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Kulturhistoriske Smaabidrag fra Frederik
IL’s Tid.
Véd Holger Kr. Rørdam.

Ligesom de i et tidligere Hefte af dette Tidsskrift med
delte Bidrag til Bondestandens Historie ere, hvad man i sin
Tid i Jylland kaldte »Læsefrugter« — en ejendommelig, men
neppe senderlig. konfekt Gjengiyelse af det tydskfirLesefrttcbte« — saaledes gjældsr . det ogsaa nærværende, Konge
breve, der erea&krevne under, GjenræmlBesningen af Jydske
Tegneiser og, Registre fra Frederik H,’s Tid. Læseren vilsnart se, fra hvilket Synspunkt da ere valgte, nemlig som
Bjdrag til at karakteriseredet rørige Liv, der i flere Ret
ninger betegner Frederik IL’s Tidsalder og giver den, nogeS
tiltrækkende. Hen er Tale om ny industridie Anlæg (Glas
værk PS Papirmølle) i Jylland, om, Oprettelse af et Skæferi
og et, større Mejeri ved Skanderborg, om Indførelse af et da
srøn det Synes forsvundet Vildt (Vildsvinet) i Kronens Skove
i Jylland, om Anlæget af en lille hollandsk Koloni, paa Øen
Egholm i Limfjorden,, og endelig om en forbedret Belysning
af Farvandene paa et Par af de farligste Punkter af de jydske
Kyster. Noget udtømmende give disse Kongebreve vel ikke,
men det forekommer mig dog, at de i deres Samling yde et
lille, ikke uinteressant Bidrag til at tegne Tiden.

i.

Jørgen Rosenkrands fik Brev om den Fyrlampe paa Anholt,
saa lydendes:
Frederik etc. Vor synderlige Gunst tilforn. Vider, at
eftersom vi eder tit og ofte tilforn have tilskrevet, at den
forfarne Mand sig fast beklager, at den Fyrlampe paa Anholt
ikke skal holdes ved Lige efter den Skik og Handel der jjaa
gjort er, hvor over de ofte med Skibe og Gods skulle komme
udi stor Fare, og en Part med alle forgaar og omkommer:
da forfare vi, at de nu igjen paa det ny dennem paa det
højeste have beklaget, at derudinden endnu skal findes For
sømmelse og med for“4 Fyrlampe ikke handles saa retteligen,
som det sig bør. Thi bede vi eder og begjære, at I altingest
dermed ville bestille og forhandle efter den Skik tyg Handel,
derpaa gjort er, og at samme Fyrlampe hver Aften betiden
optændes og brændes Natten igjennem, og at den i alle
Maade holdes ved Lige og Magt, saa. den søfarende,Mandt
ikke med Billighed skal have sig derudinden for os at beklagePermed etc. Actum Skanderborg 27 Febrgarii Aar etc. 1573 ‘).
Udi lige hfaade fik Erik Podebusk Brev om den Fyr
lampe paa Skagen, sub eodsm dato.
Jydske Tegneiset I, 68.

2.

Bjørn Andersen fik Brev, nogen vilde Svin at skude for
Aalborg indkomme, ut sequitur.
(Frederik etc.). Vor synderlig Gunst tilforn. Vider,
efter at vi have forskrevet hos nogre fremmede Herrei-uden
lands2) nogen, vilde Svin, hvorom os er gjort Fortrøstning,
samme Svin at ville skikke ind for Aarhus eller Aalborg:
da bede vi eder og begjære, at. dersom der ind for Byen
ankommer nogle vilde Svin, som os i saa Maade tilskikkes,
*) En tidligere kgl. Befaling af 16de Avgust 1561 om en forsvarlig
Pasning af Fyrlampen paa Anholt findes meddelt i Nye Danske
Magazin. IV, 80.
,J) Navnlig Kongens Svigerfader, Hertug Ulrik af Meklenborg, Sml.
E. E r s 1 e v, Om de glubende Dyrs Undergapg i N«wejyllap<, S. 8?—8.
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at I da dennem paa vore Vegne lader annamme, og siden
dennem løs lader paa vore og Kronens Skove der til Slottet,
hvor størst Vildtnis er. Dermed etc. Actum Skanderborg
den 4 Martn Anno 1581.
Jydske Tegnelger II, 240.

3.
Claus Glambeck fik Brev en Glasbrænder1), som her ind
er forsitreven, anrørendes, ut sequitur.

Vor Gunst tilforn. Vid, at vi have forskrevet her ind
udi Riget en Glasbrænder, at ville hannem have og bruge
ved Rye eller Silkeborg Skove, paa det de mange Vindfælder,
som der findes og ellers ere ubrugelige, maatte gjøres til
nogen Brug og Nytte. Og haver os elsk. Henrik Below,
vor Mand, Raad, Embedsmand paa vort Slot Koldinghus,
ladet give os tilkjende, at samme Glasbrænder skal være
ankommen hid til Kolding, og at han haver hørt og fore
slaget, hvad Middel han samme Handel skulde ville indgaa.
Da skal han først have foregivet til samme Arbejd at skulle
være selv ellevte med Svende og andre, der iblandt beregnet
de som skulle kløve Ved, saa Bønderne dermed intet skulle
besværes uden med Ved at føre til Glashytten. Skal og be
rette, at gamle forraadnede Vindfælder skulle være jo saa
gode til samme Arbejde som de friske. Og haver begjæret
til Besoldning og Kost over alt for sig og saa mange Per
soner forskrevet staar, han til samme Arbejd behøver, og til
al Omkostning, undtagen at føre Vedden til Hytten og Hytten
at opbygge, otte hundrede Daler, og til at hente Folk og
Tjenere af Tydskland til Tærependinge og al Omkostning
150 Daler, og beretter sig derimod at kunne brænde hver
Uge Glas for 50 Daler og mere, og at kunne arbejde fra
Midfaste til Martini. Desligeste skal sig samme Glasmester
have tilbudet, dersom samme Handel os ikke vil befalde, han
da selv vilde betale hvis Ved han til Hytten bekommer, at
han siden maa sælge Glasset, han brænder, til sin egen Nytte,
*) Herom henvises forevrigt til den lærerige og velskrevne Afhandling
af C. Nyrop i Historisk Tidsskrift 6. R. I, 433 ff. »Danmarks
Glasindustri indtil 1750«.
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og at ville give os bedre Kjøb paa Glas, end det andensteds
er at bekomme. Da have vi befalet samme Glasbrænder at
forskikkes til dig, at han om Skovene og al Lejlighed kan
blive underrettet. Thi bede vi dig og ville, at naar han til
dig kommendes vorder, du da lader hannem forevise de bekvemmeligste Steder, hvor flest Vindfælder ere, saa han des
Lejlighed kan udse og forfare og sig erklærer, hvor ham
belejligst tykkes samme Hytte at kunne hen forordnes, og at
du der efter paa vore Vegne handler med hannem paa bedste
Middel og Maade, som dig tykkes, os kunde være bekvemmeligst og gavnligst. Og saa’ vi helst, eftersom han haver
tilbudet, at han selv sig samme Handel overtog, og os kunde
fornøjes Vedden, og være nogen Fordel forbeholden med hvis
vi af hannem kjøbe ville. Og paa det samme Handel maa
des bedre gaa for sig, ville vi lade bygge hannem Hytten
og lade føre hannem Vedden til Hytten, og dertil, efter samme
Handel med hannem bliver besluttet, forordne to Postvogne.
Herudinden du nu med altingest paa bedste Middel og Maade
vilt endelig handle med hannem, og os siden tilbyde, hvor
ledes du med hannem vorder til ens, med din Mening og
Betænkende derudinden, og hannem midlertid holder der hos
dig, forbiendes derpaa ydermere vor Erklæring. Dermed etc.
Actum Frederiksborg 6 Januarii Anno 1582.
Jydske Tegneiser II, 302—3.

4.
Claus Glambeck fik Brev at maatte forstrække den Glasbrænder
150 Daler, ut seguitwr.

Vor Gunst tilforn. Vid, eftersom du underdanigst haver
ladet give os tilkjende, hvorledes du paa vore Vegne haver
handlet og om altingest besluttet med den Glasbrænder, da
lade vi os det udi saa Maade aldeles befalde og skikke dig
herhos vort aabne Brev og Bestilling, som vi give for“* Glas
brænder om samme Handel. Bedendes dig og ville, at du
med det første foretager at lade hannem bygge Glashytten,
paa den Sted imellem Ryeskov, Soltenskov og Virklange Skov,
som du om skriver, I udset have, og befordrer, at samme
Glasbrænder med det forderligste maa komme til Gjerning;
og som du giver tilkjende, at han er begjærendes sig at for-
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Strækkes halvandet hundrede Daler til at tage Folk ah og
hnden Forlæg til forne Glashyttes Behov, da haVe vi hannem
det og naadigst bevilget, og bede dig og ville, at du paa vore
Vegne hannem for“® 150 Daler lader tilkomme og derpaa
annammer igjen hans Bekendelse og nøjagtige Forskrivning.
Vi ere og naadigst tilfreds, at hannem maa forstrækkes Kom
Og Fetallie, paa det han des bedre kunde komme for sig med
Samme Arbejde. Derefter du dig herudinden haver at rette. —
Som du og haver uhderdanigst ladet give os tilkjende, at os
elsk. Nids Skram, vor Mand, Tjener og Embedsmand paa
vort Slot Bygholm, haver været begjærendes, at hans Brud
maatte en Nat have sin Værelse og Natteleje paa vort Jagt
hus udi Rye, da ere vi dermed naadigst vel tilfreds, og du
haver hannem dét herefter at tillade. (Resten af Brevet hand
let om, hvorledes Claus Glambeck skulde forholde sig med
Komet paa Skanderborg Slot og med Indbetaling af den oppebaarae Skat). Actum Kronborg den 9 Februarii Anno Domini 1582.
Jydake Tegnelsef II, 311—2.

5.
Jørgen Rosenkrands fik Kgl. Maj.s Brev at skutle holde den
Lygte paa Anholt ved Magt og Lige med Lys og Blus.
Vor synderlige Gunst tilforn. Vider, eftersom vi tit og
ofte have ladet vore Breve om Strandlygter, som ved Strand
siden her udi Riget holdes, udgaa til dennem, samme Lygter
udi Befaling have, at de skulle tiltænke dennem saa med Lys
og Blus ved Magt at holde, den søfarende Mand dermed kan
være forvaret, og ikke nogen Klage for den Skyld skulde
komme; og det dog almindeligen sker, at slig vor Befaling
og alvorlige Vilje, dersom det end paa nogen Tid kan finde
nogen Anseende og Hør, dog om Aare eller anden, naar der
med mest Behov gjøres, forsømmes samme Lys og Blus,
derover mange søfarende Mænd, hvilke ligevel give os Lygtependinge og anden Rettighed, der imod samme Lygter holdes
skulde, komme udi Livs og Godses Fare og Undergang.
Hvorfor vi hermed naadigst ville have eder advaret, saa og
bedet og begjæret, at I ville lade eder det være med alvorlig
Flid befalet, at forordne og have dermed Indseende, at den
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Lygte paa Anholt, som I adi Befaling have, maa saa blive
holdet med Lys og Blus Vinter over, saa længe man kan
sejle, som det sig bør, at ingen for des Forsømmelse skulde
lide Skade og have billigen derover at klage, eftersom I
selv vide, hvad den Lejlighed udkræver. Dermed sker os
synderligen til Vilje. Actum Skanderborg 19 Novembris,
Aar 1583.
Udi lige Maade fik Tyge Brahe Kong. Maj.s Brev at
skulle holde Kulde-Lygtex) ved god Hævd og Magt med Blus
og Lys. Ut supra.
Tolderen udi Skagen fik og samme Tid Brev at skulle
holde Lygten der sammesteds ved Magt med Lys og Blus.
Ut in literis præcedentibus.
Jydske Tegneiser H, 482.

6.
Ove Lunge fik Brev at skulle lade tygge og opsætte et Hus
og Taarn med bestandig Mur paa Skagen i Steden for det
Hus og Lygte, som af Stranden og Uvejr er fordreven*).

Vor Gunst tilforn. Vid, eftersom vor Tolder paa Skagen
underdanigst haver ladet give os tilkjende, at den Lygte paa
Skagen med Hus og Taarn, som den er udi holden, og altin
gest er af Havet og Uvejr aldeles udført og forkommet: da
efterdi det er fornødent for den søfarende Mand, at samme
Lygte der paa Skagen igjen anrettes, bede vi dig og ville,
at du med første lader foretage igjen at lade bygge et Hus
og Taarn med god bestændig Murarbejde til samme Lygte,
hvor den bedst og bekvemmeligst sættes kan, og siden for
ordner, at Lygten der udi kan holdes, saa at for“* Bygning
og Lygte med det forderligste maa blive forfærdiget. Ram
mendes derudinden vort Gavn og Bedste, som vi dig naadigst
tiltro, saa at samme Bygning med mindste Omkostning ske

1) Om Lygten paa Kullen se: J. Grundtvig, Frederik II.’s Statshus
holdning, S. LXXVI. Bricka, Frederik II?s Ungdomskjærjigked,
S. 123 Noten.
2) Dette Brev kan supplere de mangelfulde Efterretninger om Fyrvæsenet paa Skagen i ældre Tid, som findes i Olavius's Beskrivelse
over Schagens Kjabstæd og Sogn, S. 22 ff.

144

kan, og til Nytte og med Bestand maa blive gjort og forfærdiget; og hvis derpaa opgaar, det lader indskrive ndi Regn
skab. Dermed sker vor Vilje. Thi tag der ingen Forsøm
melse fore. Actum Skanderborg den 14 Maji, Aar 1584.
Jydsk« Tegneiser II, 483.

7.

Kgl. Maj.s aabne Brev til Adelen, som have Jordegods udi
Aalborghus, Skanderborg og Silkeborg Lene, nogle Vildsvin
anrørendes.

Vi Frederik den Anden etc. Hilse eder alle vore kjære
tro Undersaatter af Adelen, som Jordegods have udi vore
Lene, Aalborghus, Skanderborg og Silkeborg Lene, kjærligen
med Gud og vor Naade. Vider, at som vi nogen Aar for
leden med stor Omkostning have forskrevet og bestillet og
paa Vore og Kronens Skove udi for"® Lene ladet sætte nogle
Stykker Vildsvin, paa det der udi vort Land Nørrejylland
sligt Vildt maatte ogsaa være at bekomme, og efter at det
var at formode, samme Vildsvin undertiden at kunne udløbe
paa Adelens [og] derover strax blive skudt og igjen ødelagt, have
vi paa den Tid ved vort Brev naadigst begjæret, I os til
underdanigst Vilje samme Svin paa nogen Tid paa eders
Grund og Ejendomme frede vilde, hvilken Tid nu fast for
løben er. Da paa det samme Vildsvin kunde endnu blive der
paa Skovene ydermere formeret: bede vi eder alle og hver
særdeles naadigst begjære, at dersom for»* Vildsvin kan hændes paa nogen eders Grund og Ejendomme at komme, I da
endnu fremdeles, os til Vilje og Velbehag, paa tre næst efter
følgendes Aars Tid dennem ville frede, og ikke selv, ej heller
tilstede, skyde eller ødelægge af dennem. Naar de efter
for“® tre Aars Maal kunde noget blive formeret, da være
hver sin Rettighed paa sin Grund og Ejendom frit for og
uforkrænket. Hvorfore I eder herudinden godvilligen under
danigst ville lade findes; dertil vi os naadigst ville have at
forlade. Actum Ibstrup 16 Febr. Ao. 1585.
Jydske Tegnelser III, 11
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8.

Claus Glambeck fik Brev et Skæpperi at anrette
ved Engethved, ut seguitur.
Vor sønderlig Gunst tilforn. Vid, at eftersom vi derom
have ladet forfare, og os underrettet er, at ved vor og Kro
nens Gaard der udi Skanderborg Len ved Rye, som kaldes
Engethved, skal være god Lejlighed til et Skæpperi at an
rette: da have vi og betænkt der sammesteds at ville have
et Skæpperi anrettet. Thi bede vi dig og ville, at du udsiger
den Mand, udi samme Gaard er boendes, og hannem paa anden
Sted paa vort og Kronens uden Indfæstning forsørger, og i
saa Maade forskaffer Gaarden ryddelig, at den kan være be
redt til vor og Kronens videre Forordning. Actum Frede
riksborg den 5te Martii Ao. 1585.
Jydske Tegneiser III, 16.

9.
Manderup Parsberg fik Brev en Papirsmøtie anrørendes,
ut seguitur.

Vor sønderlige Gunst tilforn. Vider, at denne Brevviser,
Casper Perskel, en Papirmager, haver underdanigst for os
ladet berette, hvorledes at han haver udsøgt nogen Lejlighed
der udi Aarhusgaards Len, hvor han mener skulde være bekvemmeligt at anrette en Papirmølle, og tilbød sin Tjeneste
derudinden. Thi bede vi dig og begjære, at du vilde forfare
om al Lejligheden, hvor han det angiver, og siden overvejer,
hvad derudinden os [er] til Fordel eller ikke, og efter det
eders Betænkende, hvad os derudinden kan være raadeligt
derom at gjøre og forordne, vilde tilbyde, hvorefter vi os
herudinden kunde have at rette. Dermed sker os til Vilje.
Actum Kronborg den 16de Martii Ao. 1585.
Jydske Tegnelaer III, 16.

10.
Clcvus Glambeck fik Brev nogen Sten anrørendes, ut seguitur.
Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at vi have be
falet her at skulle tilhugges nogle Sten, som den Glasbræn10
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der, hvilken vi have forskrevet fra Landte Hessen, haver
angivet at behov gjøres til hans Haandværk; og samme Sten,
naar den er tilhuggen og færdig, at skulle dig tilskikkes ind
for vor Kjøbsted Aarhus. Thi bede vi dig og ville, at du
Samme Sten, naar de der indkommer, lader annamme og be
taler Fragten dennem, som den fremføre, og det lader ind
skrive udi Regnskab. Dermed sker vor Vilje. Befalendes
etc. Actum Kronborg den 10de April Ao. 1585.
Jydske Tegneiser Kl, 19.

11.
Claus Glambeck fik Brev, den Glasbreender anførendes, som
da nylig var ankommen udi Glashytten udi Ryeskov, ut sequitur.

Vor Gunst tilforn. Vid, eftersom du underdanigst haver
ladet anholde og er begj ærendes at vide, hvorledes du dig
skal forholde med den Glasbrænder Liborius, som sidst er
ankommen udi Glashytten udi Ryeskov, og samme Glasbræn
der nu siden selv er hidkommen: da have vi nu givet forne
Glasbrænder vort aabne Bestillingsbrev, hvorledes han udtrykkeligen med al Ting skal sig forholde, af hvis Indhold
du selv videre haver al Lejligheden at forfare, hvorefter du
ogsaa underdanigst med hannem vil have dig at rette. Vi
have og naadigst undt og bevilget hannem at skulle nyde fri
foruden Betaling, hvis han dertil af Skoven bekommet, nydt
og brugt haver; bedendes dig derfor og ville, at du paa vore
Vegne lader ham derfor blive qvit og forskaanet, og hvis du
noget Glas af hannem bekommet og annammet haver imid
lertid paa vore Vegne, at du det hannem betaler og fornøjer,
og lader indskrive udi Regnskab. Sammeledes eftersom du
fremdeles underdanigst haver ladet give os tilkjende, at der
skal være en stor Hob Vindueglas udi Forraad, baade af det,
som den forrige Glasbrænder brændt haver, saa vel som det
denne brændt haver, som der sammesteds ikke fornøden gjø
res : da efterdi her paa vort Slot Kronborg gjøres Glas behov,
bede vi dig og ville, at du med første Lejlighed forskikker
samme Glas hid til Slottet og lader det overantvorde vor
Lensmand dersammesteds, fragtendes dertil Skibe, som det
kan indtage og fremføre; og hvis du tQ Fragt udgivendes
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vorder, det lader indskrive udi dit Regnskab.
etc. Actum Kronborg d. 16 Dcbr. 1585.

Dermed sker1

Jydske Tegnelaer III, 62.

12.
Claus Glambeck fik Brev et Skæpperi udi Skanderborg Len
anrørendes, ut sequitur.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at eftersom du
dig underdanigst haver at erindre, at vi dig nu god Tid siden
forleden baade mundtlig og skriftlig have befalet om den
Gaard der udi Skanderborg Len, som (o: hvor) vi have til
forordnet podoliske Faar holden, at du samme Gaard skulde
gjøre ryddelig, og Manden derpaa boendes til næste Faredag
der efter, som nu længe forløben er, udvise; hvilket vi naadigst og vel havde os til dig forset, med saadan Flid af dig,
som vi det alvorlig befalet have, at skulle være efterkomtoet.
Saa kommer vi dog nu udi Forfaring, at Bonden endnu skal
være boendes der paa samme Gaard, hvilket os ikke lidet
forundret; kunne og ikke tænke, hvorledes vore Faar der
sammesteds skulle være forsete og med Foder forsørgede og
holdte, efter at (o: som) Bonden til sit Fæ og Kvæg skal
have Foderi saa og anden Lejlighed ved samme Gaard.
Hvorfor vi dig hermed vor alvorlige Mening ville uforholdet
have, at dersom samme vore Faar komme noget til Skade,
da ville vi vide det hos dig, saa du skal stande os tilbørlig
til Rette derfor. Hvorfor du haver det dig at være anlig
gende, vor forrige Befaling uden videre Forsømmelse at efter
komme og samme Gaard at skaffe aldeles ryddelig; dertil den
med sin Ejendom og Herlighed udi alle Maader, som Skæppe
ren bedst undervise vil og kan, at lade tilfly, som den til
samme Skæpperi kan være tjenligst, og alt hvis forbemeldte
Skæpper dig lader nu tilsige til vore Faars og Skæpperis
Behov, det med Flid at forskaffe og bestille; og efterdi
samme Skæpper er fremmed og dette Maal og dette Lands
Skik ukyndig, derover vel kunde sig tildrage, at nogen
modtvfllige og uforstandige Bønder hannem Spot eller For
træd kunde anmode1), at du da dig lader være befalet at
A) D. e. zumutheu.

10*
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holde over hannem og hannem haandhæve paa vore Vegne,
som det sig bør. Hvorefter du dig i alle Maade vil vide saa
at forholde, som du din egen Skade og vor Unaade vil fore
komme. Befalendes dig Gud. Skrevet paa vort Slot Frede
riksborg den 8de Dag Julii Aar efter Guds Byrd 1586.
Jydske Tegneiser 111, 35.

13.
Lfterskrevne Herremand og Enkefruer finge Brev at skulle
overlade og give Kgl. Majestæt to Køer eder Kvier, og til
Ladegaarden ved Skanderborg forskikke, ut sequitur.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at vi med ikke
ringe Bekostning haver ladet os bygge der for vort Slot
Skanderborg en ny Ladegaard, og efterdi vi have her meget
smukt Fæ, og gjeme vilde have noget bedre, og vi vide, at
du haver god Fæart: da bede vi dig og begjære, at du vilde
overlade og give os to Køer eller Kvier, og at vi maa be
komme dennem, som unge og gode ere, og er Forhaabning
om til Forbedring; og dennem med det første os vilde hid
til Slottet forskikke. Dermed gjør du os synderlig til Vilje,
og dersom vi en anden Tid have noget, som du i lige Maade
kunde være begjærendes, skal du befinde os derudinden dig
naadigst beneiget og lige godvillig. Befalendes etc. Actum
Skanderborg den 10de Januarii Aar 1587.
Herremændene, som finge samme Breve.
Nørrejylland.
Peder Gyldenstjerne.
Iver Lunge.
Jørgen Rosenkrantz.
Hans Lange.
Peder Munk.
Niels Skram.
Jørgen Skram.
Movrits Stygge.
Manderup Parsberg.
Godtzlev Budde.
Christen Skeel.
Thomas Fasse.
Albert Friis.
Erik Lange.
Erik Hardenberg.
Ove Lunge.
Jacob Seefeldt.
Gjord Pedersen.
Malte Jensen.
Gjert Rosenkrantz.
Ludvig Munk.
Manderup Holk.
Claus Glambeck.
Jacob Høg.
Erik Rosenkrantz.
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Enkefruer.
Karen Holgers.
Fru Magdalene Banners.
Karen Bjørns.
« Margrete Lave Brocks.
Ane Axel Vifferts.
« Sidsel Oxes.
Ingeborg Skeels.
SjæUnd.
Herremænd.
Enkefruer.
Joachim Leist, om der var Fru Mette Peder Oxes.
nogen smukke Kvier ved
« Birgitte Peder Bildes.
Frederiksborg.
< Ane Albret Gjøes.
Sten Brahe.
Fyn.
Lavrits Brockenhus
Absalon Gjøe.
Axel Brahe.
Hans Johansen.
Brede Rantzov.
Fru Helvig Erik Rosenkrantz’s.
Samsø.
Hans Skriver.

Fru
«
<
«

Jydsk« Tegneiser III, 121.

14.

Ove Lunge filt Brev den Holm Egholm ved Aalborg liggendes
at skulle stede til nogen Hollændere, den var begjærendes,
ut sequitur.

Frederik etc. Vor Gunst tilforn. Vid, at som du underdanigst haver ladet give os tilkjende, at nogle Hollæn
dere have været hos dig og begjært den Holm Egholm der
for vor Kjøbsted Aalborg liggendes, tilbydendes dennem at
ville gjøre og give af den ydermere, end som Bønderne, derpaa bor, gjøre eller give: da bede vi dig og ville, at du Bøn
derne, som nu sammesteds er boendes, med andre Gaarde
paa vort og Kronens uden Indfæstning forsørger, og forne
Holm steder til samme Hollændere for det, som os kan ske
Skjel og Billighed med, og forordner derom, som du kan
formene og vide at være vort og Kronens Gavn og For
bedring.
Dermed sker etc.
Actum Hald den 26 Julii
Aar 1587.
Jydsk« Tegneiser III, 181.
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15.
TU Valdemar Pasberg nogen Vindueglas samt Glashytten
anrørendes.
Christianus 4. Vor Gunst tilforn. Vi bede dig og ville,
at du bestiller og tilforhandler os der udi Glashytten saa
mange Vindueglas og Bennikenglas, du mest kan afsted komme
og der kan blive brændt udi Hytten inden Michaelis førstkommendes, hvilke vi ville lade bruge til vor egen Behov,
og siden om Michaelis Tide, naar han ikke længer kan
brænde, lader nedbryde og ødelægge for“6 Glashytte, paa det
Skoven ikke mere skulde forhugges og ødelægges. Dermed
etc. 6 Martii Aar (15)98.
Jydske Tegneiser V, 66.

184

Tillæg til S. 139.
Ved D. H. Wulff.

Til Fuldstændiggørelse af de Efterretninger om Foran
staltninger til de Søfarendes Bedste, som ere meddelte oven
for S. 139, 142 og 143, anføres nedenfor, efter Geliejmearkivets Samlinger, yderligere nogle Breve angaaende samme
Gjenstand.

1.

Erik Podebusk fik Brev “/«
paa Skagen,

angaaende Fgrene

som han skal lade færdiggjøre med en Fyrlampe, ligesom der
ogsaa skal holdes en Tønde paa Trindlind [Trindelen] ved
Læsø, hvilken Lensmanden paa Aalborg Slot skal holde i
Stand med Lænker og Kapitlet i Viborg aarlig lade lægge
paa for“* Sted og optage om Vinteren; derfor skal han, naar
Kapitlet i Viborg tilsiger ham om Tønden paa Trindelen, lade
færdiggjøre, hvis derpaa fattes, enten paa Tønden, Lænken
eller Ankeret.

2.

Erik Rud fik Brev ’l/4 1577 om en Søtønde
paa Baggedybet.

Not synderlig Gunst tilforn. Vider, at vi komme udi
Forfaring, hvorledes en Part vore Undersaatter, synderlig
Borgere ndi vor Kjøbstad Aalborg, dem paa det højeste be-
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klage, hvorledes de aarlig, naar de om Vintertide skulle be
søge det norske Fiskende og der bruge deres Næring og
Bjering, komme udi stor Skade og Fare, naar de skulle løbe
hjem igjen fra samme Fiskeri, saa at en Part mister Skib
og Gods og en Part sætter Livet til med, og synderligst af
den Aarsag, at den Søtønde, som om Sommeren ligger i
Baggedybet, optages om St. Mortensdags Tide og for Is og
Frost ikke længer kan blive beliggende, hvorfor de paa det
underdanigste ere begjærende, at der maatte gjøres tvende
Varder paa Landet indenfor som Søtønden plejer at ligge
den søfarende Mand til Gavn og bedste; de ere underdanigst
overbødige om Vinteren at ville give deraf til os og Kronen
slig Penge, eftersom de af Søtønden pleje at give om Som
meren; da efterdi den menige søfarende Mands Gavn og
Bedste dermed kan søges og deres Skade og Fordærv fore
kommes og afvendes, bede vi eder og ville, at I med det
allerførste lader bygge to Varder af Tømmer paa Landet
ved Baggedybet der, som det kan være belejligt, saa at de
inden St. Mortensdag i det seneste kunne være færdige, og
at I dem siden altid ved Magt holder, saa vore Undersaatter
og den søfarende Mand ikke videre skulle have dem derover
at beklage. Dermed gjør I os synderlig til Vilje; thi tager
her ingen Forsømmelse for. Befalende eder Gud.

3.

Jens Kaos fik Brev lt/n 1577 om Søtender.

Vor Gunst tilforn. Vid, at os elski. Borgemestere og
Raadmænd udi vor Kjøbstad Aalborg underdan. have ladet
give for os tilkjende, hvorledes Tønder der for Aalborg Dyb
optages om Vinteren for Is Skyld og man udi Stedet plejer
at holde nogen Varder, at norske Fiskere og andre, søm
silde komme hjem om Aaret, kunde have nogen Kjendinge
at sejle efter, og berette, at vi optage Tøndepenge og for
nogen Tid siden, før Erik Rud døde, skulle have givet ham
Befaling samme Varder at lade færdiggjøre, hvilket ikke sket
er af den Aarsag, han hastelig død er, da, paa det ingen
skal komme til Skade derover, bede vi dig og ville, at du
samme Varder lader færdiggjøre og dem stedse altid herefter
den Stund, du har Slottet og Tønden er optagen, paa vor
Omkostning lader holdé ved Lige, eftersom hertil sket er.
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4.

Lunge fik Brev 19/« 1584 om Søtønder.

Vor Gunst tilforn. Vid, eftersom vi dig naadigst have
bevilget til Philippi og Jacobi førstkommende at skulle be
komme, annamme og have vort Slot Aalborghus udi Forlening, da ville vi dig herhos naadigst have erindret, at vi
tilforn have ladet vort aabne Brev udgaa, at altid paa for“*
vort Slot Aalborghus skulde holdes to gode Søtønder vel
beslagne til Rede, at naar det sig liændes, at den Tønde,
som for Læsø plejer at udlægges paa Trindelen, af Storm og
Uvejr bortdrives, der af hæderlige Kapittel udi Viborg Dom
kirke, som med samme Tønde bør at lade have Tilsyn, en
anden Søtønde kunde der annammes og udlægges paa forne
Trindelen, eftersom samme vort Brev, vi Kapitlet derom givet
har, ydermere formelder; bedende dig derfor og ville, at naar
du til for“* Aalborghus ankommer, du da altid efter vort
Brevs Lydelse paa vore Vegne lader gjøre og have gode,
stærke og vel beslagne Søtønder til Rede, at naar nogen
Tønder af Trindelen bortdriver, og Kapitlet udi Viborg dig
derom lader besøge, de da en hos dig kunde bekomme uden
al Forsømmelse igjen at lægges paa forne Trindelen, at den
søfarende Mand deraf kan have Underretning og for des Skyld
ikke skulde lide nogen Skade. Dermed sker vor Vilje og
Befaling; thi' vid dig derefter aldeles at rette og forholde.

5.

Fru Karen Friis, Bjørn Andersens Efterleverske,
fik Brev 19ji 1584 om Søtønder

Vor Gunst tilforn. Vider, at os elskelige hæderlige Kapittel udi Viborg Domkirke har underdan. ladet give os til
kende, at den Søtønde, som har ligget paa Trindelen for
Læsø> den søfarende Mand til Behjælpning og Underretning,
er udi næste forleden Høst af Storm og Uvejr bortdreven,
hvilken de ingensteds kunde igjen finde, og efterdi vi tilforn
med vort aabne Brev have forordnet, at altid af vort Slot
Aalborghus skulle holdes to gode Søtønder vel beslagne til
Rede at lægges udi Steden paa Trindelen, naar nogen bort
flyder, da bede vi eder og ville, at hvis der paa vort Slot
Aalborghus findes nogen saadan Søtønde til Rede, at I da
den lader for“» Viborg Kapittel tilkomme at lægges paa
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for»» Trindelen. Dersom og nu ingen Setønde paa Aalborghus er udi Forraad tilstede, at I da strax paa vore Vegne
lader gjøre en Søtønde vel beslagen, saadan som de pleje at
være, og den for“» Viborg Kapittel forskaffer, at de den
uforsømmelig kunde lade lægge paa for“» Trindelen, at den
søfarende Mand sig derefter kan vide at rette og for des
Skyld ikke skulde lide nogen Skade. Dermed sker vor Vilje
og Befaling; thi tager her ingen Forsømmelse fore. Befa
lende eder Gud.

6.

Ove Lunge fik Brev ss/s 1585 den Lygte paa Skagen
anrørenåte.

Vor Gunst tilforn. Vid, at den søfarende Mand har hos
vore Toldere og for os her udi Sundet paa det højeste be
klaget, at ikke holdes den Lygte og Lys der paa Skagen
som sædvanligt, af hvilken de give til os deres Lygtepenge
og Rettighed, og at derover mange, forgjævlig derpaa sig
forladende, skulle komme udi stor Livsfare og mange med
Skib og Gods aldeles forkommes, og begjæret, vi derfor ville
lade have herudinden tilbørlig Indseende, da, eftersom vi
vide os tilforn berettet, at det Lygtehu» paa Skagen' skal
være af Søens Bølger udskyllet og forkommen, og vi dog
kunde os erindre dig at have tilskrevet og befalet den paa
bekvemmelig Sted at skulle igjen opbygge .og opsætte, og
vi os naadigst ville tilforse det at være sket, kommer os
slig Klage af den søfarende Mand sælsom for. Thi bede vi
dig og ville, at dersom samme Lygtehus paa Skagen ikke «r
forfærdiget, som vi os dog ville formode og til dig forser, du
da strax uforsømmelig det lader med altingest tilbørlig og
bestændiglig færdig gjøre, og siden er fortænkt udi at for
ordne, at den med Lys og Blus tilbørlig holdes, saa den
søfarende Mand ikke skulde have sig herover at beklage, saafremt du ikke vilde stande derfor til Rette, om nogen Klage
kommende vorder, at for des Forsømmelse nogen kommer udi
Gods- og Livsfare og Fortabelse. Herefter du dig vil vide
at forholde, som du for Gud og os ville ansvare. Dermed
sker vor alvorlige Vilje og Befaling. Befalende dig Gud-
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7. iførgen Rosenkrantz fik Brev M/s 1585 den Lygte
paa Anholt anrørende.

Vor synderlig Gunst tilforn. Vider, at ofte og idelig og
nu nylig er ført Klage for os af den søfarende Mand, at de
Lygter, som skulle holdes her udi Riget paa Strandsideme
udi. Vestersøen, ved Skagen, Anholt og Kulien, hvoraf de og
give Penge og Rettighed til os og Kronen, ikke holdes til
børlig, saa at mange sig forgjævlig derpaa forlade og komme
derover udi Søskade og Fare, Skib og Godses Fortabelse og
største Elendighed, da endog vi naadigst os om eder ville
forse, at I saadan Lejlighed vel skulle betænke og tilbørlig
derudi forordne om den Lygte der i eders Len paa Anholt,
dog efter at hos dem, som I kunde have givet derpaa Befa
ling, kunde befindes Forsømmelse og mangen fattig Mands
Næring og Velfærd saa og vor og Kronens Højhed og Ret
tighed er derpaa anliggende, bede vi eder og naadigst begjære,
at I eder synderlig ville lade være befalet det saa at forordne
og bestille, at forne Lygte paa Anholt altid og uforsømmet,
som det sig bør, og I for Gud og os ville ansvare og stande
til Rette, om for des Forsømmelse nogen kommer til Fare
og Skade og sig med rette derover kunde beklage. Dermed
gjør I os synderlig tjl Vilje. Befalende eder Gud.

8. Ove Lunge fik Brev M/i 1590 Om Varder ved Egense.

Not Gunst tilforn. Vid, at os elski. Borgmester og
Raadmænd udi vor Kjøbstad Aalborg har underdan. ladet
give os tilkjende, hvorledes de nogle Aar siden forleden have
bekommet højbaame Fyrste vor kjære Hr. Faders salige og
hejlovlig Ihukommelses Brev til fremfarne Lensmænd der paa
vort Slot Aaiborghus om tvende Varder at skulle opsættes
og ved Magt holdes paa Egense Øer den søfarende Mand
saavel den udlændiske som indlændiske til Gavn og bedste,
og vi forfare, at for"* tvende Varder nu ere ganske øde og
forfaldne, da bede vi dig og ville, at du strax med det aller
første lader foretage og opsætte samme forne Varder og dem
siden lader ved Magt og Lige holde, saa den søfarende Mand
derover ikke lider nogen Skade.
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9.

Manderup Parsberg fik Brev li/t 1606 om Lygten
paa Skagen.

Vor synderlige Gunst tilforn. Vider, at eftersom her til
Dags har været brugt Tran til Blus i Lygten der hos vor
Kjøbstad Skagen, thi beder vi eder og ville, at I den saaledes lader forordne, at intet Tran herefter videre udi samme
Lygte bliver brændt eller forbrugt, men at til des Behov
udi den Sted bliver støbt og brugt gode Talglys,' og at I til
holder vor Tolder sammesteds paa vore Vegne at betale og
bekoste Halvparten af samme Lys og Byen den anden Halv
part, desligeste at I og lader antage to Karle, som paa
samme Lygte kunde holde god Varetægt, og hvis Løn dem
af eder bliver tilsagt, skal for”* vor Tolder Halvparten af
betale og Byen den anden Halvpart, hvilket for“* vor Tolder,
saavel som hvis han paa Lysene bekoster, udi hans Regnskab
skal blive godt gjort.
10.

Manderup Parsberg fik Brev **/» 1610 om Lygten
ved Skagen.

Vor synderlig Gunst tilforn. Vider, at eftersom vi
komme i Forfaring, hvorledes at der ingen Lys skal have
været holdt hidindtil udi den Lygte paa Skagen paa den Side
ud imod Byen, da ville vi, at I menige søfarende Mænd til
Gavn og Bedste to Lys i for“* Lygte lader sætte ligesom
paa de andre Sider der sammesteds, og skal den, som for“*
to Lys holdende vorder, derfor aarlig gives fyrretyve Daler,
hvilken for“’ Summa Penge I ham aarlig skulle lade fornøje
og afbetale, det I siden har eder til Regnskab at lade føre.

11.

Manderup Parsberg fik Brev **/»* 1016 om Varden
paa Hals.

Christianus quartus. Vor synderlig Gunst tilforn. Vider,
at eftersom I os underdan. har ladet tilkjendegive, hvorledes
den Varde, som paa Hals var standende, for nogen Tid skal
være af Storm og Uvejr omblæst, da, efterdi vi for“* Vardes
Indkomst af søfarende Folk lade oppebære, bede vi eder og
ville, at I med første Lejlighed samme Varde med største
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Flid paa fol** Øefts igjen lader oplægge, og hvis åerpaa an
vendes, haver I eder saaledes til Regnskab at lade føre. Der
med skpr vor Vilje,
12.

Brev 2®/io ^S19 om Forbud paa Ild og Blus.

Christianus quartus gjøre alle vitterligt, at eftersom vi
komme naadigst udi Forfaring, hvorledes udi og .paa vore
Lande Vendsyssel og Læsø sig adskillig Slags Folk saavel
af Indvaaneme der paa Landet som fremmede, did hænder
at komme« skulde understaa om Nattetide at gjøre og optænde
Ild og Blus langs ad Stranden, hvorover det er hændt sig,
at den søfarende Mand mærkelig stor Skade og Fordærvelse
er tilføjet, og endnu er at befrygte, at dersom saadan Ud
qg Blus, aom saaledes optændes, ikke blev afskaffet, stor
Skade at skulle causere og foraarsage, da paa det saadan
Ulykke, som derover kunde den søfarende Mand tilføjes, næst
Guds almægtigstes Hjælp afvendes og forekommes, ville vi
menige Indbyggere udi alle forn® vore Lande Vendsyssel og
Læsø saavelsom andre, det være aig vore egne Undersaatter
eller udlændiske, som did til Landene hænder at komme,
alvorligen og strængeligen forbudet have, at ingen skulde
mue sig herefter om Nattetide enten paa den østre eller
vestre Side eller nogen andensteds langs ad Stranden under
staa at gjøre og optænde eller gjøre og optænde lade nogen
slig Bd og Blus, som den søfarende Mand fra sin rette Haas
og Siglation kunde afvende og forvilde og udi yderste Ulykke
og Fordærvelse bringe og anføre. Dersom nogen sig understaar herimod at gjøre, skulle de derfor tiltales og uden al
Naade paa Liv og Gods straffes. Bedende og bydende vore
Embedsmænd, Fogeder og alle andre, som paa vore Vegne
paa forne Steder have at kommandere og befale, at I have
alvorlig Indseende, at denne vor Forordning bliver holden
og efterkommet og des Overtrædere tilbørlig straffes.

Brev l0/n 1635 fra Gunde Bange til Iver Vind
om Skagens Fyr.
Min ganske venlig Hilsen nu og altid forsendt med vor
Herre. Kjære Iver Vind, kjære Broderi Takker jeg dig
paa det allervenligste for bevist Gode, hvilket jeg i alle mu
lige Maaåer igjen fonkylde vil.
13.
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Kjære Iver Vind, kjære Broder I Eftersom jeg den 16
September sidstforleden var paa Skagen en Borgmester at
forordne, befandt sig, at der en ganske ringe Stenkul var i
Forraad til Fyringen, og ingen Bud eller Besked der var
fra den Mand i Helsingør, de berettede for mig at 'have forpagtet, Fyringen, hvorfor jeg, det første jeg kom til Slottet,
affærdigede et eget Bud til Kjøbenhavn, og efterdi jeg ikke
kunde saa lige vide, om Kansleren eller du var tilstede, skrev
jeg din Broder Jørgen Vind fuldkommen Besked til, hvor
ledes med Fyringen var beskaffen, og at der ikke var uden
ungefær paa 3 Ugers Tid at brænde, hvorpaa din Broder
Jørgen Vind svarede, efterat lians Majestæt var kommen til
stede, dateret den 2 Oktober, at han saadant havde givet
Hans Maj. underdan. tilkjende, og da at have befalet Frederik
Urne, som den Tid var tilstede, at han alvorlig skulde tilholde
samme Mand deri at gjøre strax Omordning, at der intet
blev forsømt. Efterat jeg havde faaet den Besked fra flove,
vidste jeg ikke videre at gjøre deri. Tolderen skrev mig til
den 19 Oktober, at der den Nat blev de sidste Stenkul ind
lagt i Fyrpandet, saa det vel er at befrygte, at der mange
kan tage Skade derover, hvori jeg er ganske uskyldig, efterdi
jeg intet andet vidste deri at gjøre end give det paa tilbør
lige Steder tilkjende. Vel er muligt, at der kunde være Kul
at bekomme i Aalborg; men man kan ikke faa nogen, som
vil løbe om for Skagen i denne farlige Vintertid, og med
Vogn at føre dem op er fast umuligt; thi der er 12 store
Mil og en meget ond Vej derhen, og hans Maj. har ikke
uden faa Bønder paa de Veje; thi i det hele Herred, som
Skagen ligger i, er ikke uden 7 smaa Gaarde til Aalborghus,
en Vogn ogsaa ikke i disse Tider om Aaret kan age mere,
end man kan brænde en Nat over, og efterdi jeg fik den Be
sked fra din Broder, at hans Maj. selv havde talt med Fre
derik Urne derom, og ingen anden Besked til mig, turde jeg
ikke understaa mig enten at kjøbe eller gjøre nogen Forord
ning deri. Det samme, som jeg nu skriver og tilforn har
skrevet din Broder Jørgen Vind til, berettede jeg Hr. Claus
Daa i Hr. Jørgen Urnes og andre af Rigens Raads Nær
værelse i Odense til Niels Krabbes Bryllup, Hvorfor jog
beder dig meget venligen og gjærne, at du dette hos hans
Maj vilde andrage, i den bedste Mening, at jeg ikke skulde
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faa nogen Mistanke, ligesom jeg noget deri havde forsømt.
Maa mit Brev komme tilstede, jeg skrev din Broder Jørgen
Vind til, saa og min Beretning høres, jeg gjorde i Odense,
som forskrevet staar, haabes jeg saaledes at være uskyldig.
Vil hermed have dig Gud almægtigste befalet med mange
gode Nætter og min Tjenestes Brbydelse. Actum Viborg den
Gunde Lannghe Hsøn.
10 November Anno 1635.
Udskriften: Ærlig og velbyrdige Mand Iver Vind til
Nørholm, kong. Maj. øverste Sekretær og Befalingsmand over
Lister Len, min kjære Broder og synderlig gode Ven venligen.
Gunde Lange.

14.

Gunde Lange fik Brev 17/x 1639 om Sgtaarnet ved Hals.

Eftersom os foregives, et af de Søtaarne, som staa ved
Hals paa Indløbet af Limfjorden, at være for kort Tid siden
nedblæst, da, efterdi Limfjorden ikke vel kan besejles, dersom
samme Taarn ikke holdes ved Magt, bede vi dig og ville, at
du samme Taarn igjen med allerførste lader opbygge af Sten,
paa det alt kan være des varigere; det du dig saaledes til
Regnskab har at lade føre.
t
1644 ’*/» udgav Corfiis Ulfeld Befaling til Fyrforvalteren
paa Skagen Peder Jensen,
at han med al Flid vedligeholder den Fyring, som paa Skagen
plejer at holdes, at den søfarende Mand ikke for hans For
sømmelse skal komme i Skade.

15.

16.

Gunde Lange fik Brev 9/ls 1647 om Varder.

Eftersom vi erfare, Søvanderne og Vejderne paa Lim
fjordens Indløb ved Hals ganske udi seneste Elrigs Tid at
skal være ruineret, da, efterdi de Sejlende nogle Aar forleden
sig erbudet have at ville til samme Vejders Vedligeholdelse
give af hvert indløbende Skib 14 Sk., hvilke Penge Borg
mestere og Baad i Aalborg 1633 er befalet at oppebære, bede
vi dig og ville, at du og Borgmestere og Raad erfarer, hvor
vidt de til samme Brug oppebaaret og anvendt have, tilhol
dende dem derhos, at de Vejderne herefter af samme Penge,
som dertil af Skibene oppebæres, vedligeholde.

