
Kongeborgen Hindsgaul. 
Ved Godsforvalter H. H ansen. 

Nærværende Beskrivelse er samlet paa Grundlag af Vedel Simo::
sen: »Borgruiner• og A. D. Jørgensen: »Danske Samlinger« samt ' 
Studier af Kancelliets Brevbøger og andre Dokumenter i Rigsarkiv 
og Landsarkivet i Odense. Øvrige Kilder er anført paa Foden af B=
skrivelsen. 

Fra Middelfart sender Fyen en ca. 900 Tdr. Land stor Hah· 
ud mod Vest, omslynget af Lillebelts Vover, og her paa de -

Halvøs vestlige Side ligger den lille isolerede Bakke, . som kald~ 
»gamle Slotsbanke << . Fra dens Top haves den herligste Delsig
ind ad den lige overfor liggende Kolding Fjord, til Jyllands Ky::: 
med Skovene, Fænøkalv og Fænø og mod Syd ad F ænøsun 
Slotsbanken hæver sig til en Højde af 50 Alen over Vandet o", 
er nu omgivet af en 300 a 350 Alen bred Engstrækning paa de:. 
sydlige, østlige og nordre Side, medens Vandet mod Vest gaæ: 
ind til Bakkens Fod. Disse Enge har i sin Tid været overskylle· 
af Stranden, saa Slotsbanken har ligget som en Ø, og paa de 
Tider har denne Bakke baaret Kongeborgen Hindsgaul indtil Slu -
ningen af det 17de Aarhundrede. 

Hvornaar den gamle Kongeborg er opført, er et SpørgsmaaL 
som flere ældre Forfattere, bl. a. Ved el Simonsen i >> Borgruiner• . 
har beskæftiget sig med, uden at det dog er lykkedes at faa op
klaret, hvornaar Borgen er opført. 

Man har kastet sig over N avnet, der gertnem Tiderne er under
gaaet forskellige Forandringer 1 ), saasom Hænæsgafl, HegnesgauffeL 
Hinzegauel, Heighinsgawl, Hynzeghaul og mange andre Variationer. 
og man har tyet til Sagnene om Kæmperne H enze og Gaul og 
Helten Hengst, men er dog ikke kommen til nogen Løsning. 

Man har ogsaa ment, at Borgen en Tid skulde have være 
kaldt >>Grimsborg << , hvad det endnu eksisterende Navn - Grimer
mose eller Grims Mose- skulde være Bevis for, og senere >>Gorm
borg << , men man er herved kommen bort fra det virkelige Emne. 

1) Bircher·od og Vedel Simonsen. 
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..... et denne Borg uden Tvivl er den, som har ligget ved Middel
' - -ts vestlige Side, og som omkring ved 1600 er bleven ødelagt. 

Med Bestemthed lader det sig ikke afgøre, hvornaar Hinds
__ ul Borg er opført. Af Danmarks Riges Historie ved vi, at der 
. Tiden omkring 1250 blev opført en Del befæstede Borge om
...::r:ing i Landet, og hvis Hindsgaul da ikke allerede har eksisteret, 
~r det ret sandsynligt, at der paa denne Tid kan være bleven op
:ørt en befæstet Borg paa dette Sted, der egnede sig udmærket 
jl at holde Udkig med, hvad der foregik paa Lillebelt, Kolding 
.2iord og hele Jyllands Kyst. 

Den første Gang, Hindsgaul omtales, er i Kong Valdemar Sejrs 
.Jordebog, der er forfattet i Aarene 1230- 1260. I Fortegnelsen 

Yer Krongodset paa Fyen staar her opført Stauæbu et Aghelbu 
J : Staurby og Aulby), og senere hen nævnes ,, Hægnæsse og iuxta 

:næthælfar«, hvilleet betyder den indhegnede Skov ved Middelfart. 
Her har Kongen haft en Dyrehave eller et Jagtomraade, og Hæg
næs er bevaret i Hindsgaul, der betyder Halvøen med indhegnet 
Skov. Der nævnes intet om, at der fandtes Bygninger, men dette 
er ikke ensbetydende med, at der ingen saadanne var, da Jorde
bogen ikke, navnlig for de senere Listers Vedkommende, altid 
anfører saadant. 

I 1287 siges det, at Erik Klippings landsforviste Mordere plyn
drede og afbrændte Middelfart og Hindsgaul. Men hvis Hinclsgaul 
m kelig er bleven afbrændt, har Borgen i hvert Fald hurtig rejst 
:::ig igen, thi den 21. Septbr. 1295 mødes Erik Menved og Hertug 
Y aldernar paa Slottet og bilagde deres Stridigheder for et halvt Aar. 

Den 25. Septbr. s . A. (Søndag efter Set. Mathæi Apostels Dag 
den !ll.) blev atter afholdt Møde paa Hindsgaul mellem Kongen 
og den norske Konge Erik Præstehader, hvor der blev sluttet en 
Vaabenstilstand, der skulde vare indtil 15 Dage efter Set. Hans 
Dag næste Aar. Stridighederne blev dog ikke bilagt, men Hinds-

au! atter og atter >> belagt og betvungen << , indtil den slesvigske 
Prins Erik i 1298 bemægtigede sig Hindsgaul, hvorefter der den 
16. Juli 1300 sluttedes en 3aarig Vaabenstilstand paa Fænøkai v. 

lottet forblev i Prinsens Værge indtil 4. Novbr. 1306, da han 
,·ed Forlig afstod det til Kongen, hvorefter det var Kronens Eje 
indtil 1317. 

I de følgende 50 Aar stod Landet under Grev Gerts Herre
dømme, idet den største Del af Landet og dets Borge under de 
tadige Kampe, Landet led under, var pantsat til Greven, der selv 

bevidner at have modtaget Nordjylland og Fyen med Slotte, Be
ætninger, Kirker og gejstlige Len for 100,000 Mark Sølv i eol

nisk Vægt . 
Paa Hindsgaul træffer vi nu Johan H ummersbiittel, som for 

Greven havde Hindsgaul paa Regnskab, og som udsteder »seinen 
Vertrag << over, hvad han havde modtaget med Slottet Hindsgaul 
og andre Steder i Nord- og Sydjylland. 
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Senere i 1357 nævnes, at Benedikt v. Ahlefeldt havde H in -
gaul i Hænde, og at hans Frue var død. 

Til Hindsgaul regnedes Vends og Baag Herreder (\Vend:o. 
herreth og book herreth). 

Kong Valdemar Atterdag gjorde flere Forsøg paa at faa Hi n -
gaul, men først i 1367 var alle de fremmede fordrevet af Lande 
om end de holstenske Grever endnu havde nogle Panter paa Fy 

Under Kampene om Danmarks Rige var Landets faste Bo e 

efterhaanden falden i Kong Valdemar Atterdags Hænder, og 
gjaldt nu om at faa dem besatte og faa ordnede Tilstande - _ 
indre Ro i Landet. For at opnaa dette lod han Borgene bes y: 
af Fogder eller, som de ogsaa kaldtes, Lens]llænd, der tillige -
det Hverv at holde Orden og Fred i det nærmest derom liggen 
Land. Hindsgaul blev nu ogsaa Sædet for en kongelig Lensman 
og vi skal i det følgende stifte Bekendtskab med flere af Lande
ret betydelige Adelsmænd. 

Den første Lensmand var Peder Iversen (Lykke), som 13• 
nævnes som Ejer af Lerbæksholm i Gelsted Sogn, en Herregaan_ 
som omkring 1600 blev nedlagt. løvrigt kender man intet til h 
men et Diplom af 1369 nævner castra Hinzegauel, Hønæbøri_ 
oc Lærbækæholm., hvilket kan tyde paa, at han ogsaa har væn: 
Lehnsmand paa Høneberg. 1382 nævnes Berneke Skinkel - Be:
nekius Schynkel de Hinsegaul castri Capitaneus - en Søn af O 
Skinkel i Holsten og den første af Skinkelslægten, som bosa
sig her i Landet. Han var gift med Karen Sture~), blev efte·
haanden en meget indflydelsesrig Mand og kom i Besiddelse 
flere fyenske Herregaarde som Ivernæs (Wedellsborg), Lange~ 
Frøbjerggaard, Gyldensten (Enggaard) m. m. samt tillige Lensma r. 
paa Rugaard. Han var med paa Samlingen i Odense Set. Knu -
Kloster og siden paa Landstinget for at hylde Dronning Margret 
og ogsaa med blandt de Adelsmænd, der paa Fyenboernes Veg:c.
udstedte Hyldingsbrevet. Paa hans Tid maa Lensmændene ikk
have set saa meget paa Kronens som paa egen Fordel, thi 13c 
fandt Dronning Margrethe Anledning til at udstede Forbud imo 
at Fogderne plyndrede og skændede Lenene, som de hidtil havd
gjort, og paalagde dem at aflægge Regnskab, naar de derom ble 
tilsagte. 

Den 21. Septbr. 1409 mødtes Erik af Pommern med den h -
stenske Grev Henrik paa den lille Ø Fænøkalv for at faa Forti_ 
i Stridighederne om Sønderjylland. Underhandlingerne fortsatt -
paa Hindsgaul, hvor Forlig blev sluttet. 

Omkring ved dette Tidspunkt har Bernike Skinkel forstra k
Kong Erik og Dronning Margrethe med et Laan paa 6000 Mark. 
hvorfor han fik Pant i Hindsgaul med Købstæder og Len f ~ 

1) Danmarks Riges Historie. 
~) Ved el Simonsen: • Borgruiner", II Hæfte. 
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td~- ~UOO Mark og Rugaard med Skovby Herred, Bogense, Harridslev 
3irk og Vissenbjerg Sogn for 2000 Mark. 

sle; Berneke Skinkel døde 1418 og ligger begravet i Set. Hans 
~.irke i Odense. Han efterfølges af A lbert Bydelsbak, om hvem 

tds- :og intet vides. I hans Tid var Bisp Arne 1422 paa Hindsgaul 
t ~ 1. Jg gav herfra Brenderup Kirke Ret til at handle med Aflad. Ved 
en_ disse Afladspenge skal Kirken være bleven ombygget fra en Træ
rge illke til en Stenkirke. 
de: Den 26. December 1426 udsteder Erik af Pommern en Kon-
O!! ::lrmation paa Bogense Bys Privilegier, dateret Hindsgaul. 
yr~ 1429 nævnes Henrik Pors (Porse) som Høvedsmand paa Hinds
fik ~aul, og 1434 faar hans Husfoged Hans Jensen et Vends Herreds 

1de Tingsvidne paa, »at de 2 Mensele Jord paa Kobberbølle Mark, 
nd. o:om blev solgt til Biskop Olrik, var Kongens rette Kronejord til 
ets Hinzegauel << , og næste Aar 1435 faas atter et Tingsvidne paa, >> at 

j en J ord Lasse J ens en af Harnd01·p havde paa Lijunge Mark 
l69 ingen Skat eller Skyld havde givet til Hindzgauel i mange Aar, 
rd. og at den Jord, han ejede paa Harndorp Mark og Gradrop, var 
tm. Kongens rette Bondegods << . 
. gh 1436 blev Hertug Bugislau af Pommern - en Fætter af Erik 
ret af Pommern - Lensmand paa Hindsgaul eller, som Huitfeldt 
er- siger i Krøniken, ,, h and fick hannem Slaatzloven ind til Hinds-
tto gaffuel << . Som bekendt var det Kongens Mening, at Bugislau skulde 
tte Yære hans Eftermand paa Danmarks Trone, og for at skaffe ham 
er- iast Fod og Anseelse, forlenede han ham med Nyborg og Hagen-
af skov (Frederiksgave). Men da Kong Erik i 1438 maatte forlade 

sø. Landet, maatte Bugislau ogsaa fortrække og udnævnte derfor sin 
nd Landsmand Konrad v. Zastrau til Høvedsmand paa Hindsgaul og 
tds paalagde ham især at hindre, at Rigsforstander Kristoffer af Bayern 
;he blev Konge. v. Zastrau fik derfor samlet en lille Hær af pommer-
·ne ske Kanonknægte og en Del af Venels Herreds Bønder, som han 
ke lovede Frihed for Hoveri og Landgilde til Hindsgaul samt Ret 
96 ti l at fiske i Lillebelt, hvis de sejrede. Med dis-se drog han af 
)d, Sted, men naaede ikke længere end til Brenderup A a, hvor Eggert 
de Frille længe holdt dem tilbage. Endelig slap de over og naaede 
.ev ti l Villestofte, hvor Frille havde faaet Undsætning fra Odense og 

den 10. August 1439 slog Oprørshæren, og selve v. Jastrau og 
ol - de fleste af hans Knægte faldt. 
lig Allerede 1436 havde den forannævnte Eggert Frille eller Eggert 
;es Christenssøn (kaldet Frillæf) - af norsk Adel - erhvervet en Del 

Gods i Lunge, Gelsted Sogn, som han havde købt fra Roskilde 
!kt Domkirke. Som Belønning for sin Daad fik han Ridderslaget og 
·k, blev Lensmand paa Hindsgaul. 1440 nævner et Venels Herreds 
'or Tingsvidne, at nogle Mænd fra de forskellige Sogne vare forsam

lede og lovede Eg. Christenssøn Frille, den Tids Høvetzmand paa 
Hintzegaul, for dem og deres Efterkommere at overholde nogle 
nærmere vedtagne Bestemmelser angaaende deres Forhold i Frem-
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tiden overfor den Høvedsmand, som havde Hindsgaul inde 
Kongens Vegne. De forpligtede dem saaledes til at være Eg 
Frille hørige og lydige, ikke bære Armbrøst eller Panser, ~ 
fiske eller jage eller drive Landprang eller Samkøb og udel 
kende handle i Middelfart. »Skulde nogen icke ville holde the
men gøre the dænnemænd ordløs, som thett loved, da skall 
Vends hæridsmænd gribe dennem ved halsen, ihvor de kann :lin
og føre dennem till lænsmanden paa Hegnsgafl og hjælpe hanne 
om de bortslippe. ,, 

1442 stadfæster Kristoffer af Bayern Bogense Bys Privileg: 
paa sit Slot eastro Hintzegawel, og samme Aar udfærdiger 
en Befaling til Bønderne og Almuen, som bo og bygge i Skink -
borg Len, at de efterdags skulle være Hr. Egg. Frille, vor Ridde.: 
hørige og lydige og paa Kongens Vegne yde ham deres Lan~ 
gilde, Skat og andet mere, saasom Hans Mayest. havde foru n 
Hr. Egg. Frille Skinkelborg Len at have og bruge til HintzgaL 

Eggert Frille, som 1438 var blandt de Mænd, der opsag 
Erik af Pommern Huldskab og Troskab, og som Historien kend • 
som en begavet Diplomat og stor Finansmand, senere "Rige" 
Kammermester« og 1443 nævnes som >> Rigens Raad«, indkøb· 
efterhaanden en Del Gods her omkring, saasom Asperup Hov _:. 
gaard, Holswitz (Holsegaard) og Bøndergods i Blanke, Roersle
Gelsted, Lunge, Kærby, Baaring, Staurby m. m. 

1443 var Kongen atter paa Hindsgaul, og 1447 holdtes der 
Kongens Nærværelse Retterting paa Hindsgaul, hvilket ses af fc.
gende afsagte Dom: 

»Wii Christopher med Guds Naade Danmarks, Swergis, Nor
gis, W en dis og Gottes Konning, Palants Grefve paa Riin 
Hertug i Bayern: Gi øre witterlig alle mænd, at udi wor og wor"
Elskelig Raads Nærværelse paa Hindzegauffl war det saa f : 
Retten fundet og aftalt med hæderlig Fader med Gud, Bisehor 
Ølrich i Aars og Thosind Indbyggere . . .... " (angaar iøvrig; 
at Biskop Øh·ik maatte sejle med sit Skib frit til Tyskland -
sin egen Gaards Behov paa Taasinge, og at Taasingerne maattc 
udføre Kvæg til Tyskland, men deres Korn o. a. >> edendes Wah
rer« skulde sælges i Svendborg). 

1451 gav Kongen Niels Erichsen Befaling til at gøre Egger. 
Frilløf vor Ridder og Høfzmand paa Hynzegawell Regnskab fo: 
de Skattepenge, han havde oppebaaren af Hindsgaul, og den 2 . 
Marts 1454 holdt Kristian I Retterting paa Hindsgaul og udstede: 
herfra et Brev angaaende de jydske Borgeres Toldfrihed - feri 
qvinta ante dominicani letare. 

1461 udstedes et Vends Herreds Tingsvidne paa, at en v e· 
paa Bøgelund Mark bør være alfar Vej og hverken gærdes eller 
omgraves, >> item at aldrig nogen haver bevaret sig i den Skof 
Staffuerskow med Skotleje eller Oldengield, Kongens Foged paa 
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Hintzegawl ene undtagen «. Samme Aar kvitterer Kongen for alt, 
hvad Eggert Frille paa hans Vegne har oppebaaren af de Len, 
nan havde i værge. 

1463 udsteder Kongen sit Brev til Hr. Eggert Frille, Ridder. 
hans elskelige Mand og Raad, som har laant ham 100 rinske 
Gylden, for hvilke pantsattes 3 Gaarde i Røjle, Vejlby Sogn. 

Da Eggert Frille paa Grund af sine mange Bestillinger var 
nødt til en stor Del at opholde sig ved Kongens Hof, lod han 
Hindsgaul styre ved Fogeder, hvoraf der nævnes flere, saasom 
Xiels Thygesen 1450, Nesse Pule 1451, Jesper Norby 1458, Erik 
Jespersen 1461 og Godske Pagh 1465, hvilken sidste førte en 
Lillie i sit Vaaben og Hjelm. 

Under Kristian l faldt Frille imidlertid i Unaade og maatte 
1468 flygte ud af Landet. Paa Stændermødet s . A. i Kaliundborg 
blev han dømt, og Kongen beslaglagde hans Gods. 1469 opnaaedes 
dog Forlig med Kongen, og han kom tilbage, og som det frem
gaar af en Trætte, han 1470- 71 havde om Græsholmene paa 
Hønnerup Mark, blev han atter Høvedsmand paa Hindsgaul. 

Eggert Frille, der var gift med Henning Podebuseh's Datter 
Cecilie, døde Set. Agathe Dag (5 . Februar) .1476, og baade han og 
Frue ligger begravede i Set. Ha11s Kirke i Odense. 

Derefter nævnes 1482 Eggert Andersøn (Eggardus Andree) 
som Capitaneus in eastro Hyntzegaffuel. Han var af Slægten Ul
feldt, men iøvrigt vides intet om ham. Hans Lensmandstid har 
kun ogsaa været kort, thi 1488 nævnes Erik Aagesøn (af Slægten 
Thott) som Lensmand, og i hans Tid var det, at Kong Hans i 
December 1492 opholdt sig paa Hindsgaul og herfra udstedte Be
faling til Biskoppen i Fyen om ikke at stævne andre end Odense 
Bys egne Borgere til Bygdemænd i Sager, som angaar selve Byen. 

Som foran nævnt havde Erik af Pommern og Dronning Mar
grethe pantsat Hindsgaul med Købstæder og dertil liggende Len 
for 4000 Mark, som Berneke Skinkel havde laant Kongen. Ar
vingerne efter Skinkel Hr. Henrik Knudsen paa egne, hans Moders, 
Peder Bille og Jørgen Daas Hustruers og flere Medarvingers Vegne 
sagsøgte nu Kongen til Betaling af den gamle Gæld, og 1492 af
sagdes Dom, hvorved Kongen blev frifunden, fordi Kongens Brev 
ikke udtrykkelig nævnte, at det skulde være at anse som Laan. 

1497 nævnes Anders Jepsen 1 ), som førte Slægten Grubendals 
Vaaben, Ejer af Langholm, en forlængst forsvunden Hovedgaard 
i Langaa Sogn. Han var gift med Maren Nielsdatter, der 1461 
bragte ham Hovedgaarden Broholm, som han dog ved hendes Død 
1473 afstod til sin Svigersøn Johan Fikkesen. Sin Bopæl havde 
Anders Jepsen paa Langholm, hvor han førte en meget rolig Til
værelse, og det er en ret ukendt Ære og Værdighed, der overgaar 
ham, da han bliver Lensmand paa Hindsgaul, tilmed da han paa 

1) A. Thiset: Fyens historiske Herregaarde : Broholm, S. 16 og 17. 

l 
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dette Tidspunkt var højt oppe i Alderen, vistnok over de 90 Aar 
Hans Lensmandstid blev kun af kort Varighed, thi 1498 nævneo
Gjord Nielsen (af Slægten Drefeldt) - Hofsinde hos Kongen:;. 
Broder Hertug Frederik - som laante Kong Hans 2000 rinsk.
Gylden, hvorfor han 1499 fik Kongens Brev med Pant i Hindo.
gaul, Middelfart og Aalefiskeriet i Middelfart Sund. 

I Kong Hans' Tid svarede Lensmanden aarlig 200 Mark, t a: 
fisket og marsvinsjagt, ~ af sagefald af Lenet og medelfar B:
samt stille >> 8 hæster til hans Naades tjænst«. 

Af de udstedte Kvitteringer ses det, at i Aarene 1513- 1" 
var den aarlige Lensafgift af Hindsgaul 200 Mark og for Aale
fiskeriet 7 5 Mark. 

I 1521 indløste Christian II's Dronning Laanet paa de 200 
Gylden hos Gjord Nielsen, og samme Aar skænkede Dronninge 
Middelfart Bymænd en sin og Kronens J ord, kaldet Kodeskov o 
Kodeskovfang, imod aarlig at svare af samme 4 Ørte Byg til si· 
og Kronens Slot Hindtzegawell, men herom vides intet mere, o 
den nævnte Afgift nævnes ikke oftere. 

Dronningen synes at have haft stor Forkærlighed for Hind -
gaul og opholdt sig mt;get der, medens Christian II mest ophold 
sig i Middelfart hos den adelige Borgmester Olaf Bang, til hvem 
han ogsaa tyede, da de jydske Adelsmænd opsagde ham Huldskab 
og Troskab. 

I en i Geheimearkivet opbevaret gammel Rentebog fra 1523 
findes Slotslenets Afgifter til Kongen specificerede saaledes : 

>> Thette er wiss renthe aff Hindzegauell lenn: Primo XII 
l ester bi ug. It.: I les t smør. It.: XL bol. galthe. It. : hundred 
gess. It.: III oxenn. It.: III les ter haffre. It.: t les t rug. It.: 
t les t meel. Tt.: CXX marck. It.: 100 faar och lam. It.: 200 
høns. It.: IV Køer. 

It.: W dtgifft aff Hyntzgauell lenn og Slott till mynn herris 
naade fførst 300 marck. It.: i les t aall. It.: 20 marsuinn. It.: 
halfdelenn aaldhenngieldhenn. It.: halffdelenn sagefallet aff lenet 
oc medelfar by. Oc schall myn herris Naade till tjennesthe 
staae mett VIII heste oc holle hans Naadhe II netther om aarett 
paa Hindzgauell Slott. ,, 

Den 19. Marts 1523 opsagde Lensmanden paa Hindsgaul Kon
gen Huldskab og Troskab, fordi, som det hedder »hendes Naade, 
trofne Sybert vil fange mig paa halsen << og fordi »ethers naade 
ther ij war ij medelfar gaf Lambert Andersøn och Jakob Harden
berg befalning at tage gaarden og halsen fra mig << . 

Hvorledes det efter dette er gaaet Lensmanden, vides ikke, 
men Kongen har vel intet formaaet paa dette Tidspunkt, hvor han 
var aldeles lamsiaaet af den imod ham rejste Modstand, og Histo
rien beretter da ogsaa, at da Frederik I den 26. Marts s. A. i Vi
borg var hyldet, sluttede Adelen i Jylland og Fyen sig til ham. 
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1526 fik Frederik I's Kansler, Sakseren W(ll[gang von Uten 
lwff, Livsbrev paa »Hindtzeg-awel Slot med Aalefisket og- Marswins
fang- samt Medelfar bY '' , og den 17. August s. A. var Kong-en selv 
paa Hindsgaul, antagelig for at indsætte Lensmanden. - I Grevens 
Fejde er Lenet overdraget til Niagens Gyldenstjerne, som straks 
af hver Bonde paa Lenet krævede 1 Svin, af hver Kirke 10 Mark, 
af hver Præst 10 Mark, af hver Degn 3 Marie Hans Frue Karen 
Bille var Moder til 32 Børn, døde 1540 og blev begravet i en 
Tinkiste , noget, som kun Adelen paa de Tider havde Lov til. 

Fyen led meg-et i Grevens Fejde og Eg-nen her omkring var 
oversvømmet og hærget af de holstenske Tropper, der laa her i 
et Antal af ca. 2500 Mand, men da Johan Rantzau den 17. Marts 
1535 nærmede sig-, fortrak Holstenerne, og Rantzau lod derefter 
anlægge flere Skanser ved Høneborg paa Jyllands Kyst og lige
ledes paa Fyens Kyst lang-s Lillehelt for fra disse Skanser og
Blokhuse at kunne beherske Søvejen gennem Beltet. Den 4. Maj 
s. A. forsøgte den lybske Flaade at angribe disse Skanser og Blok
huse, men fortrak dog ig-en for atter at vende tilbag-e den 13. Juni, 
og nu forsøgte Peder Skram at jage dem ind under Hindsgauls 
og Middelfart Skanser, hvad dog ikke lykkedes, og om Natten 
slap_ de bort. 

Om Hindsgaul iøvrigt har lidt nog-en videre Overlast i Krig-en, 
vides ikke; Historien omtaler blot, at alle Kongsgaarde og Lens
slotte havde været belejrede og beskudte, og henved 60 af Adelens 
Borg-e var plyndrede og afbrændte. 

Efter Krig-en kom Utenhoff tilbage til Hindsgaul og var atter 
Lensmand til sin Død 1542. 

Samme Aar gav Kristian III sin Sekretær Frantz Brocken
huus1) Brev paa, at han var ham 400 rinske Gylden og 1600 
J achimsdaler skyldig og pantsatte herfor Hindzgaffwel Slot og 
Len, som overdroges ham i Forlening. 

Han ægtede 1545 Anna Tinhuus, der bragte ham Egeskov, og 
samtidig afstod han Hindsgaul, som Kongen herefter »under og 
tillader« Hans Johansen (Lindenov) sin Mand, tjener og Embeds
mand paa Kongens Gaard Kerstrup, at han maa til sig indløse 
Kongens og Kronens Slot Hindsgaul for den Sum Guld og Daler, 
som Frantz Brockenhuus, Kgl. May. tjener og Embedsmand paa 
Kongens Slot Nyborg, Kongen og Riget derpaa forstrakt haver << . 
Den 10. Januar 1551 faar han Kvittering for 800 Jochimsdalere, 
som er 4 Aars Afgift af Hindzegafuil Slot. - Den 26. Juli 1552 
udgaar der Brev 2 ) til Mønsterherrerne og alle, som er pligtig til 
at holde Rustning, at da Kongen i nogle Aar ikke har holdt nogen 
Rustning og derfor ikke ved, hvad Rustning hver haver ret sig 
efter, og da der sker stor Rustning i Tyskland, saa har han be-

1) Louis Bobe: Fyens historiske Herregaarde: Brahetrolleborg, S. 1\l. 

:!) Kancelliets Brevbøger I B., S. 177, 293 og II B., S. 402. 
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falet nogle Lensmænd (for Fyen Jørgen Skinkel for N eskyehofue
Hagenskouf og Hindzegafuels Len), at mønstre hele Adelens Rus -
ning og gøre klart Register over, hvad enhver møder med. -
Den 11. Februar 1554 faar Hans Johansen Befaling til straks a: 
begive sig til Kolding med al den Skat, som han havde oppebaare: 
af den menige Almue i Lenet - og den 12. Maj 1560 faar hru: 
Befaling om, straks at sende 8000 Mursten fra Hindsgaul til Aar 
hus, da der med det allerførste skal bygges ved Aarhusgaard. 

Den 20. Juli 1560 faar han Kvittering paa hans aarlige Afgift 
af Hindzegafuel Len i de 14 Aar, han har været forlenet dermed. 
hvert Aar 200 Dalere, ialt 2800 Dalere. Hvad han blev skyldig. 
har han betalt, og Lenet blev overdraget til Christofj'er Johansen 
(Lindenov) til Drenderup og Fovslet. - Den 13. Januar 1561 1 ) 

udsteder Frederik II Pantebrev til ham som Embedsmand paa 
Hindzegauffel Slot, som han selv har det i Værge for 400 rinske 
Gylden 1600 Jochimsdaler, som han har laant Kronen, altsaa den 
gamle Gæld fra 1542. Han skal aarlig svare 200 Jochimsdaler. 
tjene Riget selvfjerde med 4 geruste Heste og holde Kongen med 
medfølgende Folk og Heste en Nat om Aaret med Mad og Drikke 
og Hestefoder. 

Den 25. Maj 1564 befales det ham at købe 30 Slagtestude i 
Lenet, da der behøves megen Slagtefæ til Udspisningen paa Kø.ben
havns Slot og til Orlogsskibene. Det paalægges ham samtidig at 
se at faa saa godt Køb som muligt og betale med de Kongens 
Penge, han havde, og hvis disse ikke strakte til, skulde Rente
mesteren betale Resten, og 4. Januar 1565 udgaar der Brev til 
Bønderne over hele Riget, at Kongen er bleven enig med nogle 
Rigsraader om, at der paany skal udskrives Knægte af hvert Len 
af væragtige Bondesønner, Pebersvende, Tjenestedrenge og ledige 
Karle, kun Adelens egne Ugedagsmænd skulde være fri . Ved denne 
Udskrivning skulde der stilles 150 fra Hindzegauffel Len. 

Kort efter er Tyskeren Jørgen Schested (Sehested) bleven 
Lensmand, thi 1567 udsteder Frederik II et Brev til Bønderne, 
som »ligge og tjene << til Hindsgaul saalydende : 

»W i der, a t J ør gen Schested, vor Em bedsmand der samme 
Steds, haver berettet for os, hvorledes at I sidde ham overhørige 
og ikke ville age eller udføre Møg fra Slottet, og i andre Maa
der Eder fortrykke, naar han Eder lader tilsige, saa byde og 
bede vi Eder, at I rette Eder efter, naar fornævnte Schested 
eller hans Foged Eder tilsiger, at være hannem hørige og lydige, 
som Undersatter bør at gøre. << ~) 

Af nævnte Brev fremgaar det, at han har været en meget 
haard Mand mod sine Bønder, ikke alene med Arbejdet, han fof'-

1) Kancelliets Brevbøger III B ., S. 11. 
2) Afskrifi af Cancelli-Registranten. 
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::angte af dem, men ogsaa med Hensyn til deres Landgilde og 
~æstepenge, hvorpaa han forlangte Aabod samt Pengene betalt i 
:ysk Mønt, hvilket dog blev forbudt 1575 . Den Strenghed har 
dog rimeligvis været Kongen for meget, thi allerede 1573 havde 
::an givet Hans Johansen (Lindenov) til Gavnø Tilladelse til at 
:Udløse det pantsatte Hindsgaul Slot og Len fra Jørgen Sche
s:ed, og 1580 fik han Forleningsbrev paa samme, dog med Til
:illjelsen >> eftersom han det selv tildels i vare haft«, hvoraf altsaa 
ses, at han forinden har haft det i Besiddelse, og saavidt det kan 
ses af Cancelliets Brevbøger, har dette været Tilfældet fra 1576. 
Den 23 . Maj d. A. udstedes Befaling til Kronens Bønder i Vends 
Herred under Hindzegafuel Slot1 ), der hidtil kun har kørt 6 Læs 
lløg hver om Aaret, om herefter ligesom ved andre Slotte at køre 
saalænge, indtil hele Møddingen er kørt ud, da der nu avles og 
høstes meget mere til Slottet end tidligere og derfor ogsaa staldes 
og fodres flere Øksne, Køer og andet Fæ end forhen, saa Mød
dingen er bleven større og for en Del vil blive liggende, hvis 
hver Bonde herefter ~kal nøjes med at køre 6 Læs, hvilket vil 
\·ære til stor Skade baade for Kongen og Lensmanden, og den 
30. Maj s. A. befaler Kongen Bønderne indtil videre hver at hjælpe 
til med at indføre Avlen til Slottet en Dags Tid mere end tidligere. 

Af de i Aarene 1576-77 udstedte Fortegnelser 2 ) over, hvad 
Lenene skulde yde af Øl, Brød og Fetaille til Københavns Slot 
og Bremerholm, ses det, at Lensmanden paa Hindsgaul skulde 
levere 20 læster Øl til Paaske, hvortil han m6dtog 2! læste Malt 
fra .Jørgen Marsvin, medens Bønderne i Hindsgaul Len skulde 
brygge Øllet, hvortil Hendrik Bang i Middelfart skulde levere 
Humle og Tønder, og i Lenet skulde købes 60 Øksne. 

Set. Michels Dag 1584 blev der af >> Hrr. Oluf Persen Bang, 
Sognepræst i Middelfarth, Provst udi Venels H erred, Henrik Bang, 
Borgmester udi Middelfarth, samt 9 Raadmænd i Middelfart op
rettet en Fundats, hvori de erkende at have annammet paa fattige 
Folks Vegne her udi Middelfarth >> af ærlige og velbyrdige Mand 
Hans .Johansen til Gaufnøe og Høvitzmand paa Hindsgaul, Fir
sindstiuge Daler, som han af sin gode Villie haver givet og fun
deret til fattige Folk udi Middelfarth«. 

Hans .Johansen, hvis Epithafium hænger i Dronninglund Kirke 
i .Jylland, døde 23. Maj 1596, 54 Aar gl. Han var gift med Mar
grethe Rosenkrantz, med hvem han havde 4 Sønner og 5 Døtre. 
Hun overlevede ham i 39 Aar og døde 27 . .Januar 1635 i sit 
83. Aar. 

Efter Hans Johansens Død blev Præben Bilde (Bild), som 
skrev sig til Aggersborg, L ensmand paa Slottet. Han var født i 
Trondhjem Stift paa Stenvigsholm den 22. Febr. 1556, og hans 

1) Kancelliets Brevbøger iv B., S. 60 og 63. 
2) Kancelliets Brevbøger IV B ., S. 122, 212 og 25 2. 
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Forældre var Admiral og Rigens Raad Evert Bilde og Wibek 
Podebusch til Ravnholt. Han blev opdraget hos Morbroderen Mou
ritz Podebusch paa Kjørup, indtil han 1571 kom til Frederik IL : 
Hof, gik derefter 1578- 1583 til Udlandet, kom tilbage og ble' 
1590 Hofmarchal, forlenedes derefter med Lister Amt i Norge. 
senere Vinstrup paa Sjælland og nu 1597 Hindsgaul, som han fi 
paa Regnskab mod 200 gamle Daler, 20 lester Biug och 2 thønder 
smør, som var aarlig Afgift for den visse Rente af Indkomster: 
til Hindtzgauffuel Slot samt lo af de uvisse Indtægter. 

1593 giftede han sig med Anna Kaas, med hvem han fik : 
Sønner og 3 Døtre. · 

1602 kvitterede han Hindsgaul for at overtage Lindm·up Len 
i Nørrejylland, men her blev han straks efter syg og død 
19. Juni 1602. 

Samme Aar blev Jacob Jacobsen Ulfe ldt til Ulfeldtsholm Lens
mand paa Hindsgaul, som han fik paa Regnskab, og af en 1602 
optaget J ordebog over Lenenes Afgifter udgør Lenets a ar lig 
Rente 1446 Rdh·., hvoraf Lensmandens Afgift udgjorde de 350 
Rdlr., men saa havde Lensmanden ogsaa Slottets Avl »qvit o 
frit « samt lll af alle uvisse Indtægter, men skulde >> tjene Konge 
med 2 Gerustheste << . Stiftets Indkomster var 517 ~ Rdl. 1 Ort. 
men heraf var tillagt Laurits Mule og Præsten i Middelfart 86 
Daler, saa Kongen altsaa fik 431~ Rdl. 1 Ort fri Indkomst. 

Den 30. April 1603 fangedes i Middelfart Sund en st,or Hval. 
hvoraf Jacob Ulfeldt lod opstille 4 indtil 7 Alen lange Ben i 
Middelfart Kirke. 

Den 28. September 1604 skænkede han ved Fundats 1 ) et Lega 
paa 55 Sletdaler til Klæder for fattige Skolebørn i Middelfart. 
Legatet var en Strafbøde, som »en matvillig Compan boende udi 
Middelfarth, hvis Navn og Vilkaar alle udi Middelfarth noksom 
er bekendt . . . ,, havde erlagt. 

1605 blev Corfits Rud til Fuglsang og senere Sandhalt Lens
mand. I hans Tid lod Christian IV i 1607 opføre 2 Bindings
værksbygninger paa Slottet, bestemte til Bolig for Kongen og 
Dronningen, naar de opholdt sig paa Hindsgaul. Materialierne til 
disse Bygninger hentedes fra Nygaard og Vamdrup ved Kolding. 
1614 var Kongen selv paa Hindsgaul fra 9.- 11. Marts, og den 
1 O. Marts lod han den fyenske Adel taksere. 

1621 nævnes Johan Pogvish til Ravnhalt (Rafnholt), og i hans 
Tid var Egnen i 1628 besat af kongelige Tropper, der skulde af
værge, at Wallensteins Tropper gik over Lillebelt, og det var ikke 
helt blide Kaar for Egnen, da Tropperne ikke afholdt sig fra 
Plyndring. 

1632 er Gregers Krabbe til Tostelund Lensmand, men kvit
terede 1639 for at blive Høvedsmand paa Riberhus, hvorfra han 

1) Hofmans Fundatser. 
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ke Set. Martini Dag 1640 stiftede et Legatl ) paa 400 Rdlr. til Klæder 
u- til fattige Skolebørn og Fattige. (De 200 Rdlr. overgik senere til 
C's ~yborg Skole, medens de 200 Rdlr. forblev i Middelfart.) 
'n- Fra denne Tid - eller maaske lidt ældre - haves en For-
;e, :egnelse over Slottets Tjenere, nemlig: "Extrakt paa Hindtzgawls 
ik Slotz-Tiennere, som pløyer och saaer, saa och huad enhuer i det · 
er høyeste kand tilkomme << . 
~n Alle, som skulde forrette Arbejde paa Slottet, var inddelt i 5 
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Hold, og heraf ses, at der til Hindsgaul den Gang hørte : 

»Stawerby Fjerdingh: Stauerby 16 Gaarde, Aulby 7 Gaarde, 
Røjle 2, Røjle Taarup 2, Vejlby l , ialt 28 Gaarde, 

Asperup Fjerding h : Asperup 9 Gaarde, Baaring 13 Gaarde, 
Roerslev 2, Blanke l, Kjærby l, Risum l, ialt 27 Gaarde, 

Indslev Fjerdingh : Aahøjrup 2, Brændm·up 5, Kjødstrup l, 
Graderup l , Harndrup l Fjellerup 2, Fjelsted 4, Kobberbølle 3, 
Sletterød 4, Gildebro Mølle l, Kjærbyholm 2, Vejrup l, Indslev 
Taarup 1, Indslev 4, Nr. Aaby 3, ialt 35 Gaarde, 

Aalsbo Fjerdingh: Ebdrup 2, H ækkebølle 3, Aalsbo 6, Gel
sted Taarup 6, Gelsted 3, Holmegaard l , Hønnerup 3, Lunge 5, 
Tellerup 4, Kindstrup 4, ialt 37 Gaarde, og 

Balslev Fjerdingh: Brangstrup 3, Byllerup 5, Haare 6, La
mose Mølle l, Balslev 4, Gjelbjerg 1, Mosegaard l, Udby 3, 
Viby 2, Kauslunde 2, Voldby l, Skrillinge 3, Svendstrup 3, ialt 
35 Gaarde. 

Summa: Hundrede och tredtzindztiue to gaarde. Deraf 
tages: Herredtzfogden l Gaard, Deele Fogden l Gaard (Holme
gaard i Aalsbo Fjerding), 2 offic : gaarde (l i Kjødstrup og 
Gjelbjerg), 5 Fjerding Fogder (l i Stauerby, 1 i Asperup, l i 
Indslev, l i Aalsbo og 1 i Balslev), er ialt 9; noch er lO som 
harres og er Løbebud til Slottet, - beløber ialt 19; . bliffuer 
igen som pløyer, hele och halffue Gaard-Mænd - 143, hele 135 
och halffue 8. 

Nu beløber Hindtzgaffuels Marche offuer alt, som kunne saas 
efter Siunsmænds Formelding 44t Pund Korn af alle Slags, be
regnet for 111 Tdr. 4 Skp. ; hvoraff er befunden; som forgangen 
Aar haffuer ligget udi Leye, Gaulff-Klint en stor Del regnet for 
18 Tdr., och Hauffrelychen beregnet for 9 Tdr., er tilsammen 
27 Tdr. fra 111 Tdr., bliver igen, som forgangen Aar skulde 
saas, Kornland 84 Tdr. 2 Skp., Pundet beregnet 20 Skp. kand 
beløbe paa huer gaard noget ner 5 schpr. ; Pundet beregnet 24 
schepper, der 44t Pund beløber 133! Td.; 27 Tdr. deraf tagne 
beløber 105l Td., beregnet huer gaard ungefæhr 6 schpr. og 
t fjerdingcar . << 

l) Hofmans Fundatser. 
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Efter Gregers Krabbe blev 1639 den for sin Brutalitet kend-
Hans Lindenav til Ivernæs Lensmand. Han var Søn af fornævn· 
H. Johansen (Lindenov) til Gavnø, blev 1601 gift med Rigsraa 
Jacob Sefeldts Datter Sophie, der Aaret efter døde i Barselsen~:: 
1605 giftede han sig igen med Breide Rantzaus Datter Elisabe~ 
Sophie, med .hvem han havde 12 Børn. Han blev 1640 Rigsraa · 
og døde 1642 og ligger begravet i Set. Knuds Kirke i Odense. 

Lenet blev nu overdraget Claus Sested (Scheested), og d: 
Enl{en efter Hans Linderrov skulde aflevere, blev der den 10. At:
gust 1643 af Henning Walkendorff til Glorup og Sten Bille 
Kjærsgaard optaget en Synsforretning 1 ) over Slottet, hvori By~ 
ningerne beskrives og hvoraf fremgaar, at der fandtes følgend
velvedligeholdte Bygninger: 

l) det store grundmurede Hus, hvor Fruerstuen er, 
2) et »:fierekantige<< Taarn ved Enden af dette Hus, 
3) det lange Hus (opført i Corfits Ruds Tid) med Kongens, Dron

ningens og andre Gemacher, 
4) det Hus, hvor Kørehuset og Borgestuen er i, hvori var >> tiue 

Kamre og et Rustkammer, 
5) en ny Stald, 21 Fag lang, opført i Hans Linderrovs Tid, me 

et lille Kammer i den ene Ende, og ved Enden af denne Stald 
var en gammel forfalden Brandmur, 

6) den gamle Stald, østen i Borgegaarden, fornylig istandsat. I 
den søndre Ende fandtes et lille Kammer, 2 Loft højt, og her
under en lille Saltkjælder, 

7) det lange Hus, langs fra Fruerstuen, 27 Fag, med en Brandmur 
ved den yderste Side; H uset, hvori findes Deigstue, Pigerne:; 
Sovekammer, Skriverstue over Porten, Bryggers og Mælkehus. 
var en Del forfalden og trængte til at repareres, 

8) Slottets Ladegaard : 3 Huse, l Lade, l Gæstestald, i hvis ene 
Ende var Ko- og Oksestald og l Vognskur. Tag og Vægge 
var noget forfaldne, men dette skulde Bønderne istandsætte. 

Endvidere fandtes paa Slotspladsen en »Vandkunst«, hvor · 
Vandet førtes gennem Pipholtz-Render, over 700 Alen lange, fra 
Skoven paa den anden Side. Dette var bekostet i Hans Lindenavs 
Tid og var godt vedligeholdt, men det kunde dog forventes, a~ 

det vilde medføre en Del Bekostning, »eftersom Renderne sønder
springer af dend store Højelse op aff waalden, som Vand haffuer 
at driffue «. 

Det vestre Porthus var ligeledes meget brøstfældigt og M uren 
og Fundamentet var helt raaddent ved vestre Side. 

De enkelte Værelser m. m., hvis Inventar (Borde, Bænke, Senge 
o. L) opregnes, er følgende: "Fruerstuen, Thornet, .Pigernes Senge
kammer, Spids-Cammeret, Sommerstuen, Jomfru-Camroeret derhos 

1) Rigsarkivet cfr. Danske Samlinger, 6. B., S. 186 o. fl. 
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Kongens Sall, Sengekamret derhos, det Mellemste Senge-Cammer, 
Dronningens Sall, Pigernes Cammer, Camroeret nedenfor, Camme
::et offuer, Borgestuen, Køchenett, Borgestuen, Stallden, Rust
Cammeret, Bobis-Cammer, Schriffuerstuen, Suenne Kielderen; i 
Ladegaarden: Koemandens Cammer, Lensmandens Drenges Cam
!ller, Cammere t odenfor. « 

Omtrent paa denne Tid angives Hindsgauls Slotslen at bestaa 
af 92 jordegne Bønder, 3 halve jordegne Bøndergaarde, 526 Fæste
bønder, 4 halve Fæstebønder, 22 Ugedagsmænd, 5 Møller uden 
Avl, 198 Husmænd og 340 Drenge paa fuld og 124 paa halv Løn. 
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Hindsgaul Slot paa Christian IV's Tid. 
(Tegningen findes paa Hindsgaul.) 

Hindsgauls Len har paa denne Tid været overladt Lensmanden 
"kvit og frit «, hvilket fremgaar af et paa Kongens Befaling af
fattet »Overslag over Rigens Indtægt og Udgift och huis Kong: 
Mays.!. aff huert Læhn udi Pendinge kan d haffue fri . .. . . «, og 
som vistnok stammer fra omkring 1642 1 ) , hvori Hindsgaul staar 
opført saaledes: 

"Hindtsgawls Læhn hafuer Herr Hans Lindenow, Rigens 
Raad, med wist och uwist, quit och fri. '' 

I Aarene 1643 og 1644 var Egnen besat af Tropper, der skulde 
forhindre General Torstensens Tropper i at gaa over Beltet. F or
svaret lededes af den danske Hærfører Anders Bille (Bilde), der 

1) Rigsarkivet : Christian IV's Breve cfr. Danske Samlinger VI. S. 325 o. f!. 
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herfra foretog flere Udfald over Beltet og blandt andet fik de a: 
Fjenden anlagte Skanser ved Snoghøj sløjfede. 

1650 er Claus Sehested død, og Lenet overdrages til Tyg~ 
Below til Frøstrup ved en lignende Synsforretning, som fora:. 
nævnt, dog ses det, at Borgen er kommen en Del i Forfald ~ 
Mellemtiden. Der manglede Vinduer, Lofte og Bjælker var raadne 
Tagsten var nedfalden o. s. v. Bygningerne trængte saaledes ~ 

"en grundig Reparation, og Lensmanden ansøgte derfor Konger. 
om at maatte anvende 100 Rdlr. af Lenets Indtægter aarlig i ' 
Aar til Bygningernes Istandsættelse, hvilket Kongen gik ind pac:. 
i Brev af 16. August 1656. I de første 2 Aar blev Beløbet ogs 
anvendt, men saa kom Krigen med Sverrig 1658- 1659 og for
styrrede Arbejdet og bragte yderligere Ødelæggelse over Borgen. 
Allerede i Sommeren og Efteraaret 1657 var Egnen besat af df 
danske Tropper, men da Svenskerne den 20. Januar 1658 var 
gaaet i Land ved Tybrind, sltiftede Billedet Karakter. Umiddel
bart herefter blev Middelfart og Hindsgaul besatte, og Byen og 
hele Strandbredden lige til Hindsgaul langs Beltet blev befæste . 
idet en Del gamle Skanser blev udbedret og nye bygget og sat ! 
Forbindelse med hinanden ved Løbegrave, og heraf bærer Kyste 
endnu Spor. 

Allerede den 7. Oktober 1657 tog de svenske det danske Vagt
skib, som laa udfor Hindsgaul, vistnok uden større Modstand o 
uden at det den Gang gik videre ud over Hindsgaul, men da de 
1658 kom hertil over Land, blev det baade Lensmanden og Amt -
skriveren for hedt paa Hindsgaul, som de maatte forlade , og hvor 
Svenskerne nu holdt Hus. I Amtsskriverens Regnskaber for Aarene 
1658-62 hedder det saaledes : » Haffuer jeg giffuet til Husleje 
aff en Gaard i Melfar, jeg haffuer udi boet fra Set. Michelsdag 
1659 til Paaske 1660, som er et halff Aar, da jeg var for Aarzage 
at fløtte fra Slottet, der det aff de Suensche var bleffuen occu
peret och en stor Dell affbrudt, Imedens de Alierede stade paa 
Fennøe . . . 12 Rdlr. << 

Lensmanden var dog vistnok ~lierede før Krigen flyttet til 
Middelfart, rimeligvis paa Grund af Byggearbejdet. Hindsgaul 
blev dog erobret tilbage af den danske Feltmarschal Eberstein, 
der efter en heftig Kanonade fra den jydske Kyst gjorde Land
gang paa Fyen mellem Middelfart og Borgen, som han stormede 
den 4. Novbr. 1659. Hindsgaul skal da have været besat med 100 
svenske Soldater, 2 Malm- og 1 Jernstykke. 

Hvor meget Overlast, Bygningerne led i Krigen, kan ikke af
gøres, men en Del synes at have været nedbrudt. Saa meget er 
imidlertid sikkert, at der ikke efter Krigen foreløbig blev Spørgs
maal om at faa rejst de nedbrudte eller faa de tilbageblevne Byg
ninger restaurerede. Den pengeknappe Tid nødte Kong Frederik III 
til den 25 . Septbr. 1660 at udstede en Befaling, hvorefter Lenene 
skulde bortforpagtes og Lad.egaardene besættes med Bønder eller 
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bortforpagtes, da de fleste Krongaarde nu var kommen paa Ikke
A..deliges Hænder. At der intet blev gjort ved Hindsgaul, ses ogsaa 
f Amtsskriverens Regnskab for 1662-63, hvori han omtaler, at 

han har maattet leje Gaard i Byen (Middelfart), >> eftersom ingen 
Werelzer paa Slottet var, som kunde beboes << . 

Pengemangelen medførte, at Kronen maatte afhænde en stor 
Del af Krongodset, og andre Dele maatte pantsættes eller udlægges 
for Gæld, og saaledes gik det til, at Hindsgaul den 27. Juli 1664 
tilligemed en Del andet J ordegods blev udlagt til Landsdommer i 
F yen Jens Lassen til Ejendom, nemlig »Hindtzgaffls Slot, Hof-
uitgaard, Biugninger og en Del af desz Goedtz .... ,, Ialt over

droges der ham 3986~ Td. 1 fd . 1 t 0 alb. Hartk. a 50 Rdlr. = 
193326! Rdlr. 19 t Sk. 

I Aaret 1664 er Hindsgauls Ladegaardstakst eragtet af Syns
mænd for Hartkorn 34 Td. 7 Skp. 2% .Fdk., item 6 Aalegaarde, 
hver at kunde give til Landgilde 1 Fdk. Aal, item et lidet jord
løst Hus ved Jtedet .af Enemærket, dessen Skou 6 Td. - begge 
Dele 40 Td. 7 Skp. 2* Fdk. Hartkorn. 

Jens Lassen satte sin Broder Niels Lassen til at bestyre Hinds
gaul, indtil han 1681 maatte lade Hindsgaul udlægge for Skatte
restancer. Bøndergodset blev udlagt til Rytterhold, og Hoved

aarden blev bortforpagtet til Niels La~sen. 
I Matrikulen af 1680 anføres Hindsgaul tillige med Hegnets 

Hus at være Hartkorn 53 Td. 3 Skp. 1 Fdk. Denne Ejendom 
befindes at bestaa af efterskrevne Marker : Gammelskov, Gauffel
klints, Langagres, Kryberskovs, Nyskovs, Grøndals, Aulfgaards
bjerg, Homlehaugen og Haufreløcke. 

Forpagtningen blev dog ikke af lang Varighed, thi den 22. Jan. 
1684 anmodede det fyenske Renteskriverkontor Landkommisseer 
}fonrath om at ville >' ophøre en god Mand, som kunde forpagte 
Hindsgauls Ladegaard, og der holde Dug og Disk, formedelst 
hof Etatens aflæg, naar hans May. Rejser << . 

Fra 1. Maj 1685 til 1. Maj 1692 blev Hindsgauls Ladegaard 
(ikke Slottet) bortforpagtet til Borger i Middelfart Hans Svendsen. 

lotte t blev derimod tillige , med Skoven udenfor Forpagtningen, 
og den 29. Maj 1688 resolverede Kongen, at Hindsgaul (d. v. s. 
Slottet) maatte udlægges Kaptain Frantz Hieronimus v. Bi'tren for 
hans Faders Tilgodehavende 2640 Rdlr. Men da Kongen ikke 
vilde afstaa Skoven, blev der intet af Udlæget. 

Da Forpagtningen udløb 1692, anmodede Hans Svendsen om 
at faa Forholdet fornyet paa 6 Aar, men da Ladegaardens Byg
ninger var i den usleste Stand, bad han tillige om, at det maatte 
tillades ham at neelbryde den gamle Ladegaard, der laa paa et 
uheldigt Sted »paa Bjerget<< , og genopbygge den midt i Lade
gaardsmarken, dertil bruge de gamle Materialier og blive fri for 
at svare Afgift i 4 Aar. 

I den Anledning lod Callegiet den 20. Februar 1692 optage 

32• 
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Herskaber for nogle Aar siden var der paa Stedet, fornam han de 
havde stor Behag til Stedet, formedelst Udsigtens Skyld imod 
Kolding Hus og andre Steder ... «, hvorfor Callegiet indstillede, 
t Kongen selv afgjorde, hvad der skulde gøres. 

Først efter godt -t Aars Forløb havde Kongen betænkt sig, og 
en 27. Oktober 1694 resolveredes: "Vi hafve allernaadigst for go t 
efunden, at lade indbemeldte Hindsgaufts gamle Biugning, saavel 

det som endnu staar, som det der er nedfalden, komme paa Auktion 
for den mest biudende, dog at det højeste Bud vorder os aller
underdanigst refereret, førend at derom endelig sluttes. << 

I Henhold hertil blev den 3. Novbr. s. A. Alle og Enhver op
fordret til inden 15. Februar 1695 at indsende deres Tilbud. Efter 
Resolutionen var det kun Ruinen, der skulde sælges, men der var 
ikke mange Lysthavere, idet d~r kun forelaa et Tilbud, nemlig fra 
Forpagter Hans Svendsen, der bød 100 Rdlr. - Paa hele Ejen
dornmen - Ladegaard, Skov o. s. v. forelaa derimod flere Tilbud, 
hvoriblandt et fra Raadrnand Hans Juul i Middelfart, der bød 
35 Rdlr. pr. Td. Hartkorn eller 1820 R,dlr., hvad der rnaatte anses 
for ~idens almindelige Pris. Dette Bud nødtes han til at gøre, 
som han selv siger: »saasorn jeg fattige Mand har paataget mig 
at være Cautionsrnand for Forpagteren paa Hindsgaul, og jeg be
frygter han sin udlo:ffuede forpagtnings-Contrakts Slutning icke 
schall kunde efterli:ffe med de anbefalede 3 Lengder I-Iuuses op
biugelze, og jeg fattige Mand som Cautions Mand dessen AarQag 
Y ed Forpagtningens Ophør schulle bliffue Ruineret. « 

Saasnart Proklarnaet var udløbet, blev der den 18. Februar 1695 
af fire - dertil af Arntmanden og Amtsskriveren udnævnte uvillige 
~lænd optaget et Syn over Ruinen, der da bestod af: 

1) det største Hus, 36 Alen langt, og 
:Z) det andet Hus, som kaldes »Taarnet«, 14 Alen i Kvadrat og 

som staar Syd for og er sammenbygget med førstnævnte, dog 
findes der intet Taarn . 

Af denne Synsforretning fremgaar, at vel var Murene tykke 
- fra 3-11-t Alen - opført af Mursten ved hver Side og inden i 
opf-yldt af Ler og Graasten, men iøvrigt meget brøstfældige. Træ
værket, Bjælker og Spænder, var tildels forraadnede, Døre, Vinduer 
og Vindueskarme saa · da ar lige, at de ikke kunde regnes for noget. 
Andre Bygninger omtales ikke, og Mændene slutter Forretningen 
med, at de ikke turde vurdere Materialerne højere end til100 Rdlr., 
naar henses til den Bekostning, som Nedbrydningen af Murene og 
Tømmeret vilde medføre. 

Samtidig hermed tilbød Hans Svendsen at betale for Bygningerne, 
hvad Vurderingsmændene end satte dem til, og vilde han indes1Je.a 
for, at de Materialier, der var tjenlige dertil, »schall til ingen anden 
brug og nytte vorde anvendt end til Hindsgaufts Ladegaards Byg
nings fortsættelse, Tharf og Nytte «. 
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De indkomne Tilbud med hele Sagen blev nu forelagt Konge
der 11. Maj 1695 resolverede saaledes: 

"Y i have efter denne allerunderdanigste an dragne Beskaffe::
hed, til vore Intraders Formerelse allernaadigst for got befunde
at resolvere og bevilge, ded Hindsgaufls Ejendomb og ald deC. 
tilliggende efter Landmaalnings Hartkorn, samt den der nu o;:
sadte ny Ladegaardz-Bygning og det gamble Husz maa til deJ: 
mestbiudende imod rede Penges Betaling udi vores Zahlkamme: 
sælges og afhændes .. . . « 

Foruden de forannævnte Bud forelaa der ogsaa et Tilbud 
Kældermesteren hos Hertug Kristian Albrecht paa Gottorp, H~ 
Daniel Frenis, der ved sit Bud søgte at skaffe sig Dækning fe: 
en gammel Fordring for leveret Vin i Aarene 1668-69 til Frede
rik III, stor 19796 Rdlr. med paaløbne Renter til l. Januar 1672 = 
3453 Rdlr. 45 Sk., for hvilken Gæld Kristian V den 2. Decbr. 161 _ 
havde udstedt Gældsbevis, og lovet at betale næste Aar i . Kie 

Til Fyldestgørelse af denne Fordring blev Hindsgaul - tillige
med andet Jordegods bl. a. Baadesby og Langholms Hovedgaard
paa Lolland med tilliggende Bøndergods og Tiender - nu udla . 
nævnte Hans Daniel Frenis den 5. November 1695 for 7209 R cli!' 
5 Mk. l Sk., - en Sum der langt oversteg, hvad der hidtil var 
bleven budt for Hindsgaul, og som ogsaa langt oversteg de Tak
ster, som Frdng. 31. Januar 1691 foreskrev om Jordegodsets Taks 
naar nogen søgte Udlæg deri. 

Dette Udfald af Sagen vakte den største Misfornøjelse ho::o 
Forpagter Hans Svendsen, som havde haabet, at hans Bud skuld 
blive antaget. Afleveringen til den ny Ejer skete efter Forpag
ningskontraktens Ordlyd den l. Maj 1696, men det kneb herefter 
for Hans Svendsen at faa sit Regnskab aflagt og Tilstaaelsen for 
rigtig Aflevering indsendt, i hvert Fald maatte han mindes kraftige 
derom, før det skete. 

Den aarlige Afgift var ikke stor, nemlig 141 Rdlr. 4 Mk., hvor
fra der saa gik Vedligeholdelsesomkostninger og Skatter, saa der 
blev ikke meget til Kongens Kasse. 

Hermed er Kongeborgens Saga ude; Ejendommen er berøve
alle sine Rettigheder og Herligheder og sat i Rang med den aller
laveste Klasse - Bøndergodset. 

Denne Skæbne er lig med den, der overgik saa mange andre 
af Rigets gamle Borge, der ligesom Hindsgaul maatte falde for 
Pengenøden . 

• 
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