrup, breffue paa 30 daller och 30 skipper
haffre, Overstreget; derpaa tilføjet: Dette er betald med
fei saa ner till en oxe. — Noch fik ieg hannum C resten
Munkes skøde paa thet gotz i Raffning*). — Overstregel; derpaa tilføjet: Fik ieg igien.
Efterskrift til Marts.
Huad jeg skall giffue moder Anne aarllig: j lest roff
for tinder, hon oplod meg, och haffuer ieg forient hinde
med Aass och Garn sted4), Noch skall hun haffue j td,
smør, iij suin, iiij td, haffre och xx lam aff hie faaren och
x gielduer6)
Anno 98 fik ieg 145 læss hø i min dyrhaffue. — Anno
x) Smign. 11. April: Hansis Regnskab; ligeledes 20, Februar? 12.
April: Hans Skriver, Hans Deuster „Slotsskriver paa Aarhus“
omtales ved Aar 1614 i HUberts Aarhus, II, 81, Anm; 1626 fik Hans
Deuster, „forrige Skriver paa Aarhusgaard“, Borgerskab i Aarhus
fanf. Sted, S, 883). Det er uden Tvivl den samme Hans „Dyster“,
som i Aaret 1680 tiltaltes for „utilbørlig Omgang mod Indvaanerne i
Aarhus, medens de Kejserlige vare der i Byen“, og som beskyldtes
for „at have 13 Skippund Kobber, der skal være Undersaatterne frakomraen“, hvorfor han tilholdtes at levere det tilbage og tiltaltes,
fordi han imod Recessen havde ført Kobber ud af Landet. fSmsts.
S. 68). Senere forekommer han ved flere Lejligheder og efterlod
sig ved sin Død 1647 en ret betydelig Bogsamling dels af danske
og tyske dels af latinske Bøger saa han synes at have været en studeret
Mand (Fortegnelsen anf. St. S. 119).
a) „Anders Caspersen, Apoteker, som fløtte aff Kolding, suor bor
ger eedt (i Aarhus) thendt 23. Julij 1687.“ HUberts Aktstykker ved
kommende Staden Aarhus 1. 260.
8) Kristen Munk til Qiesinggaard med mere, Raffning er formo
dentlig Refning By i Bredsten Sogn. Tyrild Herred, i Egnen af
Engelsholm. Vilstrup ligger i Skibet Sogn, samme Herred.
4) Vistnok Gangsted Sogn og By, Vor Herred, Skanderborg Amt.
Aas i Søvind Sogn, Annex til Gangsted. I Sognet ligger Tyrestrup
Hovedgaard, tilhørende Galternes Æt.
•) Hie faaren, Hedefaarene. — Gielduer, o: Gieldevær, en gildet
Væder. Saaledes kaldes en Bede endnu stadig i flere Egne. Smig.
Udtoget af Hemmestrups Jordebog i dette Tidsskrifts andet Bind,
S. 369.
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99 fik ieg 129 læss i hø dyrhaffuen, och war engen møget
forderffui[t] aff frost.
April.
2. Ad werre paa Res trup ad wordere bygning.
6. Ad møde paa Stensballe1).
8. Løssning mark trette.
9—11. Kiøffte aff Rassmus Byeszuend i Aarsz2) 140
wold szild och giffuett for wollen 5 /i.
— Kiøfft aff dj mend y Eggo8) 42 wold szild, 4 (i wollen.
— Noch kiøfft aff dennom 16 wold, 5 /i volen.
— Noch kiøfft aff denom wed Eggobroff 78 wold szield,
4 fi
— Kiøber ieg aff di Egoe mend j'xl woll szild, wollen
ij /i. Senere tilføjet: Findis lige med Han s si s Renskab.
13. Fik iegHanss skriffuer 80 dall[erj till sild och ladkaarllens løn. Senere tilføjet: Findis till indtekt i hanss
renskab.
14. Antuordit jeg Cresten Jenssen 40 daller ad kiøbe
en hest for. Overstreget; tilføjet: Jeg fik pengen igien.
19. War ieg paa Restrup ad se bygningen4).
23. Ad fultgiøre den beffalling hoss E. Long.
25. Kom fraa Gudumlund 12l/j smaa lester byg, der a
bleff j stor lest paa Aarssgaard till ad saa; noch wdborgit 21 tdr. till Wiby mend6). Thet andit byg kom
till E n g i 1 s h o 1 m Noch bleff paa Aarssgaard bygryn
ij tdr., haffre gryn 1 td. Thet andit kom till En giis holm. I Randen: jFindis lige saa i Peder Jacobssen[6 renskab].
A) Stensballegaard, Skanderborg Amt, havde tilhørt den oven
nævnte afdøde Gert Rosenkrans og Fru Anne Fris, som døde
barnløs. Smign. 26. Februar og 17. Juli.
3) „Rasmus Rasmus se n By esuend suor borger eed; gaf jngen
borgerskab, mens bleff hanom naadelig tilgiffuit (o: eftergivet), for
hånd war i kon. Majestæts tjeneste“, (1581). Htiberts Aktstykker
vedkommende Staden Aarhus 1, 250,
•) Egaa Sogn og By, Østerlisberg Herred, gi. Kallø Amt.
4) Smign, 2den April, Vistnok Refstrup Hovedgaard, Gadbjerg Sogn,
Tyrild Herred, som ejedes af Herman Jul tilAabjerg, Lensmand
paa Gulland (| 1607),
•) Viby Mænd vare uden Tvivl Knud Brahes Fæstere paa Kronens
Vegne; thi Havreballegaard (Marselisborg), som ligger i Viby
Sogn ved Aarhus, var den Gang en Ladegaard til Aar6gaard.
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26. eller 27. I Banden: Dorette Daas begraffuels1).
28. Beffalling i Nibe fultt giørres.
29. War jeg paa Mariagers kloster ad antuorde Henning
Reuentloff wentariunimett4).

Efterskrift til April.
Item er der 14 snes led i min tyske kede.
Anno 96 lonnte ieg Eskj i Toffhøff4) ij daller; be
taid fogden dennum.
Anno 99 bleff Margret meg 20 ler spand4) skylle.
Anno 99 S. oli s6) markind, wdlag for tørfisk for min
farster Kiersten5) 28 daller 6 /3.
Anno 99 kiøbte jeg for min egen peng till min søster
Margret7) bai sallt x tdr, td. 9
er 22J/a daller. Di 3
*) Dorthe Daa, gift med Ove Jul til Kjeldgaard i Salling? Da Knud
Brahe den 28de var i Nibe, kunde' han nok den 26de eller 27de
overvære Begravelsen i Salling.
5) Henning Reven tlov til Sissendorf, Lensmand paa Mariager
1600—1602.
•) Tofthøj By, Gadbjerg Sogn, Tyrild Herred, ved Engelsholm.
4) o: Læderspande?
B) o: St. Ols eller Olufs Marked i Aaihus, Sralgn. ved 29de Juli.
Efter Dansk Atlas 4, 97 skulde dette Marked, der varede i 14 Dage,
først have taget sin Begyndelse St. Olufs Dag (29de Juli) 1627 efter
Bevilling af Kristian 4; men af Knud Brahes Optegnelser fremgaar
altsaa, at det allerede har været i Gang rura Tid forinden. Af HtibertB Aktstykker vedkommende Aarhus I, 137; 163; II, 173, 182 og
183 ses det, at Markedet i ældre Tid bar været henlagt til St. Ann»
Dag, 26. Juli; men ved Kongebrev af 19. September 1663 gjentoges
paa det strengeste et nogle Aar tidligere udstædt Kongebud om St.
Annæ Markeds Ophævelse, fordi Magistraten og menige Indbyggere
i Aarhus havde klaget over, at Markedet var til 6tor Hinder for deres
Næring. Markedet var dog stærkere end alle Kongebud og holdt sig
alligevel. Striden om Hensigtsmæssigheden af Markedets Afholdelse
1 Kjøbstaden — en Sag, som jo atter i vore Dage har staaet paa
Dagsordenen — varede meget længe; thi 11. August 1676 udstædtes
et kongeligt Reskript, at der isteden for St. Olai Marked 6kulde holdes
2 aarlige Markeder, 22 Februar og 12. Oktober. Heller ikke dette
Kongebud kunde faa Magt med.det gamle Juli-Marked og havde kun til
Følge, at der nu blev 3 Matkeder isteden for ét. Atter 1696 og 1697
klagede Byens Haandværkere over de tre Markeders skadelige Ind
flydelse, men Byraadet og Kjøbmændene holdt paa dem, saa de
vedbleve at bestaa.
•) Nævnes ikke paa Brahernes Stamtavle hos Hofman, Danske
Adelsmænd.

7) Margrete Brahe Enke efter Rigsraad Kristen Skel til Fusingø.
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td* findis till indtekt. I Randen: Her paa betaid søster meg
7 td., siger hun fik inthet mere*
Anno 99 gaff jeg for iij td. salt til Pier Jy li1) 6Vi
daller 1
for iij tdr* I1/«
Fraa Knud skriffuer2) suin paa skoffueni Orss len,
som kom siden till Engijlsholm, xiiij; fraa Engilsholm
53; Cresten viij.
Maj*

5.Beffalling hos P. Jyll*).
12. Marked i Aal borig*
15* Item skall ieg giftue graffueren xij ft for huer rod aff
den liden dam ved Lim4) led och ij skiper korn och
en liden sid flesk. (Opborn iij daller* — Noch opborn
iij daller).
20. Soide ieg en Em der wed naffn®) 6 lester mallt, td.
5 $ 4 /?* Opbar der paa 200 daller* Noch opbar jeg
83 daller och ij _#* Der med betaid. I Randen: Findis
lig med renskab*
21* Kiøbt ieg en td suenk (!)6) oxekjød, som ieg betakl
strax, och skall sendiss till Engilsholm. Senere tilføjet:
Kom till Engilsholm*
22. Anno 1600 thend 22 Maij hafluer jeg obborn aff welborn Knudt Brahe fyere och tyettue daller, jeg hatt'de
vdlagt y Lübeck for Jørgen Knuszen tyll hanss
skolemester*
*) Vistnok Peder Jul til Alsted, Nørvang Herred, i Nærheden af Engelsbolra, Fader til Landsdommer Erik Jul til Hundsbæk, Farfader
til den navnkundige Admiral Niels Jul* Smign. 6* Maj.
3) Knud Skriver nævnes som Raadmand i Aarhus 1608, Htiberti
Aktstykker 2, 12*
”) Peder Jul til Alsted, se ovenfor. Den kongelige Befaling angik
Peder Juls Trætte med den berygtede Kristoffer Rosenkrans
til Høgsbro, der havde undsagt ham, og som senere henrettedes for
sine Skurkestreger mod Kristen Juls Enke, KarenStrange (Smign
O. Nielsen, Malt Herred, S. 89—90).
4) Landsby, stødende umiddelbart op til Engelsholm*
6) Navuet er ikke tilføjet; smign. ved 9. Juni.
6) Betydningen af „suenk“ er mig ukjendt. Smign* ved 6. Juni, hvor
det kaldes en Td* „Nødkjød“. Det skulde da ikke være en Fejlskrift
for „svensk“? Dog er det mig ukjendt, hvorvidt der den Gang ind
førtes svensk Oxekjød til Danmark*
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Noch anamet fyere daller rynger 14 /3, ieg haffde
forlagt tyli hanss behoff.
Wyllhm Worm1).
23. Antuordit jeg A. Ske li2) min broder Jørgens breff
paa 2000 daller. Der aff skall hånd selff anname elff
hunderit daller, och skall min broder Axell haffue der
aff 200 dallfer], di 700 daller skall Sten leuere meg*
Senere tilføjet: Klar giortt.
25. Kiøbte jeg 12 tdr. ertter, td. 6
som jeg selff betaid.
Senere tilføjet: Findis i skryffuerens bog.
26. Item skall ieg giffue orrmesteren 5 daller for den hest
legi bog8) ad wdskriffue.
Item skall skriffueren faa ham en td. roff paa ren
skab. Senere tilføjet: Annamit en td. roff [aff] skriffueren
och 3 daller af meg; der med betaid.
28. Item skall min broder Jørgen erlege min broder Axel
ijc daller paa minne wegne for h (Slutningen fatte«),
— Item skall Margrette Bossis erlege meg 900 daller
nu til først kommendis snapsting paa min broder Stens
wegne.
31, Fik ieg N. Jespersen 12 daller paa thetkiøb i Lim.
Ther med er di 2 søster laader, som var iky min tienners, siett betaid.
x) Smign. ovenfor ved 4. Marts, At holde sine Børn til Skole i Lybæk
eller andre tyske Stæder, naar de skulde opdrages til Handlen, var
temlig almindeligt. Smign. blandt andet Han^ Nansens Levned, Hi
storisk Tidsskrift 3 Række, 1, 139 Note 2, og Htiberts Aktstykker
til Aarhus II, 311 flg : Rasmus Pedersen Testrup kom i sit ellevte
Aar i dansk Skole hos Mads Jørgensen, Ringdegn i Aarhus, og lærte
at læse, skrive og regne hos ham i 2 Aar, hvorpaa han kom i Skole
hos Lavrids Kristensen Dverg i Aarhus i samme Anledning; 1602
blev han sendt til Lybæk, hvor han i et Aar ligeledes lærte at
skrive og regne. Regneskoler fandtes altsaa i Aarhus paa den Tid;
men disse danske Skoler vare i al Fald senere i slet Ry, fordi Sko
leholderne „skrive ilde, og kan ikke udi Skriven og Regnen det,
de bør, og megen Forargelse udi en Del af eamme Skoler med Drik
og Horeri øves“, hvorfor Kristian 4 ved et Brev af 28. Maj 1640 befa
lede, at de skulde nedlægges, og at Johan Utrechl, Organist ved
Domkirken, alene maatte holde dansk og tysk Skole. (Htiberts anf.
St. S. 79 flg.)
3) Albert Skel til Fusinge, Margrete Brahes ældste Søn, senere Rigsraad og Rigsadmiral. Om hans uvenlige Sindelag mod sin Moster
Sofie Brahe, se dennes Brev til Margrete Brahe i Dansk Mag. 4, 60.
•) o: Hestelægebog.
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Efterskrift efter Maj.
Anno 99 fortinget jeg med Frederik sermager1) i
Kolling, ad hånd skall holle mit seruerk1) paa Engelsholm
och thet lidet seruerk, Margret haffuer, ferdig i hanss
lifts tid, och skal tbet intbet regnis, thet ieg daa gaff hannum, och haffuer hånd selff skreffuit hanss merke wnder
den forplikt i den skriff kallender nest for denne, och er
thet saa daned et merke, och skall jeg giffue hannem aarlig en halff dallr.’)

Juni.
1.Bekam ieg */» am win af Margret abotekers i Kol
ling, som hun loff[uer] for 11 daller. Senere tilføjet: Be
taid.
4. Lonte jeg Margrett 161/» daller.
— Kom fraa Gudumlund 30 tdr. roff, bleff send till
En'gi'ltsholm. “SenWe tilføjet: Findis i Peder Jakobssens renskab, att thett war l*/j lester, 2 ørt, 2 sk.
6. Send fra Orss til Engiltsholm 31/» lester och 2 tdr.
roff, haffre wiij td,, sild j td., nødkiød j td., ieg kiøb[te]
till forn, sag deller4) ij fiel. Senere tilføjet: War af thet
roff fraa Silkeborg, som Hans Scriffner och
<! res ten Rasmussen førde. — i Randen; D[en] td.
kiød findis for i boghen. (Smign. 21. Maj).
7. Leuerit ieg bispen 421/» daller, derfor annamett ieg roff
viij ørtte, byg xx ørtte, haffre iiij ørtte aff forgangind
aars. Senere tilføjet: 'Findis lige med schriffuerehs bog.
8. 1 td. boghued gryn M. Peder Terkellssen, pur le
laron. Ytt her paa Aarssgaard6).
— Antuordit skriffueren P.S a u s s i s *) breff paa 30 dail fer | ad
betalltillS.Hanss dkg. — I Randen: Opbar J.Keertil øxen.
9. En Embder, 'Jahan Fansbek7), sold skriffueren 13
l) o: Urmagen
’) o: Sejrværk, Un
•) Mærket, sammensat af et F., H. og S«, som uden Tvivl er Urmage
rens Navn, findes tilføjet i Kalenderen»
*) o: Brædder.
•) o: For Tyven. Bøden afbetaltes med Boghvede? Muligvis er det
dog to forskjellige Rubriker. Om Mester Peder Terkilsen
smign. nedenfor Noten til 19de samme Maaned.
e) Peder Saxy, Borger i Aarhus? (Httberts II, IS).
’) Navnet er senere Bkrevet over; smign. 20. Maj.
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10.
15.

—
oS

ö
22.

lester malt, som hand fik 45 daller for lesten och skäll
sjelff giøre rede for. Overstreget; tilføjet: Findis i kon
gens renskab.
Fik skriffueren Willumke van Dellens sedell paa
xxiiij lester byg och 10’A lester roff.
Anno 1600 den 15 dag Junij anaroit jeg Erik Lunge
et hundride och tive daller aff Knud Brahe, som
schall quitteres vdij dij thou hundride daler, nand er
mig plictig, som jeg haffuer hans breff paa.
I Randen: Landting1). — Anne G al sk i øts Begraffuels2).
Inger Terkilsdatters begraffuels8).
Betaid ieg selff blytekeren for di 4 torn ad giøre ferdig4), och skall ieg her effter giffue hannum 6 skiper
roff ad hollde dennum ferdig.
J’aschete a Vilumche de Dellen orgeB) IOVj

*) Da hverken Justits- eller Domprotokollerne for Aaret 1600 længere,
findes i Landatingsarkivet, kunne de her og i det følgende omhand
lede Sager for Landstinget ikke nærmere oplyses.
•) Anne Gnlskjøt til Hundsbæk, gift med Mogens Jul. Hendes
Død sættes i O. Nielsens Beskrivelse af Malt Herred, S. 88, til 16,
Juni, formodentlig en Forvexling med Begravelsesdagen.
•) Formodentlig en Datter af den første evangeliske Sognepræsftil Dom
kirken i Aarhus, Terkild Abildgaard, og Søster til dennes Søn
og Efterfølger M. Ped er Terkildsen (t 1606). (Dansk Atlas 4,
84). En Søster (?) til hende, Maren Terkilsdatter Abildgaard
(j 1014), var gift med den ovenfor ved 8 Juni omtalte Borger Peder
Saxe (f 1621) (Hllberts Aktstykker 2, 60, Noten).
*) De fire Taarne paa Engelsholm. Smign. 17. Oktober.
•) Villumche van Dellen, hvis Navn jeg ikke har kunnet opspore
andet Steds, synes at have været en hollandsk Kjøbmand, der paa
Kronens Vegne opkjøbte Tiende- og Landgildekorn, eller ialfald en
Mand, der havde Pengeforretninger med Kongen og havde faaet An
visning paa Kronens Korn (hos en Wil lem van Welle n, Juveler,
kjøbte saaledes Kongen paa én Dag Perler for 9000 Daler, Nyt hist.
Tidsskr. 4, 244) Hvad der gjør Forholdet mere uklart, er Anven
delsen af det franske Sprog ; thi det er tydeligt, at „orge“, som ellers
betyder Byg, her skal betyde Rug. Den 10. Juni faar Skriveren
W. van Dellens Seddel p&a 24 Læster Byg og 10l/a Læst Rug; at
her er Tale om Anbringelse af Kronens Korn, er aabenbart. Den
2ode kjøbte Knud Brahe, for egen Regning, det samme Kornmaal
tilbage af W. van Dellen („Aarsrug“ og „Aarsmalten“); desuden kjøbte
han af Willumche van Dellen af Landgildekornet fra Silkeborg 16
Læster Rug („Silkeborg ros'1). Af det, han saaledes paa egen Reg
ning har indkjøbt af van Dellen, sælger han atter en Del til 2
Kjøbmænd i Aarhus, Raadmanden Knud Skriver og Bogføreren Jakob
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lest, malt xxiiij lestev a Aarsshus. Letonuev a de
orge 6 _#i lest malt 40 daller1).
22. A Silcheborg 10 lest orge. Anchor (o: encore,
desuden) 5 lester.
— Orss maltten fik Jacob bogfører 8 lester, K. skriffuer 8 lester, moi meme2) 8 lester.
— Ors roff Jacob bogfører 2 lest 10 td., Knud skriffuer 2 lest 10 td., moi le auttr part.3)
— Silcheborg roff Peder Jyll 5 lester, meg selff 4
lester, mor Anne 1 lest, jeg och Jacob bogforer 5
lester, Summa 15 lester. Senere tilføjet: Di 5 lester betaid
Jacob bogfører meg den 21de Julij.
23. N. Jyffls begraffues4)
27. Fik ieg fogden 10 daller till thet eng ad pante i Windeløff8)
28. Fik ieg Jenss Niels sen 40 daller till tør fisk aff
Hertuig Staffuerskoff8). Senere tilføjet: Fisk, findis
till indtekt.
29. Christoffer Parsbierg begraffues7)
30. Annamit jeg 5 daller af presteD i Wiborg hussli aff
min gaard.
Efterskrift til Juni.
Erik L on gis fisker skall haff'ue vj daller, viij allne
lyssgraa, j paar knestøffl, iiij paar skof, horgarn xij all[en|
till 4 (S allen, iiij wtilgiord werskind8).

D

8)
*)

6)
6)
7)

Abelen og et Par andre. Smln. ved 27de Juli: „Er af det, som
Willumsche van Dellen fik“.
o: Jeg kjøber af V. v. Dellen 10l/aLæst Rug, — i Aarhus Tønden
af Rugen 6 #.
o: Jeg selv.
□: Jeg selv Resten.
Vistnok Niels Jul til Donslund i Slavs Herred, hvilken Gaard han
ejede i Forening med sin ovenfor ved 6te Maj omtalte Brodér Kri
sten Jul (O. Nielsen, Slavs Herred, i Danske Samlinger 3, 343.)
Vindeløv Sogn og By i Tyrild Herred ved Engelsholm.
Hartvig Staverskov til Hennegaard, Vesterherred, Ribe Amt.
Kristoffer Parsbjerg nævnes 1692 som kongelig Lensmand paa
Tisted Bispegaard; en Kristoffer Parsbjerg, Broder til Rigsraad Manderup Parsbjerg (bekjendt af Duellen med Tyge Brahe),
nævnes i Dansk Atlas som Ejer af Sødal ved Viborg, men Dødsaaret
sættes der efter Gravskriften i Marmora Danica til 21. Maj 1608.
o: Væderskind.
16
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Anno 99 betaid ieg Peder murmand for ad stryg thet
huss paa wolden med tran och kallke thet.
Anno 99 bekam min broder Axell 40 td. roff fraa En
giltsholm till ad saa wed Elluid.

2.
5.
6.
19.
23.
24.

26.

27.

Juli.
Lisbeth Maltisdatters begraffuells1)
Ad skriffue i min øxen bog paa Engiltsholm ad
haffue betaid huis øxen ieg kiobt wden di i Lim.
Ad were paa marcken wed Aagessbøll2).
Till landsting medA.Friss och RigisRossenkrants8).
Fik ieg bossmager 10 dail [er], och Jacob Kier fik
hannum 4 daller for 2 bosser, Yffuer Jyeffl4) fik.
Betaid ieg Kiersten Niells Sørensen, skiper i Ors,
14 daller for ij reisser, den enne fraa Gu dumlund til
Weille, den anden fraa Aars til Weille8).
Fik ieg Hans Gronbeks8) til kongens renskab fxxij
daller 1
Senere tilføjet: Findis i Hanss renskab.
Nochskall håndanname hoss Jacob bogfører toffhunder och halftolfte daller. Senere tilføjet: Findis i Han
sis renskab.
Noch opbar ieg aff Hanss Gronbek 288 daller, som
war for 6 lester malt, hånd sold i mollen, och gaff ieg
skriffueren sedell paa disse 288 daller. Senere tilføjet:
Er af thet, Willumke van Dellen fik. Ligeledes:
Findis lige med den sedell, ieg gaff Hanss Gronbek.

l) Lisbet Maltesdatter Sehest,’ed? gift med Jakob Hog til Trudsholm, Datter af .Malte Jensen Sehested til Holmegaard, Landsdommer
i Nørrejylland, og Sofie Klavsdatter Bille, der var Knud Brahes
Moster»
a) Agersbol Hovedgaard, Norvang Herred? Den tilhørte den Gang
Ætten Juk
3) Anna Fris. Enke efter Gert Rosenkrans til Stensballe (smign,
6, April), og Rigitse Rosenkrans „af Stensballe“, Enke efter
Gjord Pedersen Galt til Palsgaard og Tyrrestrup.
4) Vistnok Iver Jul til Villestrup, D. R, R. m. m., forste Gang
gift med Knud Brahes Sodskendebarn, Marine Maltisdatter Se
heste d«
*) „Niels Sørensen Læsso svor Borger Eed i Aarhus 2 Marts 1681,
gav ingen Penninge, men blev afkvitteret, for han havde løbet for
Byen med kgk Majestæts Rejse til denne Dag“» Htiberts Aktstykker
I, 260» Han levede endnu 1609 (U, 16),
o) Smign» ovenfor ved 22» Juni» —Hans Hansen Grønbæk nævnes
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27. Fru Maren, Niels Glambeks begraffuels’)
28. St. Olufs Dag, Marked ij Ar hus s2)
Efterskrift efter Juli.
Anno 99 annamit jeg 36 daller aff Els se graffuer
kone, som Simon Matzen haffde stolled fraa hinde, och
haffde Bold Anderssdatter 6 daller der i biant, och war
der ij wnde daller i blant, och war thet 50 daller, hånd stall.
Fik ieg Elsse den 9 Januarij 1600 4 daller, noch antuorditt
jeg hinde till forn 2 daller; noch bekam hun 10 daller.

August.
1. Lonte Margret meg 50 daller; noch lont meg 20 dal
ler, noch 35 dall[erj, noch lont hun meg 25 daller. Der
effter lonte ieg Margret 10
(Betaid).
2. Lonte ieg min kon 10 daller paa Engiltsholm till di
drells duge ad kiøbe. Betaid meg.
3. Item haffuer ieg bctald moder di 3Ö0 hunderit (1) daller,
hun haftuer mit bred paa, som den siste peng skulle
nu betallis till snapsting först kommendis, och haffuer
der i affregnet thet roff, hun fik fraa Silkeborg’), saa
thet er belald.
Nedenunder med anden Haand: Anne Görtze.
12. Thet winde ad gaa till Lisbierg ting.
Indført mellem 8-14 August: Item fik ieg min könne med
seg til Wensössen 2 breff, Styge Hög4) skulle for
segle, 1 breff, Ingeborg Skell5) skulle forsegle, och
fly meg dem saa igien.
Item iiij breffue ad antuorde AxelRossenkrantz6) och
fly meg saa ett igien.

1)
2)
’)
4)
5)

6)

i Hilberts Aktstykker -vedkommende Aarhus II, 12 som Baadmand
i Aarhus 1608. I Kristian den 4des Skrivkalender findes der under
27, Novbr. 1618 en Optegnelse om, at Hans Grønbek maattebøde
600 Daler til Kongen „for noget Parlamente, han gjorde paa Raadhuset udi Aarhus“, Nyt hist. Tidsskrift 4, 321.
Niels Glambek til Olufgaard, Skads Herred, Ribe Stift.
Smign. ovenfor Noten til Efterskriften efter April.
Smign. 22. Juni.
Styge Høg til Vang, gilt med Anna Ulfstand.
Ingeborg Skel til Vorgaard i Vendsyssel, Enke efter Otto Banner
til Asdal; smign. 15. Februar.
Axel Nielsen Rosenkrans til Buderupholra og Halkjær, Aars
Herred, Søn af Niels Axelsen Rosenkrans til Stensballe. Smign.
26. Februar og 19 Juli.
15»
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16. Axells Sag til landsting.
17. Fik ieg Jacob Kier 100 dalir ad sende min Broder
Sten, som hånd skall antuorde kanselleren. Senere tilføjet:
Haffuer ieg quitans paa.
Indført mellem 15. og 19. August:
Jarnstocker koster ski
punditt 6 daller; gameli kober et lisspund lybsk wekt
3 Va
Kiøbinghaffns wekt j daller.
29. Annamit ieg en posse med smaa peng aff Jahan Kid
ker, som skall werre 200 daller; er aff di peng, ieg
skulle haffue i Moritjl)
30. Binn ick Knud Brahen nocli schuldich 15 daller rinnte
vp snapssdinche tho betahi anno 601. Detteerskrevetmed
en fremmed Haand, formodentlig Johan Kløckers.
Derpaa ev
tilføjet med Knud Brahes egen Haand: Betaid meg.

Efterskrift til August.
Anno 99 breffue antuordet Jenss Niellssen ad indkreffue och inthet forfe] till renskab:
Mali tj Malltissen2) — 21 daller. Jens Ebssen i
Billund — 3 daller. Senere tilføjet: Fik Drengen, hånd slog1)
Mons Rassmussen i Rolling — 36 daller. — Bund i
Balle4) — 3 daller. (Betaid meg.) — Chresten Sorrensen — 8 daller. — MatsBiorn — 50 daller. (Betaid meg),
(i Randen: Ad for till renskab, war thet først 100 daller).
— Olderup mend, haffre — 3 ortte. — Niels Rasmus
sen j Weille — 10 daller (Betaid meg), — Greers Møllers5)
*) o: Til Mauritii Dag, 22. September (ae nedenfor) da der holdtes
stort Marked i Viborg ; det var tillige Saralingstid for den jydske
Adel og ligesom Snapstinget i Januar Maaned ogsaa en almin
delig Omsætningstermin.
3) S ehe sted. Smign. ved 2. Juli; anføres ikke paa Hofmans Stam
tavle.
3) Billund, Grene Sogn, Slavs Herred, Koldinghus Amt. Meningen
synes at være, at den Bøde af 3 Daler, som Jens Ebsen egentlig
skulde betale til Kongen for at have slaaet (rimeligvis saaret) Dren
gen, af Barmhjertighed var bleven overladt til Drengen. Slavs Her
red hørte indtil 1596 til Erik Langes Forlening, saa Forholdet
maaske skriver sig fra den Tid, da Knud Bruhe førte et Slags Tilsyn
med Lenet i Svogerens Fraværelse.
Smign. Indledningen S. 210.
4) Balle og Olderup Byer i Bredsten Sogn, Tyrild Herred, ved En
gelsholm.
*) Grej 6 Möller eller Gregers Møller?
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breff paa — 40 daller. — Otte Peerseni Balle, rester —
vij daller. — Hans murmand — 101/» -#• — Nogen breff
om Anderss Perssens gieid1) — li1/» daller 1
8 ski
per roff, 4 sk. byg. — Maren Bilde’) — 13 daller. (Be
taid meg). — Munch i Olderup 20 skiper haffre.

September.
Lørdag 5 Holger Ulfstands brøllup*)
13. Dag oc natt lige lange. — Knud Grub begrauis4).
14. Fik ieg Jörgen Perssen 60daller ad antuorde Hanss
Mick el s s en til seroff *); noch fik jeg hannum 5$ till
terring.
19. Fik ieg min farster Kierstens fogit 5 daller paa han
den til seroff ad kiøbe.
22. S. Mouritii dag. Marked i Wiborge.’j
27. Bleff Gammelby7) dam ferdig med demninger, och
lod ieg sette 105 smaa karper, huer en spand lang, der
wdi, och 5 store karper.
Noch satte ieg Michelsdag 105 karper i same dam.
Den 30. September satte ieg 193 karper wdi samme dam,
ingen lenger en en finger.
30. Sende ieg Knud Skriffuer 121/« daller ad kiøbe meg
haffre for, skipen 4 skilling. Noch 121/» daller ad kiøbe
haffre for. Noch ij daller ad kiøbe giess for.

Oktober.
Lørdag 4. Begyndis myn [LJaass breff’).
— Mons Kaasis brøllup. Atter overstreget;smlgn. 1 November.
Søndag 5. Koil ding marked.
8. Er saad roff til Gud[um lund]9)
*) Anders Pedersen Galt til Birkelse?
2) Maren Bilde, Knud Brahes Moster, se ved 15. Februar.
8) Holger Ulfstand til Vosborg, født 1655, gift anden Gang Aar
1600 med Karen Lunge, Datter af Ove Lunge til Odden og Knud
Brahes Søskendebarn Anna Maltesdatter Sehested,
4) Knud Grubbe til Alsløv,
fi) o i Saarug.
°) Se Anmærkn. til 29. August.
7) G am mel by i Nørup Sogn i Engelsholms nærmeste Omegn.
8) Formodentlig angaaende Besiddelsen af Engelsholm.

Slutningen mangler, idet Kanten af Skrivkalenderens øvrige Blade
er afreven.
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10. Engilstholm roff sed i Giøding mark 9..., Engilstholms mark 64.
Gielbierg mark 39 ortte... Sodoffuer 6 ortte 9... ’)

13. Lonte ieg Peder Jyll trenten (!) kronner saagod huer
som 6 $ dansk, ad betalle til Mortensdag. Senere tilføjet:
Betaid meg.
17. Er meg Hans Riicke betaid altt thett blyy, som erlig
och welbordig mand Knud Brahe aff mig bekommed haffuer till den dag, som er den 15. October 1600’)

19. Den beffalling wed Wosnesgaard’).

Lørdag 1ste.

November.
Monss Kaas brollup.

Smign. 4. Oktober4).

14. Soide jeg Chresten Rassmussen et anker for 41/«
daller, ad quitere paa frak aa paa foraarit han skall
lobe for meg5). Senere tilføjet: Bekam ieg igjen.
25. Bleff rømnings breff lest paa Hans Pedersen i Bøg
balle. Smign. Efterskriften til Februar.

x) De nævnte Steder ligge i Nørup Sogn i Engelaholins umiddelbare
Nærhed. Gjøding G aard er senere udskilt; smign. forøvrigt
Danske Mag. 4. Bind, 320 flg.
2) Staar muligt i Forbindelse med Fuldendelsen af 4 Taarne paa En
gelsholm; smign. 20. Juni.
8) Vosnæsgaard, Aarhus Stift, havde 1686 tilhørt O ve Jul til Kjeldgaard i Salling, Befalingsmand paa Agershus. (Rosenvinge. Gamle
danske Domme 4, 100). Han levede endnu 1696; hans Kone Dorette
Daa var død i April 1600, se ovenfor 26. April.
4) Muligt Mogens Kaas til Støvringgaard, Hemmeutrup m. m. senere
Rigsraad, m. m.; han var en Brodersøn af Margrete Langes første
Mand, Jens Kaas til Gudumlund, hvilken Gaard han ogsaa senere
selv kom i Besiddelse af, formodentlig ved Margrete Langes Død.
(Smign, „Hemmestrup“ i dette Tidsskrift i 2det Bind, S. 343—64).
Dog maa han i saa Fald have været flere Gange gift, thi hans senere
Hustru, Sidsel Fris, skal efter Frisernes Stamtavle hos Hofman
kun have været 68 Aar gammel ved sin Død 1646.
6) Formodentlig fejlskrevet, idet Brahe synes at have glemt noget. Han
har vel villet skrive omtrent aaaledes: Fragt for den Rejse paa For
varet osv. Smign. forøvrigt 13. Marts.
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26, Den befalling ad fuldgiøre i Hors sen s med Berit
Rossenkranz6)

Optegnelserne for December mangle, idet de sidste Blade
af Haandskriftet ere afrevne.
°) Fru Birgitte Rosenkrans», Enke efter Niels Kaas til Staarupgaard, dømtes 27, Juni 1603 fra Livet, fordi „hun havde ligget i et
slemt forargeligt Levned og Blodskam“ med GiordKaas til Torupgaard, hendes afdøde Mands Farbrodersøn, og avlet to Børn med
ham. Giord Kaas blev samtidig dømt fredløs, men først paagreben
og halshugget 9, Marts 1616, (Kristian 4des Skrivkalender, Nyt
hist. Tidsskrift 4, 366.)

