
FORSØG PÅ EN UDREDNING AF 

CLAUS BROCKENHUUS'S 

ØKONOMISKE FORHOLD (CA. 1620-1640)1) 

Af Søren Mørch 

En af de begivenheder der ofte har påkaldt sig interesse indenfor 

dansk historisk forskning er forfatningsomdannelsen i 1660. Man 

har søgt at klarlægge hvilke konsekvenser den fik og man har prøvet 

at udrede de forudsætninger den måtte have i den forudgående ud

vikling. Der ligger en udfordring til den historiske forskning i den 

omstændighed at den danske adel der i hundredåret før omvæltnin

gen havde oplevet en periode præget af rig politisk, kulturel og øko

nomisk udfoldelse, i 1660 giver sine privilegier fra sig og i det næste 

hundredår reduceres på ethvert område. 

Hver periodes historikere har forsøgt at belyse problemet ud fra 

sin egen tids forudsætninger2
). Fælles for disse undersøgelser er at 

de først og fremmest prøver at anlægge et helhedssyn således at 

beskrivelsen som sit emne har Den danske Adel. En ret nærliggende 

fremgangsmåde at anvende til at skaffe sig oplysninger om den dan

ske adels forhold forud for 1660 vil være at undersøge hvordan 

sagerne har udviklet sig for nogle konkrete adelsmænd i den på

gældende periode. 

Det efterfølgende skal ikke betragtes som indlæg i nogen debat 

om hvorvidt Den danske Adel mistede gods eller ej i årene omkring 

1660. Det tager som sit udgangspunkt en mand der notorisk mistede 

endog meget gods, og skal ses som et forsøg på at klarlægge i hvor 

høj grad det er muligt at sige noget om hvordan det gik til at en 

bestemt mand, nemlig Claus Brockenhuus, mistede sit gods. 
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Inden vi går i gang med nøjere at betragte denne herremand er 

det måske på sin plads at forudskikke nogle almene betragtninger 

over det økonomiske klima i den periode han udfolder sig i - tiden 

fra ca. 1620 til ca. 1645. Denne periode er 30-årskrigens tid og 

Danmark kommer til at mærke det i form af direkte indblanding i 

krigsbegivenhederne, men også i form af økonomiske vanskelighe

der der til dels har deres oprindelse i den militære situation her og 

i udlandet. 

1618-20 ramtes landbruget af en afsætningskrise: kornet kunne 

ikke sælges og priserne raslede ned. 1620-24 udviklede sig til en 

produktionskrise: høsten slog fejl, efterspørgselen voksede og pri

serne steg3
). For det store landbrug har perioden fra 1618-20 an

tagelig været den værste; man må formode at herremændene i hvert 

fald ned mod 1624 har fået nogen kompensation for de små mæng

der gennem de ekstraordinært høje priser i disse år. 

Samtidig med afsætningskrisen optrådte en stærk inflation med 

stadig nedskrivning af mønten både i Danmark og navnlig i Tysk

land. Den inflatorisk prægede periode fulgtes af en tid hvor penge

markedet blev strammet bl. a. fordi Christian 4. forberedte sin del

tagelse i 30-årskrigen og opsagde sine lån til den danske adel. Den 

blev tvunget til at skaffe ret store likvide beløb på et tidspunkt hvor 

dyrtid og svigtende indtægter havde vanskeliggjort netop den slags 

transaktioner. 

Denne vanskelige situation er det vel der afspejler sig i den store 

gældsforordning af 16234
). Det blev muligt for debitorerne at af

vikle deres gæld ved at udlægge jordegods, "gøre opbud". Også kau

tionisterne, "forloverne", kan frigøre sig for deres forpligtelser ved 

opbud - et forhold der kommer til at spille en vis rolle for Claus 

Brockenhuus. Der er vel næppe noget at sige til at kreditorerne ikke 

var begejstrede for at få tilfældigt jordegods i stedet for "gode gam

ble rigsdalere". Forholdet kompliceredes yderligere af at de fleste af 

kreditorerne var holstenere - lånene var som oftest optaget på pen

gemarkedet, omslaget, i KieP). 
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Omslaget var et internationalt marked med en højere rentefod 

end de 6 Ofo p. a. der tillodes i Danmark6
). At udlændinge tog hø

jere rente end den tilladte kunne danske domstole ikke tage sig af, 

men i samme øjeblik kreditor ejede jord i Danmark stillede sagen 

sig anderledes: en dom for åger medførte hovedstolens fortabelse, så 

også af den grund frabad holstenerne sig at få udlagt jordegods, 

ikke mindst efter at gældsforordningen var trådt i kraft og en her

redagsdom havde gjort det klart at ågerparagraffen skulle hånd

hæves7). 

Det var ikke alene den danske adel, der blev ramt af de vanske

lige pengeforhold og de dårlige landbrugsresultater. Holstenerne blev 

det også og måske endda i højere grad end de danske herremænd8
). 

Hertil kom at Holsten i løbet af Kejserkrigen blev hærget. Måske på 

grund af disse forhold, måske fordi den danske herremand ikke 

fandtes kreditværdig, måske fordi den danske gældslovgivning blev 

for snærende - den holstenske kredit tørrede i hvert fald ind, og vi 

kender kun meget få lån optaget på omslaget af danske adelige ef

ter 1624. 

Man hjalp sig her i landet med lån fra standsfæller og i mindre 

grad fra borgerlige, men kreditomfanget er nok som helhed blevet 

mindre. 

De stramme pengeforhold varer ved 1620-erne igennem. 1628-

31 indtræffer atter misvækstår, der må have været følelige, i hvert 

fald for den kornforbrugende del af befolkningen - måske også for 

herremændene. Situationen letter i løbet af 1630-erne, hvor det 

danske landbrug nyder godt af at krigsbegivenhederne og den sven

ske østersøpolitik udelukker vore konkurrenter i Østbalticum og Po

len fra det vesteuropæiske marked. Man kan måske ligefrem tale 

om en "profitinflation", forstået sådan at fortjenesten for det store 

landbrug vokser uden at produktionen er blevet større eller bedre 

og uden at organisation eller handelsformer er ændrede. 

De gode tider varer kun ved til begyndelsen af 1640-erne, hvor 

den langvarige nedgangskonjunktur for det europæiske landbrug 
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slår igennem samtidig med at Torstensonkrigen bryder ud og øde

lægger store dele af produktionsapparatet, mens skattetrykket vold

somt øges. 

Der er næppe grund til her at gå ind på den store krise. For 

Claus Brockenhuus og hans forhold er den uden betydning. Han 

døde 1646 og var i sine sidste leveår så forgældet at ændringer i 

konjunkturerne ikke kunne påvirke hans stilling. 

Claus Brockenhuus har vist aldrig indlagt sig nogen særlig for

tjeneste og han nævnes kun nogle få gange i litteraturen. Han og 

hans økonomiske transaktioner omtales dels af Engelstoft i en af

handling om slægten Brockenhuus9
), dels af Thiset i gans gennemgang 

af Broholm10
). Som man vel kan vente er Thisets behandling den 

grundigste og bedst funderede, idet den hovedsagelig bygger på Kan

celliets brevbøger, mens Engelstoft hovedsagelig støtter .sig på Ve

del Simonsen, suppleret med nogle iagttagelser fra arkivalsk ma

teriale. 

Fælles for begge fremstillinger er at meddelelserne om de økono

miske forhold fremkommer som anhang til forfatternes egentlige 

hovedemne, nemlig dels til Brockenhuus-slægtens genealogi, dels til 

beskrivelsen af en af Claus Brockenhuus's besiddelser. 

For at kunne forsøge en gennemgang af Claus Brockenhuus's pri

vate økonomi, vil det være nødvendigt at skaffe oplysninger, der 

er fikseret både med hensyn til tid, sted og beløb. Desværre forelig

ger der mig bekendt hverken jordebøger, regnskaber, skifter eller 

testamenter med direkte relation til vor helt, og kildematerialet må 

derfor søges dels som Thiset gør det i Kancelliets brevbøger, dels i 

retsdokumenter. Desværre er Fynbo Landstings skøde- og pantebø

ger kun bevaret fra 164611
), netop det år, hvor man må antage at 

Claus Brockenhuus døde12
). Vi har derfor ikke noget normalmate

riale til rådighed- kun egentlige retsafgørelser. 

Vi kan altså kun vente at få noget at vide om forholdet til kronen 

og om de egentlige nødlidende forretninger og endda kun sådanne, 

der bringes for retten og frem til højeste instans. Alle transaktioner, 
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der forløber indenfor rammerne af det normale afspejles ikke, og 

man må vel antage, at det drejer sig om nogle. Hvor stor en del, 

der går glat, er det ikke muligt at sige noget om. For en umiddelbar 

betragtning synes det selvfølgeligt at de normalforløbende trans

aktioner vil være langt de hyppigste, men denne slutning kan nemt 

kompromiteres af at det samlede transaktionsantal har været for

holdsvis lille, og af at de regnskabsmæssige muligheder for en smer

tefri afvikling har været beskedne både for kreditor og debitor. 

Den største part af det materiale afhandlingen bygger på er fun

det i Kancelliets brevbøger og herredagsdombøgerne. 

Kancelliets brevbøger har ikke voldt særlige kvaler. De foreligger 

veludgivne og klart ordnede. De er gennemgået systematisk ved 

hjælp af registrene for Claus Brockenhuus's vedkommende fra 1595 

til 1643. De personer, der hævde økonomisk forbindelse med ham, 

er blevet fulgt så længe forbindelsen synes at have haft betydning for 

Claus's forhold. 

J eg har ikke haft nogen af de originaler i hænde, der ligger til 

grund for den trykte udgave. Heller ikke efter 1643, hvor den 

trykte udgave standser, har jeg undersøgt originalmaterialet, 

hvorved grundlaget for skildringen af Claus's sidste år naturligvis 

svækkes. 

Herredagsdombøgerne er ligeledes gennemgået systematisk fra 

1595 til 1647 for Claus Brockenhuus's vedkommende. Hertil er be

nyttet de håndskrevne registre, der som regel findes til hvert bind. 

I de tilfælde, hvor der ikke findes registre, er de pågældende bind 

eftersøgt ved gennembladning efter nogenlunde de samme princip

per, hvorefter de håndskrevne registre synes at være samlede, nem

lig ved at notere sig sagsøger, sagsøgte og eventuelle medindstæv

nede. Derved forbigås mere tilfældige omtaler, hvad der er en svag

hed, idet de normaltfortløbende forretninger som oftest kun berø

res ved sådanne tilfælde. Mange af de huller, der nu findes, kunne 

utvivlsomt have været udfyldt, hvis det havde været muligt på en no

genlunde enkel måde at få bearbejdet dombøgerne grundigere. 
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Der er ikke foretaget nogen systematisk eftersøgning, hverken i 

rigsarkivet eller lokalarkiverne, hvad der muligvis ville have bragt 

noget materiale for dagen. 

Rigtig værdi får en undersøgelse som nærværende først, når den 

indsættes i en sammenhæng med andre lignende. Der er behov for 

at få behandlet andre herremænd, således at det bliver muligt med 

større sikkerhed at udrede forholdene omkring adelens svækkelse 

forud for forfatningsomdannelsen i 1660. Der synes i hvert fald ikke 

at være andre veje åbne for en grundigere fordybelse i adelsvæl

dens sidste dage end sådanne tålmodige studier - mulighederne for 

at nå interessante nye resultater gennem fremstillinger af adelens 

forhold synes at være udtømt med den litteratur, der allerede fore

ligger. 

En endnu bredere grund ville kunne lægges om det samtidig lyk

kedes at få lokalhistorisk interesserede folk til at gå i gang med un

dersøgelser af bebyggelses- og ejerforholdene i de enkelte sogne i 

det 16. og 17. århundrede. Man ville muligvis kunne tilvejebringe et 

materiale hertil ved at kombinere kirkebøger, decimandister og an

det historisk kildemateriale med undersøgelser af arkæologisk og 

geografisk art. Før nogen har forsøgt at trænge frem i den retning, 

vil den økonomiske og sociale historie savne et meget væsentligt 

aspekt13
). 

Claus Brockenhuus var søn af Ejler B. og Thale Emmicksdatter og 

må være født efter 1573-75 idet forældrene formodentlig er blevet 

gift omkring den tid14
), og inden 1582 da der indledtes en proces 

mod faderen for vildt og usædeligt levned. Den endte med hans 

indsættelse på Dragsholm, hvor han sad til sine dages ende15
). 

Engelstoft anføres at Claus i 1595 fik Søndergårde fra moderen 16
) 

men anfører ingen kilde hertil. Han kalder sig "til Søndergårde", 

men det behøver ikke at indebære noget særlig grundfæstet ejerfor

hold. En proces til afklaring af en gårds tilhørsforhold anlægges i 

1598 i lige grad mod ham, moderen og en søster17). På den anden 
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side er det rimeligt at antage, at Claus har fået nogen arv efter 

faderen der, skønt han var levende i fængslet på Dragsholm, måtte 

anses for død i borgerlig forstand18
). 

Fra moderen har der ikke været nogen arv at få. Hvornår hun 

døde er ukendt, men hun har i hvert fald levet i 1615, da Claus 

Brockenhuus sagsøges for en gæld på 550 rdlr., som Erik Bilde 

Stensen har måttet indløse som hendes forlover. Som grund til at 

Claus skulle hæfte for moderens gæld anfører Erik Bildes fuldmæg

tig, at fru Thale ikke besidder frit jordegods, da børnene har taget 

det til sig. Jørgen Asehersleben har da også som hendes svigersøn 

betalt 1/a af beløbet (svarende til en søsterlod), men Claus erklærer, 

at han intet har modtaget fra moderen og han ikke ønsker at betale, 

hvad han også fritages for i dommen19
). 

Påstanden om, at han intet har modtaget fra sin moder holder 

også, da Erik Bilde tager sagen op igen 'i 163120
). På det tidspunkt 

er moderen død og Claus påstår, at han :har fragået arv og gæld 

efter hende, og denne påstand lægges til grund for hans fornyede 

frifindelse. 

Der er næppe grund til at tro, at han kan have lagt grunden til 

sin senere vidtløftige aktivitet ved arv fra sin egen familie. Han ved

kender sig ganske vist i 1609 arv og gæld efter sin morbroders søn 

Mouritz Emmickssøn til Jershave21
) efter at enken fru Anna Ul

feldt har fragået22
). Det har sikkert ikke bragt ham større velstand, 

men næppe heller større besvær; i alt fald er jeg ikke stødt på nogen 

krav på Claus Brockenhuus i den anledning. 

Claus Brockunhuus's økonomiske gennembrud er nok kommet 

1611 ved hans ægteskab med Emerentze Pedersdatter. Hun var af 

norsk afstamning og havde først været gift med Hans von Mehlen. 

I sin enkestand har hun formentlig arvet Broholm fra ham, men 

hvor meget andet, der kan være fulgt med er ikke til at sige. Hans 

von Mehlen var umiddelbart før sin død ansat til 2 heste ved møn

string i Odense 7. april 1609, svarende til mindst 624 tdr. hartkorn. 

Denne godsmængde har fru Emerentze dog ikke overtaget fuldtud, 
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idet Hans von Mehlens søstre fik noget23
). Efter 1611 anerkender 

Claus Brockenhuus sig som Hans von Mehlens arving og betaler i et 

par tilfælde krav på ham, ligesom han også forsøger at indkassere 

en formodet fordring24
). 

Fra årene mellem 1611 og 1620 har man kun få vidnesbyrd om 

Claus Brockenhuus's økonomiske aktivitet, hverken her fra landet 

eller fra Norge, hvor han må have opholdt sig en deF5). 1616 døde 

hans svigerfader og Emerentze var da hans eneste arving26
). 

Nogen opgørelse over værdien af arven kan næppe opstilles, kun 

kan man sige, at den synes at have været betydelig. Ved mønstrin

gen 10. juli 1617 i Odense blev Claus Brockenhuus for sine davæ

rende besiddelser i Danmark takseret til 3 heste, svarende til mindst 

936 tdr. hartkorn27
). Denne ret betydelige ejendomsmasse har han 

nok for størstedelen skaffet sig via sin kones fædrene arv. Det gods 

han kan have overtaget fra Hans von Mehlen, kan ikke have været 

så stort, da Hans som nævnt umi·ddelbart før sin død blev ansat til 

2 heste og da en del af godset må være brugt til at tilfredsstille 

hans søstre med. 

Hvordan Claus nu kan have skaffet sig godset - med op mod 

1.000 tdr. hartkorn er han fra ret beskedne kår rykket op i den 

solide del af godsejerstanden. Det kan derfor ikke undre, at han får 

henvendelser om at være forlover for pengetrængende standsfæller. 

Allerede 5. jan. 1618 påtager han sig i København at kautionere 

for Sofie Ulfstand for et lån på 3.000 rdlr. hos kongen28
). 

Næste år er han atter i Norge. Her går han så vidt jeg har kunnet 

se ind i sin første ejendomsforretning ved den 30. jan. 1619 at un

derskrive skødet på Kamboe29
). 

Samme år får han udstedt skadesløsbedsbreve af Otto Christoffer 

Rosenkrantz for sine forløfter på ialt 7.000 rdlr., fordelt på to lån 

som Otte Christoffer optager på omslaget i Kiel i 162030
). Desuden 

har han til samme omslag påtaget sig at kautionere for 4.000 

rdlr. for Truid Bryske31) og 2.000 rdlr. for Hans Pogwisch32
). Han 

fortsætter i Odense den 1. feb. med at være forlover for anden gang 
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for fru Sofie Ulfstand, nu for 1.000 rdlr.33
) og slutter året med at 

godsige for Lave Urne for et ukendt, men formodentlig beskedent 

beløb hos en Peder Hansen i Nyborg34). 

Til omslaget 1621 er der atter bud efter Claus's velvilje. Han på

tager sig at optræde på fem lån for Otte Christoffer Rosenkrantz 

på ialt 11.000 rdlr.35
) foruden på et på 4.000 for Peder Stråle36

) 

og et på 2.500 for Otte Brahe Pedersen37
). Samtidig har han 1 O. 

dags jul påtaget sig et forløfte på 700 rdlr. for Mette Stensdatter 

Bilde38
), som han atter i april hjælper til et lån på 500 rdlr. 

Omslaget 1622 oprinder - og atter er der brug for Claus. Han 

påtager sig forløfter for Lave Urne for ialt 6.000 rdlr., for Falk 

Gjøe Falksen for 4.000 rdlr., for Sten Rodsten for 3.000 rdlr.39
), 

for Peder Bilde for 6.000 rdlr.40
), for brødrene Iver og Jørgen 

Munk for ialt 6.000 rdlrY), for Anna Friis for 3.000 rdlr.42
), skønt 

han allerede har givet forløfter for hende hos kongen for 12.000 

rdlr. 43
). Omtrent samtidig påtager han sig i Odense endnu en for

pligtelse for Lave Urne på 2.000 rdlr.44
). 

Udover ovennævnte lån, hvis stiftelsesdato nogenlunde lader sig 

fastslå, har Claus Brockenhuus også godsagt for nogle lån hos kon

gen, dels for Frands Kås for 4.000 rdlr.45
), dels for Palle Rodsten 

for 2.000 rdlr.46
). Begge disse lån må formodes at være stiftet før 

omslaget sluttede i 1622; det førstnævnte fordi Otte Christoffer Ro

senkrantz er medforlover - han døde 1621 - det andet fordi det 

opsiges den 24. juni 1622 til betaling til omslag 1623. 

For Niels Gyldenstjerne har han som medforlover sagt god for 

30.000 rdlr. hos Ellen Marsvin. Også dette lån må være stiftet før 

1622, da kongen overtager inddrivelsen og indstævner forloverne den 

19. feb. 1622, fordi renterne ikke er blevet betalt til omslagstid47). 

Hvornår et lån som Movrits Asehersleben får opsagt af kongen til 

omslag 162448
) er stiftet, kan man ikke vide. Claus's forløfte 

må her betragtes som en familiekaution. 

Det er påfaldende at Claus Brockenhuus ikke er omtalt som lå

ner en eneste gang i disse år. Hvis han havde lånt penge i denne tid, 
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ville man vanskeligt kunne tænke sig, at han skulle have været i 

stand til at afvikle sådanne lån smertefrit i årene 1622 og fremefter, 

hvor kravene vælter ind over ham. Bortset fra et enkelt køb og 

nogle mageskifter49
) har Claus Brockenhuus, der i eftertiden har 

vundet ry som en af Danmarkshistoriens store ejendomsspekulan

ter50) ikke givet sig af med køb og salg af jordegods. 

Men han har været forlover, kautionist i den store stil. Selv om 

det i 1622 ikke har været muligt for Claus at vide, hvor stor hans 

hæftelse ville blive .for de lån på tilsammen 118.700 rdlr. vi i dag 

kender - og vi kender kun de lån, der ydedes af kongen og de, der 

blev nødlidende - kan de rundhåndede forløfter næppe anses for at 

være udtryk for en velovervejet disposition. Det kommer til at stå 

ydedigere klart, hvis man sammenligner forløfterne med værdien 

af hans danske jordegods, der efter tiden's skik kan anslås til 50-60 

rdlr. pr. td. hartkorn. De ca. 1.000 tdr. Claus besad i 1619 vil i 

værdi svare tilca.halvdelen af forløfterne. 

Indtil omslaget 1622 er forløfterne forløbet smertefrit og Claus 

Brockenhuus har ikke måttet betale for et eneste af dem. Men sky

erne var allerede trukket op: 

Otte Christoffer Rosenkrantz dør i 1621 og Albrekt Skeel udmel

des som værge for hans døtre. Samtidig med udmeldelsen får han 

besked om at arvingerne frygter adskillig trætte og vidtløftighed i 

forbindelse med boet, der beordres registreret og forseglet, såvel 

breve som løsøre51). Det er ganske øjensynligt, at man på dette 

tidspunkt ikke har nogen realistiske forestillinger om boets værdi. 

Da omslaget nærmer sig bliver Boller og Rosenvold solgt til El

len Marsvin. Pengene deponeres i K:iel og administreres til bedste 

for kreditorerne af statsholderen i hertugdømmerne Gert Rantzau52
). 

Gennem forkyndelse på landstingene bekendtgøres det, at de, der 

har krav på boet kan søge deres betaling i disse penge ved alminde

lig proces. Fordringer i boets øvrige værdier må ligeledes søges 

fyldestgjort på sædvanlig vis. 

Det fremgår af den måde sagen behandles, at der er tale om en 
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slags offentligt indgreb. Det må siges at være en rimelig disposition 

først at søge at tilfredsstille de holstenske kreditorer og således så 

vidt muligt undgå at gælden behandles efter omslags skik og brug 

med dobbelt rente, skadegæld o. s. v. Ved at offentliggøre den nævn

te disposition på landstingene, vil man få kreditorerne til at reagere, 

således at det bliver muligt at skaffe sig et overblik over situationen. 

De 12.000 rdlr. som Anna Friis har lånt af kongen bliver op

sagt i november 1621 til betaling til omslag 1623, og på samme 

måde gi:k det lånet til Sofie Ulfstand53
). I begge tilfælde har for

loverne modtaget besked fra kancelliet, så det ikke har kunnet kom

me bag på Claus at lånene var forfaldne. 

Efter omslaget 1622 er Claus Brockenhuus's stilling sådan, at han 

fuldt ud må engagere sig i at få forløfterne afviklede. Man kan 

betragte hans aktiviteter som afledede af denne hovedopgave. De 

viser sig dels som bestræbelser på at få dækning hos lånenes hoved

mænd, dels som bestræbelser på at fordele tabene på medforloverne. 

Desuden kræver både omsætningen af de værdier, der er kommet i 

hans besiddelse som følge af eksekutioner i hovedmænds og med

forloveres ejendom, og reaLisationen af hans eget gods for at rejse 

penge til gældens afvikling, hans opmærksomhed. 

Som det fremgår af bilag 1 fordeler de 31 lån som Claus Broc

kenhuus har sagt god for til og med omslaget 162254) sig på 18 

forskellige debitorer. Heraf tegner de seks største sig alene for 

83.000 rdlr. 

Disse seks er: 

Niels Gyldenstjerne (lån nr. 17) ....... . ....... . . . 30.000 rdlr.55) 

Otte Christoffer Rosenkrantz (lån nr. 2, 3, 8, 9, 

10, 11, 12) ........................................ 18.000 rdlr. 

Anna Friis (lån nr. 25, 27) ....................... . 

Lave Urne (lån nr. 7, 18, 19, 26) . ............. . 

Peder Bilde (lån nr. 22) ... . ......... . . . .......... . 

Hans Pogwisch (lån nr. 5, 31) ........... ...... . 

15.000 rdlr. 

8.000 rdlr. 

6.000 rdlr. 

6.000 rdlr. 
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Allerede den 19. febr. 1622 indmanes de 12 forlovere56
) for Niels 

Gyldenstjernes lån til et adeligt indlager i Odense57
). Den 10. marts 

sender kancelliet en kvittering på 3.600 rdlr. for rente, interesse og 

skadegæld til rigskansleren Jakob Ulfeldt - han kan blot udfylde en 

tom plads med navnet på den forlover der betaler og udlevere ha.m 

kvitteringen. Kongen er ikke i tvivl om, at en af dem betaler58
). 

Forloverne må så se at blive enige om, hvordan smerten skal 

fordeles. På et møde i Odense den 3. april har man indgået et 

forlig med Niels Gyldenstjerne. Han overdrager forloverne et gælds

brev fra Hans Linderrov på 19.110 rdlr. og stiller for resten af be

løbet sin hovedgård Gelskov til sikkerhed som brugelig pant for for

loverne. Forloverne skal så til gengæld skaffe Niels Gyldenstjerne 

hans hånd og segl igen til20. dags jul162359
). 

Forloverne opnår derefter akkord med kongen, således at de skal 

betale 20.000 til omslag 1623 og stille sikkerhed for resten60
). Man 

har nok lov til at gætte på at sikkerheden er stillet i form af et lån 

på 10.000 rdlr. fra kongen til Markvardt Bilde61
), der formodent

lig har været forlovernes tillidsmand62
). Et lån af nævnte størrelse 

opsiges af kongen 1626 til betaling 1627. Forlovere for dette lån 

er Jørgen Aschersleben, Claus Brockenhuus, Hans Oldeland og Sten 

Rodsten63). De har sammen været med som forlovere på Niels Gyl

denstjernes lån, men har ellers ikke haft forretninger med Markvart 

Bilde. 

Forloverne synes i dette tilfælde at være sluppet helskindet fra 

deres forpligtelse da Niels Gyldenstjerne har kunnet stille værdier, 

der ekvivalerede med lånet, men det forhindrer ikke, at alle parter 

bagefter trættes, dels med Niels Gyldenstjerne om værdien af Gel

skov som pant64
), dels forloverne indbyrdes om fordelingen af pro

venuet fra det brugelige pant65
). 

For Claus Brockenhuus har det sikkert ikke direkte været nogen 

kostbar kaution, og der er heller ingen grund til at tro, at der har 

været nogen risiko forbundet ved at sige god for den velhavende og 
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forretningsduelige Markvart Bilde. Det er derimod betænkiligt, at 

han har Niels Gyldenstjerne som medforlover for lån på i alt 

18.000 rdlr.66
). Niels Gyldenstjerne kan ikke efter eksekutionen ha

ve været meget værd, og selv om Claus formodentlig har fået en 

god forrentning af det brugelige pant må affæren have belastet hans 

likviditet. 

Allerede inden forloverne har opnået forlig med Niels Gylden

stjerne er en anden af hovedmændene for Claus's forløfter blevet 

insolvent, idet nemlig Hans Pogwisch er blevet stævnet af Hans 

Markdanner, der har ladet sig indføre i alt hvad han ejede67
). Hans 

Pogwisoh har lånt 6.000 med Claus's kaution68
), men han har væ

ret medforlover for andre 6.000 rdlr.69
), der bliver nødlidende i 

forbindelse med opgørelsen af Otte Christoffer Rosenkrantz's gæld. 

Det er så meget mere ubehageligt, som Hans Pogwisch er medar

ving og derved medgarant for afvikling af Otte Christoffers øvrige 

gæld70
). 

Som ovenfor omtalt havde man allerede kort tid efter Otte Chri

stoffer Rosenkrantz's død i 1621 anet, at man ville få adskillig trætte 

og vidtløftighed om hans gæld. Det kom også til at holde stik, sik

kert i rigere mål, end man havde forestillet sig. 

Boller og Rosenvold blev som nævnt solgt til fru Ellen Marsvin 

og pengene blev stillet til rådighed, først til at dække renterne til 

omslaget, mens resten skulle stå til disposition for kreditorerne. Hvor 

meget de to godser har indbragt er ikke til at sige71
), men efter at 

omslaget i 1622 var overstået var der 74.0021/2 rdlr. tilbage. En 

foreløbig opgørelse af 5. juli 1622 angiver at gælden skulle beløbe 

sig til 80.858 rdlr.72
), men det kom langtfra til at holde stik. På 

grundlag af Rigens Dombog og Herredagsdombøgerne fra 1622 og 

1623 kan gælden skønsmæssigt opgøres til150.000 rdlr.73). 

Dette beløb må formodes at ligge i underkanten, da det kun med

tager de fordringer, der bragtes frem for rigets højeste domstole. 

Nogle fordringer fremkommer også uden at det kan ses hvor store 
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de har væree4), og det må formodes, at Otte Christoffers sviger

søn Hans Pogwisch har måttet honorere nogle krav, som ej heller 

er medtaget i opgørelsen. 

Til gengæld er der ikke modregnet for den gæld, der er fordret 

af mere end en forlover, undtagen i de tilfælde, hvor det opdagedes 

på selve herredagen75
), ligesom der ej heller er taget hensyn til even

tuelle udestående fordringer76
). 

Boets to bedste aktiver har tilsammen knap dækket halvdelen af 

fordringerne, og kreditorerne må se sig om efter andre muligheder 

for at bjerge deres penge hjem. Det udarter til en vild jagt, dels 

rundt i Otte Christoffers efterladenskaber, dels på hans arvinger, der 

ganske bringes til tiggerstaven. 

Formodentlig på grund af dårligt overblik over boets beskaffen

hed havde sønnen Holger Ottesen Rosenkrantz og svigersønnen Hans 

Pogwisch ikke fragået arv og gæld, og Hans Pogwisch's mangfol

digt gentagne påstand om, at han intet har modtaget, hverken af 

mødrene- eller fædrenearv fra sin kone77) er naturligvis ikke i stand 

til at fritage ham for hans forpligtelse til at stå inde for gælden78
). 

Det er nok dette forhold, der betinger hele opgørelsens hektiske 

karakter, idet kreditorerne ikke kan overtage de tilstedeværende vær

dier og udlodde dem imellem sig, men henvises til hver for sig at 

dække sig ind. Det medfører, at de der kommer først sikrer sig 

en del af provenuet fra salget af Boller og Rosenvold, mens de lidt 

langsommere slår ned på, hvad jordegods og anden ejendom, de kan 

opspore, og overlader de sidste og formodentlig mindst økonomisk 

bevidste, hvad de selv kan presse ud af Hans Pogwisch79
). 

Hvor energisk man går til værks får man et indtryk af ved at se, 

hvordan Knud Gyldenstjerne til Tinggård, ombudsmand på Hald 

slot, sikrer sig indførsel bl. a. i 3 tønder byg, et par kakkelovne, en 

lille lysekrone af messing og "allehannde gamble dyner, som både 

wor och feerne meest war forderHuet paa "80
). 

Denne opfindsomhed og prokuratoragtige pågåenhed der tilsy

neladende ikke viger tilbage for at rydde pulterkamrene, og som 
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ikke synes at være særegen for Knud Gyldenstjerne, står i en ejen

dommelig kontrast til den rundhåndethed, hvormed de samme men

nesker strør om sig med kautionsforpligtelser, også til folk, hvis 

kreditværdighed de ved omtanke må have kunnet erkende som endog 

meget anløben. 

Selvom Claus Brockenhuus tilsyneladende er med omtrent fra be

gyndelsen har han alligevel ikke været hurtig nok. Han kan godt

gøre udlæg på ialt 18.000 rdlr. foruden omkostninger, nemlig dels 

7.000 fordelt på to poster81 ), dels 11.000 rdlr. fordelt på fem po

ster82). Kravet på de 7.000 rdlr. + skade og interesse rejses over

for Hans Pogwisch i 1622 og Claus får kendt sin fordring beretti

get83). Han placerer den ved at lade sig indføre i Lerbækgård, da 

det havde vist sig, at der ikke fandtes nogen værdier på Hans Pog

wisch's gård Damsbo84). Han får godkendt indførselen, der er fore

taget i en søsterlod, altså i Hans Pogwisch's del, svarende til at 

Claus i sine søgsmål har holdt sig til ham og ikke medtaget Holger 

Rosenkrantz. 

Til gengæld underkendes en anden indførsel på 6.315 rdlr. 19. sk. 

i Lerbækgård. Den havde Claus også ladet foretage i 1622, men 

åbenbart uden at respektere de nødvendige formaliteter ved en så

dan forretning85). Beløbets størrelse er ejendommeligt. Det kan må

ske have svaret til halvdelen af de 11.000 + omkostninger og have 

udgjort Claus's del af de forløfter han havde indgået sammen med 

Jakob Lykke, men kan måske også have repræsenteret en del af de 

to lån på tilsammen 6.000 rdlr. som Claus havde godsagt for Hans 

Pogwisch86
). 

Mens det af det ovenstående fremgår at Claus Brockenhuus op

nåede dækning for den førstnævnte del af sine udlæg, de 7.000 rdlr., 

forekommer det påfaldende, at han ikke rejser krav til boet om 

dækning af de 11.000 rdlr .. En rimelig forklaring herpå kan måske 

siges at være, at Claus har glemt at han har givet disse fem forløfter. 

Jeg har svært ved at tænke mig andre grunde til, at han under to 

processer i 1622 for landets højeste domstole skulle have fortiet at 
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han yderligere havde godsagt for 11.000 rdlr .. Først på herredagen 

i 1623 fremkommer han med sit krav - ikke til boet, men til sin 

medforlover Jakob Lykke. Han er i stand til at fremlægge de fem 

breve, som han altså må have indfriet87). 

Hvorvidt det er lykkedes ham at få de 5.500 rdlr. + omkostnin

ger hos medforloveren har jeg ikke kunnet se, men man tør måske 

formode, at han har, da fordringen ikke omtales mere. Selv om det 

antages at det er lykkedes at få medforloveren til at stå halv skade, 

må Claus under alle omstændigheder notere et tab på 5.500 rdlr. + 
omkostninger på forløfterne for Otte Christoffer Rosenkrantz. 

Claus Brockenhuus's forfølgning af Hans Pogwisch udover den, 

der finder sted for domstolene, har sat sig spor i kancelliets brev

bøger88), idet kongen i aug. 1622 beder Jakob Ulfeldt overtale 

Claus til at holde Hans Pogwisch indmanet på Fyn i stedet for i 

København, da indlageret der er meget kostbart. Hvorvidt indma

ningen har givet Claus Brockenhuus noget udbytte er vanskeligt at 

afgøre, dog ser det ud som om han er kommet i besiddelse af en 

fordring på 100 rdlr. som Hans Pogwisch havde på Poul Skinkel, 

og som Claus i april 1623 uden held forsøgte at inddrive89). 

Samme fordring indgår i det forlig, der tilsyneladende blev ind

gået mellem Hans Pogwisch og Claus Brockenhuus den 12. juni 

1624. Efter det skulle Claus overtage en fordring som kaldes "ge

værpengene", opstået ved at Hans Pogwisch i 1612 havde lagt ud 

for den fynske adel ved indkøb af våben90). Denne fordring opgøres 

i 1626 - altså to år efter, at Claus har overtaget den til 11.456 si. 

dlr. 26 sk. = 7.6371/2 rdlr. 10 sk.. Geværpengene skulle dække lån 

på tilsammen 6.000 rdlr.91). Desuden modtager Claus i sin beta

ling 5()0 rdlr., som Sten Bilde skylder Hans Pogwisch, samt det 

Hans har tilgode hos Niels Gyldenstjerne .for de udlæg han har måt

tet gøre p. g. a. kongens manelse, og endelig de 100 rdlr., som Poul 

Skinkel skulle betale. Det bestemmes til slut, at der skal foretages 

likvidering mellem parterne, hvis Claus enten har fået for stor eller 

for lille betaling. 
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Det er påfaldende, at forliget skulle være indgået i juni 1624. 

Som nævnt har Claus i hvert fald haft dispositionsret over fordrin

gen på Poul Skinkel i april 1623, og Niels Gyldenstjerne påberåber 

sig den 11. juli 162392
), at Claus er blevet tildømt geværpengene 

og at Niels derfor bør være fritaget for at stå Claus til rette for sin 

del af forløftet på de 4.000 rdlr.93), som de sammen har været i 
for Hans Pogwisch94). Niels Gyldenstjernes påstand tages ikke til 

følge og han dømmes til at holde Claus skadesløs for sin del af for

pligtelsen. 

Denne dom har dog næppe haft nogen økonomisk værdi, da Niels 

Gyldenstjerne må anses for at have været insolvent, jvf. ovenfor. 

Når den ikke desto mindre afsiges, må det tages som udtryk for at 

domstolen ikke har haft kendskab til at Claus Brockenhuus skulle 

have fået da)kning hos lånets hovedmand Hans Pogwisch. På den 

anden side er det ejendommeligt at Niels Gyldenstjerne i juli 1623 

kan påstå at Claus har overtaget geværpengene, hvis overdragelse 

først angives at have fundet sted i juni 1624. Claus Brockenhuus's 

forsøg på at opkræve fordringen på Poul Skinkel i april 1623, og 

Niels Gyldenstjernes omtale af geværpengene i juli samme år kun

ne tyde på, at Claus på et tidligere tidspunkt end i juni 1624 havde 

indgået forliget med Hans Pogwisch. Kontrakten fra 1624 kan man 

måske tillade sig at anse for at være udsprunget af ønsket om at 

få en offentlig likvidation for at kunne opkræve pengene hos den 

fynske adel. En sådan likvidation beordres foretaget den 22. novem

ber 162495
). 

Man kan vistnok tillade sig at gå ud fra, at den skriftlige ned

fældeise af opgørelsen med Hans Pogwisch må have været ubekvem 

for Claus Brockenhuus, fordi den dokumenterer, at han har fået 

dækning - omend ikke kontant - for sine forløfter for Hans Pog

wisch. 

Det fremgår af dommen over Hans Pogwisch, at han også kræver 

sine medforlovere, således at han kan gøre sig et vist håb om at få 

sine udlæg dækket 11/2 gang, dels hos hovedmanden dels hos med-
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forloveren. Dette håb er næppe blevet omsat til realiteter for lånet 

på de 4.000 rdlr.'s vedkommende, da Niels Gyldenstjerne næppe har 

kunnet betale. Til gengæld lykkes det for lånet på de 2.000 :rdlr.96) 

at få medforloveren Otto Brahe Pedersen til at betale97
), oven i 

købet så vidt at han overtager hele fordringe, sådan at Claus i dette 

tilfælde har fået fuld dobbelt dækning. 

Forliget med Otto Brahe bliver indgået den 17. juli 1624 under 

herredagen, til hvilken Claus har stævnet ham, og da svindelen 16 år 

senere afsløres hævder Otto Brahe at Claus næppe kan have glemt 

at han en måned forinden havde fået dækning hos Hans Pogwisch. 

Det mener herredagen heller ikke og Claus bliver dømt til at re

fundere pengene med billig rente. 

At Claus's samvittighed med hensyn til opgørelsen med Hans Pog

wisch stadig ikke er ganske ren selv efter at historien med Otto 

Brahe var bragt for dagens lys, ses af at Claus året efter afsløringen, 

den 24. sept. 1641, er villig til at betale Hans Markdanner 2.000 

rdlr. dels i gods dels kontant for at få ham til at frafalde en stæv

ning til næste herredag98), og det endskønt Hans Markdanner året 

forud havde fået underkendt et forsøg på at rode op i Claus's for

hold til Hans Pogwisch99
). Siden Claus Brockenhuus under disse om

stændigheder lader sig afpresse 2.000 rdlr. af Hans Markdanner, 

kan det med nogen sikkerhed siges, at Hans må have haft overbe

visende vidnesbyrd om forhold, der ikke ret godt tåler at blive dra

get frem. Hvad det kan have været, har jeg ikke kunnet se, og det 

vil næppe have større interesse at gætte. 

Man må vist nøjes med at konstatere at Claus på sin forbindelse 

med Hans Pogwisch i første omgang ikke har lidt tab, idet han har 

fået værdier, der stort set har ekvivaleret med udlæggene, og at 

han endog har opnået at få udbetalt 2.000 rdlr. for meget. På 

den anden side må det antages, at Claus har måttet indfri brevene 

kontant, mens geværpengene, der var hovedaktivet, kom til at koste 

en del besvær ligesom han senere måtte afskrive en del af dem som 

uerholdelige100). Forløfterne for Hans Pogwisch har således i alle 
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tilfælde belastet hans likviditet, og har tilsidst også bragt ham tab. 

Næst efter engagementerne med Niels Gyldenstjerne og Otte Chri

stoffer Rosenkrantz er forløfterne for Anna Friis på tilsammen 

15.000 rdlr. de største Claus Brockenhuus har vovet sig ind på101). 

Det kongelige lån på 12.000 rdlr. opsiges allerede den 19. nov. 

1621 til betaling til omslag 1623102). Det medførte, at han ikke 

måtte sælge sit gods før dette forløfte var afviklet, men samtidig 

sikrer han sig, at de andre forlovere heller ikke afhænder deres ejen

dom103). Han får på samme herredag en anden dom for at Anna 

Friis skal opfylde et skadesløshedsbrev, som hun har udstedt til ham 

for gælden til kongen104). Det siges direkte i den førstnævnte dom 

at Claus er forlovernes hovedmand, da det er ham, der har skades

løshedsbrevet. 

Skadesløsbedsbrevet er udstedt den 4. marts 1622105), d. v. s. ef

ter at lånet er opsagt. Når Claus stævner Anna Friis og får dom 

for at hun skal opfylde skadesløsbedsbrevet og skaffe Claus hans 

hånd og segl igen, skal det næppe tages som udtryk for, at han i 

og for sig har frygtet at Anna Friis ikke ville opfylde brevet. Det 

må snarere ses som et forsøg på, at få en slags officiel konfirmation 

på, at Claus har rettigheder i Anna Friis's formue. 

Da Anna Friis ikke har været nem at have med at gøre i øko

nomiske forhold106), har det utvivlsomt været klogt som i dette til

fælde at sikre sig så at sige etape for etape. Men også bortset fra 

fru Anna Friis's manglende økonomiske bevidsthed kan dommen be

tragtes som en sikkerhedsforanstaltning, der skulle dokumentere, at 

Claus ikke tilforhandlede sig gods fra Anna Friis, mens hun var un

der forfølgning, men at han erhvervede det ved dom107). 

Det har været af betydning for Claus Brockenhuus at få denne 

sikring idet det øjensynligt har været hans plan - sikkert med fru 

Anna Friis's samtykke108) - at overtage Låge Hovedgård mod at 

dække hendes gæld til kongen109). 

Claus erhverver sig dom over sin medforlover Henrik Holck, der 

har modtaget Låge Hovedgård og Høygård i pant for henholdsvis 

10° 
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10 og 12.000 rdlr. af fru Anna Friis. Høygård er dog videre pantsat 

for 10.000 rdlr. til Otto Brahe Pedersen, men ved at træffe aftale 

med ham om, at han kan overtage gården mod at betale Claus 

2.000 rdlr., går puslespillet op således at Claus skulle have sikret sig 

for lån og renter til kongen. 

Når denne tilsyneladende velovervejede og fornuftige forretning 

ikke desto mindre går i vasken, skyldes det dels at Anna Friis har 

været under forfølgning, da transaktionen aftaltes, dels at de ride

mænd, der kom til godset ikke fik forevist Henrik Holcks pantebreve, 

dels at disse pantebreve ikke var blevet bekræftet ved proces for 

herredsting og landsting, men kun ved en u-endelig herredstings

dom. Derved bliver det muligt først for Johan Brockenhuus at lade 

sig indføre for 3.314 rdlr.U0), dernæst for Holger Bilde for 3.409 

rdlr. 111
), således at Claus Brockenhuus's oprindelige sikkerhed er 

blevet kraftig udtyndet. Det andet lån Claus Brockenhuus har god

sagt for Anna Friis112) forfaldt tilsyneladende til omslag 1623, i 

hvert fald indstævnes han for det til herredagen dette år113
). Lånet 

er ikke betalt og Claus har nægtet at lade sig mane, med den und

skyldning at han allerede er i anden manelse. Det er første gang 

Claus Brockenhuus bruger denne forklaring. Det ser dog ikke ud 

som om han reelt har været indmanet, idet han ikke som i senere 

tilfælde anfører hvem der har indmanet ham114) ligesom retten hel

ler ikke ses at have taget noget hensyn til hans påstand. 

Af det materiale jeg har haft til rådighed, kan det ikke ses om 

Claus Brockenhuus direkte har lidt nogen tab på sine forløfter for 

fru Anna Friis. Det fremgår heller ikke med sikkerhed, at han har 

måttet lægge penge ud, bortset fra renterne af de 12.000 rdlr. 

Det kan måske tænkes at Anders Friis har overtaget de 3.000 

rdlr. idet han både har en del forretninger med Anna Friis115
) og 

også i 1626 indføres for en ret stor gæld af ukendt oprindelse i noget 

af Claus Brockenhuus's gods116). 

Lånet til Anna Friis fra kongen forlænges til omslag 1624117). 

Da man næppe kan tænke sig, at Claus kan have haft kræfter til at 
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indløse det på det tidspunkt, og da det ikke senere omtales kan

celliets brevbøger, må man nok gå ud fra, at det er blevet betalt 

af hovedmanden fru Anna Friis. 

Claus Brockenhuus's kautionsforpligtelser for Lave Urne til Sel

lebjerg var ved omslagstid 1622 på over 8.000 rdlr.U8). Bortset fra 

forpligtelserne overfor Otte Christoffer Rosenkrantz har det nok væ

ret nogle af de ubehageligste og kostbareste, da Lave Urnes økonomi 

allerede i løbet af 1622 synes at bryde fuldstændig sammen119). 

Falk Lykke havde overdraget et krav på 1.000 rdlr. til kongen, 

der i juli 1622 opsagde det hos Lave Urne120). Samme år havde 

kongen fra Palle Rosenkrantz overtaget en fordring på 1.000 rdlr. 

på Lave Urne, men kancelliet gør sig i sept. ikke den ulejlighed, at 

kræve pengene af ham, men går straks til forloveren121). I novem

ber 1622 får Lave Urne til Bæltebjerg, der af kongen har lånt 2.000 

rdlr. med Lave Urne til Sellebjerg og Sten Rodsten som forlovere, 

ordre til at skaffe et par nye, da lånet ellers vil blive opsagt122). 

På linie hermed ligger den dom i 1623, der pålægger Claus Broc

kenhuus som arving efter Hans von Mehlen at betale et lån på 500 

rdlr., som Hans i 1607 havde godsagt for Lave Urne. Begrundelsen 

var, at Lave Urne nu er uden jord og enhver sikkerhed123). Det 

er i betragtning af de forløfter Claus har påtaget sig for ham, ikke 

mærkeligt, at Claus optræder som forsvarer for ham overfor en an

den kreditor124). Selv får Claus Brockenhuus ved dom ret til Lave 

Urne "fangeligen at må lade anholde og indsætte" da han har næg

tet at lade sig mane og ej heller har indfundet sig eller ladet sig 

repræsentere i retten125). Brevet, som Claus Brockenhuus har måt

tet indløse, er på 2.000 rdlr. med Niels Gyldenstjerne som med

forlover126). Hvad denne medforlover har været værd er berørt 

ovenfor. Claus får ham dømt næste år127), fordi han bl. a. har næg

tet at være med til at bære omkostningerne ved indløsningen af et 

andet af Lave Urnes breve på 4.000 rdlr. 128). Det samme lån går 

igen i Clauses forfølgning af Sten Rodsten129), men med ham som 

medforlover har Claus desuden måttet indløse et brev på 2.000 
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rdlr. 130
) for Lave Urne, samt et uden beløbsangivelse hos en dansk 

kreditor131). 

Skønt Claus Brockenhuus før april 1623 har fået indførsel i Lave 

Urnes gods132) er det nok tvivlsomt, hvor meget der kan være 

kommet ud af det. I alle tilfælde har Claus måttet indløse breve 

for mere end 8.500 rdlr. Deraf har han sandsynligvis måttet tage 

de førstnævnte 500 rdlr. og de 2.000 rdlr. med Niels Gyldenstjerne 

som medforlover på sin egen kappe. En væsentlig del af de 4.000 

rdlr. er sikkert også tilfaldet ham, da hverken Ejler Quitsov eller 

Niels Gyldenstjerne har haft særlig økonomisk bæreevne. Hvor me

get Sten Rodsten kan have været værd som medforlover er vanske

ligt at afgøre133), men selv om han har været solid - hvad kongens 

ovennævnte opsigelsesbrev ikke tyder på - har han i alle tilfælde 

højst været forpligtet til at stå halv skade med Claus, også overfor 

det uangivne beløb til Peder Hansen i Nyborg. 

Claus Brockenhuus havde som nævnt ovenfor været med til at 

godsige for Peder Bilde Ovesen for 6.000 rdlrY4
). Forpligtelsen 

misligholdtes og Claus bliver stævnet sammen med de andre med

forlovere og bliver dømt til at betale eller holde manelse, skønt Pe

der Bilde var mødt op og bad om udsættelse. 

Peder Bildes egen økonomi synes at have været meget dårlig135
), 

!lJen medforloverne Christian Mormand og Jørgen Hartvig synes 

at have været nogenlunde solide. 

Sagen omtales ikke siden, og det er ikke til at sige, om Claus 

har måttet gøre udlæg eller har lidt tab. 

I håb om derved at kunne skaffe et vist overblik har jeg ovenfor 

forsøgt at isolere de seks største forpligtelser Claus Brockenhuus 

ved sine forløfter har påtaget sig. Nedenfor skal jeg prøve først at 

. behandle de resterende forpligtelser, så vidt muligt i kronologisk or

den frem til ca. 1625-26, og dernæst se på sammenbruddet i Claus's 

økonomi i årene fra 1625-26 til 1628. Efter 1628 og frem til 1646 

flyder kilderne mere sparsomt og det, der kan oplyses om den pe

riode, kan sikkert bedst omtales nogenlunde under et. 
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Bortset fra tre processer ført som formynder for Wolf Breides 

bo136) optræder Claus Brockenhuus på herredagen 1622 navnlig i 

de omtalte sager mod fru Sofie Ulfstand, mod fru Anna Friis og 

mod Otte Christoffer Rosenkrantz's arving Hans Pogwisch. Han 

forsøger ganske vist to gange at få Poul Skinkel sat under forfølg

ning, med det mislykkes i begge tilfælde137
). 

Som forlover optræder Claus Brockenhuus - udover det ovenom

talte for Markvart Bilde - dette år kun i et enkelt tilfælde, og gan

ske anderledes forsigtig end forhen. Frederik Munk beder ham på 

herredagen om at være forlover for et lån i Holsten på 3.420 rdlr., 

men Claus nægter med mindre Hans Markdanner vil stå bag og 

tage risikoen ved at give ham hægtelsesbrev på beløbet. Det viser 

sig at være en klog disposition, idet brevet manes allerede efter om

slag 1623. Claus står da med sikkerhed, ikke alene for at få dæk

ning for sine udlæg, men han behøver ikke at nøjes med dækning 

i gods- han kan forlange penge138
). 

På omslaget i Kiel i 1623 optræder Claus Brockenhuus for første 

gang selv som låner, idet han hos Claus von Buchwald til Pehn 

opnår to lån på henholdsvis 6.960 rdlr., 6 Ofo p. a.U9
) og 2.320 

rdlr., 6 Ofo p. a. 140), hos Frederik Brockdorf et på 2.280 rdlr., 7 
0/o p. a. 141), hos Otto von Buchwald et på 2.280 rdlr. 142

), hos 

Breide Rantzau til Bothkamp et på 3.210 rdlr. og os fru Margrethe 

Redtløff et på 2.280 rdlr. 

Det er ganske påfaldende, at alle seks lån bevilliges i andre sum

mer end hele tusinder i modsætning til hvad der ellers næsten altid 

synes at have været skik og brug på omslaget143
). 

Såvellånet til Frederik Munk som de til Claus Brockenhuus (med 

undtagelse af lånet hos Breide Rantzau) fastsættes i summer der 

synes at bestå af et antal hele tusinder + 2 års rente til den alminde

lige rentefod på 7-8 Ofo p. a. Frederik Munks lån kan således betrag

tes som 3.000 rdlr. + 3 "000 1~0
7 

x 
2 = 3.420 rdlr., Claus Brockenhuus's 

forskellige lån som henholdsvis 6.000 rdlr. + 6"000 1~0
8 

x 
2 rdlr. = 6.960 

dl dl 2.000 x B x 2 dl dl 2.000 x 7 x 2 r r., 2.000 r r. + 100 = 2.320 r r. og 2.000 r r. + 100 
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rdlr. = 2.280 rdlr. Lånet hos Breide Rantzau passer for så vidt også 

ind i sammenhængen som det lader sig betragte som 3.000 rdlr. + 
3.000 x 7 dl dl --roo- r r. = 3.210 r r. 

Dette forhold er allerede påvist af Axel Rubow144), der heri ser 

lånemarkedets omgåelse af en udfra ikke-økonomiske kriterier fast

sat rentefod. Hans antagelse bestyrkes af den påfaldende lave no

minelle rente, der er fastsat i lånene fra Claus von Buchwald, idet 

det forekommer usandsynligt, at denne professionelle pengeudlåner 

skulle have nøjedes med en rente på 6 % p. a. af lån uden særlig 

sikkerhed hverken fra debitor eller kautionister. 

På den anden side forekommer en forretning på omkring 12-14 
0/o p. a. at være voldsom i sammenligning med de 7-8 °/o p. a. man 

i almindelighed nøjedes med. For lånet som Frederik Munk optager 

bliver forretningen endnu højere (omkring 28 % p. a.), hvis det er 

rigtigt, som det siges i dommen, at han først sikrede sig forlovere 

til herredagen, d. v. s. i juni-juli måned, til et lån, der forfalder til 

omslag året efter. Man kunne måske tænke sig, at de brudne tusin

der fremkommer ved, at man fornyede et lån, eventuelt ved at en 

af forloverne indløste det forrige hovedbrev med et nyt, der udover 

den gamle hovedstol indeholder de forfaldne renter. På den måde, 

ville man nogenlunde smertefrit få fastsat rentesrenten, hvis bereg

ning ellers voldte datiden stort hovedbrud145). 

Den ejendommelighed at det i de fleste tilfælde ser ud, som om 

der i det nye gældsbrev er beregnet to års rente, kan måske forkla

res ved at man beregnede strafferenten for forsinket betaling ved 

simpelehen at fordoble den pålydende rente. 

Det forekommer en moderne betragter selvfølgeligt at se en kurs

tabsgodtgørelse i den fordoblede rente i de tilfælde, hvor der ikke 

synes at foreligge mora, men det skyldes måske blot, at det fore

kommer os næsten naturstridigt, at man har kunnet opretholde et 

privat pengemarked uden variabel kursfastsættelse. Ikke desto mind

re har jeg ikke set omtale af et eneste papir, selv nok så nødlidende 

og yderligt, omsat til andet end pari. Jeg har en fornemmelse af, at 
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kursvariationer må kunne påvises ved udfoldelse af mere skarpsin

dighed og fantasi end jeg har været i stand til at præstere - men 

måske snarere ved en mere fuldstændig opgørelse af samtlige kendte 

transaktioner. 

Selvom man sagtens kunne tænke sig at Claus Brockenhuus ved 

omslagstid 1623 har haft brug for mange penge til mange forskel

lige ting, synes den mest nærliggende opgave han har kunnet sætte 

sig, at være at undgå at de lån han har påtaget sig at være forlover 

for blev nødlidende og blev manet med de dermed påløbende meget 

store omkostninger til dobbelt rente, skadegæld, interesse, budløn, 

kost og tæring. 

Det kan derfor næppe anses for helt ubegrundet gætteri, at for

mode, at de 17.000 rdlr. + tillægssummerne det kan påvises, at 

han har optaget, har været anvendt til indfrielse af forfaldne breve. 

Det forekommer i den forbindelse muligt at tænke sig at Claus 

Brockenhuus selv har påtaget sig at være hovedmand, fremfor al

ligevel at skulle dække lånet med påløbne omkostninger som med
forlover146). 

Man kunne nok finde nogen rimelighed i at betragte lånet på de 

6.960 rdlr. hos Claus von Buchwald som et sådant fornyelseslån, 

svarende til de to lån til brødrene Jørgen og Iver Munk147) med 

tilsammen 6.000 rdlr. hovedstol og et års rente + fordobling som 

"kurstabsgodtgørelse"148), og foreslå - på meget usikkert grund

lag - at de 2.280 rdlr. fra Otto von Buchwald svarer til lånet som 

Claus Brockenhuus måtte indløse for Frederik Markdanner149) + 
et års rente + den omtalte fordobling. 

Ud over de ovennævnte Kielerlån har Claus Brockenhuus også 

lånt 4.000 rdlr. af fru Else Marsvin150). Lånet er medtaget i ska

desløsbedsbrevet til Carsten Rosenkrantz, og det er nok rimeligt at 

antage, at det er optaget samtidig med de ovennævnte. Lånet om

tales ikke andre steder, og det er derfor ikke muligt nærmere at 

bestemme det. 

Antages lånet hos Else Marsvin at være stiftet som ovenfor fore-
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sl1l.et ses Claus Brockenhuus alts1l. under omslagstiden 1623 at have 

optaget 11l.n p1l. ialt 21.000 rdlr. + tillægssummerne151
). Dette be

løb tør måske sammenholdes med summen af de fordringer han 

rejser mod andre p1l. herredagen 1623, og som han dokumenterer 

ved at fremlægge indløste omslagsbreve152
). Disse krav beløber sig 

tilsammen til 25.000 rdlr. og synes at svare ganske godt til sum

men af de optagne 11l.n. 

Samtlige omtalte lån optaget · i 1623 bliver nødlidende og fører 

for 11l.nene hos Claus von Buchwald til vidtløftige processer, som det 

nedenfor skal ses. 

Claus Brockenhuus's økonomi har i denne periode næppe kunnet 

undgå at p1l.virkes af de opbud og fallitter, der indtræffer for hans 

medkontrahenter og kreditorer i denne tid. Bortset fra Niels Gyl

denstjernes og Otte Christoffer Rosenkrantz's som allerede er om

talt, finder der et stort sammenbrud sted ved Pernille Gyldenstjer

nes, s. Jakob Rosenkrantz's dødelige afgang153
). Boet ordnes ved en 

vældig indsats af kancelliet og ved store samlede møder mellem de 

udmeldte likvidatorer og henholdsvis kreditorer og debitorer154
). 

Hvordan Claus Brockenhuus- har. været indblandet har jeg ikke 

kunnet finde ud afl55
), men at han har været interesseret ses af, 

at han deltager i en stævning mod arvingerne for at f1l. omstødt, at 

det tillades dem at fragå arv og gæld efter deres moder, mens de 

ikke frag1l.r efter deres fader, skønt moderen, fru Pernille, har sid

det i uskiftet bo156
). 

Samme år, 1623, gør Falk Gjøe Falksen opbud, idet han indgår 

på et forlig med sine kreditorer om, at han vil stille dem tilfreds 

med jordegods157
). Claus Brockenhuus er i dette opbud sikker på, 

at f1l. dækning, idet han allerede har indløst et gældsbrev hos Claus 

von Buchwald, hvorfor han i forliget får lov til først at udtage sin 

andel. Da forliget bekræftes ved herredagsdommen er likvidatorerne 

allerede udmeldt til at møde i Århus den 18. september158
). 

Det viser sig, da Falk Gjøe Falksen har solgt alt sit arvegods, at 

det ikke er tilstrækkeligt til at dække gælden, hvorfor han anmoder 
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om, og f:h tilladelse fra kancelliet til, også at sælge sin hustrus ar

vegods for at dække fælles gæld, men kun den159
). Det er måske 

forklaringen på, at det ser ud til at Claus Brockenhuus til trods for 

sin tilsyneladende heldige udgangsposition alligevel næste år må 

stævne en af sine medforlovere, Sten Rodsten, for at få denne til 

at dække sin andel af et brev på 4.000 rdlr. udstedt af Falk Gjøe 

Falksen 160
). 

Man kunne fristes til at tro at Claus Brockenhuus forsøgte at få 

betaling dels i Falk Gjøe Falksens opbud, dels hos medforloveren. 

Det har dog næppe kunnet lade sig gøre, da Sten Rodsten også om

tales som medindstævner ved forliget fra 1623, og han har antagelig 

villet protestere, hvis han afkrævedes betaling for et brev, som han 

havde viden om allerede var indløst af hovedmanden. 

Da Claus Brockenhuus havde førsteret til at få dækning i op

budet som ses at have fundet sted, må der nok være tale om mere 

end et forløfte for Falk Gjøe. Man må derfor antage at Claus's 

forretning udover de likviditetskrav, der stilles af det i 1623 indløste 

brev for Falk Gjøe også har medført udlæg i tiden mellem som

meren 1623 og sommeren 1624, i en periode, der for Claus i høj 

grad er præget af anstrengt økonomi. 

Det tredie opbud i 1623 blandt Claus Brockenhuus's forretnings

forbindelser er Frederik Munks. Heller ikke i dette tilfælde, har det 

været muligt for mig at sige noget om, hvilke og hvor store sum

mer Claus har engageret sig med. Opbudet former sig også her som 

en kontraktafslutning mellem debitor og kreditorerne161). Frederik 

Munk skal stille først sine to hovedgårde Krogsgård og Valsø til 

disposition, og hvis de ikke rækker til, så også Ruballegårds gods. 

Kreditorerne overtager straks driften af ejendommene for at sikre 

sig størst mulig dækning. Det vedtages at vurderingsmænd skal mø

des i Kolding den l. aug. og tage fat på opgaven. 

Denne kontrakt er ikke blevet ført ud i livet. Den 11. sept. 

meddeler kancelliet kreditorerne at kongen efter henvendelse fra 

Frederik Munks hustru Sofie Friis har bevilliget ham en måneds 
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respit for at han kan rejse pengene. Fru Sofie har på sin mands 

vegne lovet at ville tilfredsstille alle162
). Det lykkedes naturligvis 

ikke. Frederik Munk forsøgte talrige krumspring, men enden blev, 

at kreditorerne overtog aktiverne, der ved kommissærer blev ud

loddet imellem dem163). 

I lighed med den øvrige adel mærker Claus Brockenhuus også 

den strammere kongelige udlånspolitik. Tre breve, som han er for

lover for opsiges til betaling til omslag 1624164), ligesom stolen 

også sættes for døren for Sofie Ulfstand, der åbenbart har påstået 

at hun har betalt de 3.000 rdlr. hun i sin tid lånte med Claus Broc

kenhuus som forlover 165). 

Claus får selv besked om at betale de pengesummer, han året 

forud havde lovet at ville betale til omslag 1624, eller også holde 

indlager i Haderslev166). Han får besked om at sælge noget af sit 

arve- og jordegods for at betale det han efter sine breve er kongen 

skyldig. Køberne skal betale pengene direkte til kongen167). Hvad 

det kan være for penge han skylder kongen oplyses desværre ikke, 

men man tør måske gætte på, at det er Claus's andel af en eller 

flere forliste kautioner. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, 

at Claus i 1622, da løftet om, at ville betale antagelig er afgivet, 

har haft behov for at stifte lån hos kongen. 

15 dec. 1623 - kort før omslaget - sælger Claus Brockenhuus så 

vidt jeg kan se for første gang, en af sine hovedgårde, endda den 

største han har i Norge, Fritsø. Køber er Gunde Lange168), men 

købesummen har jeg ikke kunnet finde angivet. Det kunne være 

fristende at gætte på, at det var kongen der modtog salgsprovenuet, 

men Claus har haft så mange andre forpligtelser på omslaget i 1624 

at det kan have givet ham grunde nok til at ønske at rejse penge. 

Til omslaget 1624 ser det ud, som om Claus Brockenhuus har 

måttet indløse Lave Urnes breve på tilsammen 6.000 rdlr.169) og 

Falk Gjøe Falksens brev på 4.000 rdlr.l1°). Selv ses han at have 

optaget et lån på 2.200 rdlr. hos Ditløf Pogwisch171) og et på 

4.000 rdlr. hos Anna Pogwisch172). Efter dette omslag ses Claus 
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Brockenhuus kun at have optaget to lån i Kiel, nemlig et 1625 

på 4.640 rdlr. hos Ditløf Brockdorf173) og et vistnok i 1627 på 

3.100 rdlr. hos Frederik Brockdorf174). 

Af disse fire sidstnævnte synes lånet hos Ditløf Brockdorf at 

have været et af de ovenomtalte mulige fornyelseslån, 4.000 rdlr. + 
4'000 1~0

8 
x 

2 rdlr. = 4.640 rdlr., men hvad det i så fald skulle være en 

fornyelse af, er ikke til at sige. Man kunne måske foreslå Lave Urnes 

lån på 4.000 rdlr. 8 Ofo p. a. der af Claus Brockenhuus fremlægges på 

herredagen 1624, men det passer ikke med at Claus først stiftede 

lånet på omslaget 1625. Da der ikke holdtes herredag i 1625 kan det 

ikke ses om Claus har haft noget indløst brev at indkassere. 

Blandt de begivenheder, der i 1624 må have tiltrukket sig sær

lig opmærksomhed i den her beskrevne lilleverden, var nok Peder 

Stråles død i juli med den deraf følgende oprydning i hans forplig

telser175). 

Claus Brockenhuus's krav på boet skyldes så vidt jeg kan se, at 

Peder Stråle har optrådt på sin moder fru Mette Stensdatter Bildes 

vegne, idet han i en sag for herredagen 1623176) lovede, at de 

udlæg Claus havde haft for moderen skulle blive betalt177). 

Udover disse, man kan måske kalde dem indirekte, krav på Peder 

Stråle, hvis gyldighed ikke vil kunne accepteres uden videre, overta

ger Claus fra sin svoger Jørgen Asehersleben en fordring af utvivl

som gyldighed178). Endelig er han selv blevet manet og dømt til 

at betale et lån på 4.000 rdlr. med Peder Stråle som hovedmand179
). 

Som sikkerhed for sine forløfter har Claus allerede inden Peder 

Stråles død ladet foretage indførsel i hans jordegods for ialt 6.000 

rdlr. og fået indførselen bekræftet på herredagen180). Selvom det 

ikke siges nogetsteds er det vel rimeligt at antage at dette udlæg 

også omfatter det ovenomtalte lån på 4.000 rdlr. 

Umiddelbart efter Peder Stråles død fragår moderen Mette Stens

datter Bilde og svogeren Niels Gyldenstjerne arv og gæld. Claus 

Brockenhuus kan således ikke gøre sig håb om, at hente noget fra 

arvingerne, men da Peder Stråle har været formynder for sin søster, 
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Niels Gyldenstjernes kone, og åbenbart brugt af hendes midler, 

har han udstedt en forpligtelse til Niels Gyldenstjerne på, at ville 

betale det manglende beløb. Denne forpligtelse gør Niels Gylden

stjerne gældende overfor boet, idet han påberåber sig at optræde 

ikke som arving, men som almindelig kreditor. Hvad enten nu Claus 

har opfattet hans optræden begrundet med det ene eller det andet, 

så har han i hvert fald fået foretaget indførsel i Peder Stråles ef

terladte gods i de penge, Niels Gyldenstjerne påstod at have til gode, 

således at det faktiske resultat bliver, at Claus har ladet sig indføre 

i Peder Stråles gods for Niels Gyldenstjernes gæld. 

Udover det her nævnte, rejses der også krav på boet fra andre, 

nemlig fra Hans Markdanner181
), Claus Mule og Iver Vind182

), 

Erik Bilde183
), Margrethe, s. Peder Rantzaus hvis fordring senere 

går over til Christoffer Hans von Biilow184
), Erik Urne, Movrits 

Aschersleben, Hans Oldeland, Frederik Markdanner og muligvis og

så andre185
). 

Hans Markdanner der har ladet sig indføre den 11. sept. 1624186) 

protesterer mod Niels Gyldenstjernes måske nok noget spidsfindige 

fortolkning af sin stilling, og kræver at Claus Brockenhuus's ind

førsel i boet skal erklæres ugyldig. Heri får han medhold på herre

dagen 1626. 

Hans Markdanners indførsel er på 1.455 rdlr. 187
), men dertil har 

værdierne i boet ikke slået til, så der bliver 420 rdlr. til rest som 

Claus Brockenhuus skal udrede. Claus Brockenhuus har imidlertid 

taget et af boets bedste aktiver, Torpegård, i besiddelse, og Hans 

Markdanner anlægger påny sag for at få ham til at rydde gårdens 

hovedbygning, der er takseret til 800 rdlr, hvoraf Claus kun kan 

gøre krav på 300. Desuden skal Claus bringe gården tilbage til den 

stand, den var i, da han overtog den, fordi han har misrøgtet den. 

Claus hævder på sin side, at han ikke har overtaget bygningen 

p. gr. a. det forkastede krav på Niels Gyldenstjerne, men fordi han 

har fået sin afdøde svogers andel. I dommen fastsættes det, at der 

skal ske likvidation så Hans Markdanner kan vide, hvad han har, 
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og hvis det viser sig, at han har lidt skade skal Claus erstatte ham 
dettss). 

Dermed skulle man tro at sagen var i orden, men omtrent et år 

efter skriver kancelliet189
) til Claus for at få en forklaring på, 

hvorfor han ikke har flyttet sit bohave fra gården, så Hans Mark

danner kunne tage den i besiddelse. 

Forklaringen kommer omtrent et år efter. Claus Brockenhuus be

sidder nemlig stadig Torpegård, som han forklarer fordi han ikke 

er klar over, hvem der skal have de 420 rdlr. som hans inførsel for 

Niels Gyldenstjernes gæld i sin tid blev underkendt med. Såvel Iver 

Vind som Claus Mule har nemlig ladet sig indføre i disse penge og 

herredagsdommen i 1626 sagde rigtig nok, at Claus skulle udrede 

420 rdlr., men ikke til hvem. Det er han naturligvis meget villig 

til, hvis han blot kan få at vide, hvem der skal have pengene. Sagen 

har den 21. juli 1627 været forelagt rigens kansler, der havde skudt 

den fra sig til herredag. I dommen fastsættes det, at Claus skal 

aflevere værdier for 420 rdlr. til Hans Markdanner190). 

Hans Markdanner kommer ikke til at rykke ind på Torpegård. 

Likvidatorerne har endnu i 1631 ikke fået afsluttet deres arbejde, 

da en del af kreditorerne ikke var mødt frem. Claus Brockenhuus 

har imidlertid solgt sin del af gården til Iver Vind191
). 

Endnu 1633 er sagen ikke blevet afgjort, da kommissionen, der 

arbejder med den, ikke havde fået gården takseret192
). Det ser nær

mest ud som om Claus Brockenhuus har holdt Hans Markdanner 

for nar, og det er måske forklaringen på, at Hans igennem retssager 

i 1639 og 1640 afslører at Claus i sagen om Hans Pogwisch's gæld 

tog sig betalt to gange for samme forløfte193
). Da Hans Markdan

ner så for tredie gang tager sagen op - efter at have afpresset 

Claus Brockenhuus 2.000 rdlr. - går det ham ilde, og han må betale 

Claus hele 100 rdlr. - fem gange det almindelige beløb - i kost 

og tæring194
). 

Man kan godt tænke sig, at Hans Markdanner har følt sig dårligt 

behandlet i sammenligning med den måde, hvorpå han selv i sin tid 

Fynske Årbøger 1967



496 Søren Mørch: Udredning af Claus Brockenhuus's økonomiske forhold 

optrådte overfor Claus Brockenhuus. Claus Brockenhuus havde i 

feb. 1624 overtaget hans gård Vejlegård p. gr. a. det hægtelsesbrev 

som Hans Markdanner i sin tid havde været i for Frederik Munk195). 

Da Claus åbenbart i okt. 1624 ser muligheder for at sælge gården, 

giver Hans tilladelse dertil, skønt Claus kun er blevet indført for 

ialt 3.8441/2 rdlr. af de 6.240 gården er sat tiP96), mod at Claus 

betaler resten af pengene ved næste omslagstid. Allerede den 5. jan. 

1625 finder overdragelsen til Ellen Marsvin sted197). Man må gå 

ud fra at Hans Markdanner inden da har flyttet sit bohave fra går

den, ligesom han i det hele i denne sag har vist sig mere imødekom

mende end Claus i sagen om Torpegård. 

Et klart eksempel på ejendomsspekulation synes at foreligge i 

Claus Brockenhuus's transaktioner omkring Løgismose. Claus Broc

kenhuus har i 1622 på herredagen fået Poul Skinkel dømt til at 

være under rigens forfølgning således, at han ikke må sælge sit 
gods19s). 

12. nov. 1622 indfører Claus Brockenhuus sammen med Anders 

Friis, Bendix Rosenkrantz og Erik Urne fru Anna Pogwisch til Dam

pen i Poul Skinkels gård Løgismose, som hans moder Magdalene 

Hartvig mener, at hun ejer. Hun lader porten lukke for ridemæn

dene, "Men paa dett, att de sig imod Retten icke schulle forgribe, 

schall de haffue ombedett huindes fuldmegtige att hand wilde klappe 

paa Portten, att de hinder sielff kunne komme till ordzs, huilckett 

hand och schall haffue effterkommet, och hun strax schall haffue 

werett wed Porten, och dennom schall haffue till spurtt huad siuff 

tusinde dieffle de haffe wed hindes Portt att giøre, der som de icke 

strax Packett dennom der fra schulle de faa en fandens ferd. Huor 

fore de och strax mueligtt kunde were der fra schall were Røgtt, 

effterdi de effter saadan Undsigelse icke schall haffue Wist huad 

dennom kunde wederfaris ... "199). Efter at have trukket sig til
bage til ladegården lykkes det de tapre ridemænd at gennemføre 

indførselen, selv om de af nævnte gode grunde ikke kan vurdere ho

vedbygningen og dens inventar. I dommen tilkendes gården til Anna 
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Pogwisch med mindre det inden 1/2 år lykkes Magdalene Hartvig 

at dokumentere sine rettigheder200). 

1623 lykkedes det også for Claus at få dom over Poul Skinkel 

for de 100 rdlr. han som nævnt ovenfor havde overtaget fra Hans 

Pogwisch201
). Denne dom får Claus bekræftet året efter202

). 

I 1624 afsluttes så en kontrakt mellem Poul Skinkel og Claus 

Brockenhuus, hvorefter Claus skal overtage Pouls del af Løgismose. 

Forløbet er vistnok det203
), at Jørgen Asehersleben som forlover 

indfrier Anna Pogwisch's lån med den ovennævnte indførsel, hvor

efter Claus Brockenhuus overtager fordringen ved svogerens død. 

Udover indførselen synes der at foreligge en fordring på 1.000 rdlr. 

som Claus på Jørgen Aseherslebens vegne søger at inddrive. Claus 

gør fordring på disse 1.000 rdlr. og vil kun modtage dem i form af 

Poul Skinkels overdragelse til ham af Løgismose. Poul Skinkel bli

ver arresteret og får først lov at slippe, når han har lovet at ville 

afstå Løgismose for 50 rdlr. pr. td. hartkorn, om der bliver noget 

tilbage, når der er likvideret mellem ham og Anna Pogwisch. Claus 

Brockenhuus er selv med at likvidere mellem Anna Pogwisch og 

Poul Skinkel og der bliver intet til overs til at dække de 1.000 rdlr .. 

Forliget går ud på, at Claus Brockenhuus skal overtage Løgis

mose med sædekorn, avling og nagelfast boskab, og Poul Skinkel 

skal straks rydde gården. Til gengæld lover Claus Brockenhuus kun 

at ville indkræve de 1.000 rdlr. i form af gods eller løsøre, men 

ikke tiltale Poul Skinkel på personen, ligesom han eftergiver ham de 

ovenomtalte 100 rdlr., samt rente, skade og interesse af de 1.000 

rdlr.204). 

Claus Brockenhuus har allerede inden forligets indgåelse lovet, at 

ville afhænde Løgismose til Jørgen Hartvig, og hans erhvervelse kan 

derfor godt karakteriseres som spekulativ. At Jørgen Hartvig har 

overtaget i hvert fald en del af Løgismose foreligger der en slags 

indicium for ved at han i juni 1626 kaldes "til Løusmose"205
). 

Derved kan Claus Brockenhuus's delagtighed i Løgismose ikke 

være udtømt, idet han i årene 1636-38 fra Holger Rosenkrantz 

II Fynske Aarbøger 
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modtager ca. 1.000 rdlr. for Løgismose gods206). Holger Rosen

krantz har allerede 1629 solgt sin andel til Anders Bilde207), og 

da det af Sofie Brahes regnskabsbog fremgår at Claus Brockenhuus 

på det tidspunkt skyldte Holger Rosenkrantz penge208), er det nok 

muligt at de ca. 1.000 rdlr. blot er en restsum af et større mellem
regnskab209). 

Nogen udredning af forholdene omkring Løgismose kan ikke gi

ves uden et antal enkeltundersøgelser af det ret store antal partha

vere, der ses at have været i gården omkring 1625. Før noget så

dan er prøvet er det nok forhastet at hævde, at det næppe vil være 

muligt at gøre det210). 

For Claus Brockenhuus må de mange transaktioner, der udsprang 

af hans for løfter mellem 1619 og 1622 ha ve betydet en stedse hår

dere anspændelse af hans likviditet, også selv om den oprindelige 

kautionsforpligtelse ikke medførte direkte tab. Metoden med at af

vikle et oprindeligt forløfte ved at give kreditor et nyt brev og sag

søge den oprindelige brevudsteder er for så vidt fornuftig, som der 

herigennem er en mulighed for at spare de store omkostninger 

ved et misligholdt brev - vel at mærke, hvis de oprindelige hoved

mænd kan bringes til at betale kontant. 

Det fremgår af det ovenfor skildrede, at det langtfra altid var 

tilfældet. Regelen synes snarere at have været at Claus, for de breve 

hvor det var muligt at opnå noget fra hovedmanden eller medfor

lovere, fik udlagt gods. 

Da de almindelige gældsbreve sædvanligvis var etårige, og i en 

del tilfælde blev forlænget for et år ad gangen ved prompte rente

betaling, er det klart, at den trafik Claus Brockenhuus havde ind

ladt sig på, kun kunne vare ved så længe han var i stand til at betale 

renterne og kun hvis kreditorerne forlængede lånene. 

Efter "forløfte-perioden" fra 1619 til1622 følger hvad man må

ske kan kalde en "konverteringsperiode" fra 1622 til ca. 1625, hvor 

Claus i hovedsagen synes at være optaget af at indfri sine nødli

dende kautionsforpligtelser ved personlig gældsstiftelse samtidig med, 
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at han ivrigt søger kompensation hos de oprindelige hovedmænd, 

navnlig ved at overtage reale værdier. Da de afledede lån forfal

der tvinges han til fra ca. 1625 til 1628 (1631-32) at realisere 

sine værdier for at tilfredsstille sine kreditorer. 

I jan. 1625 indmanes Claus Brockenhuus til indlager i Kiel af 

Claus von Buchwalds arvinger, men han nægter at komme, idet han 

påstår, at han er indmanet for gæld til fru Karen Sparre i Svend

borlf11). Denne indmaning skyldes et forløfte for Eiler Quitzaw. 

Den dokumentation Claus kan fremlægge for at han vitterligt har 

siddet indmanet er såre tynd: et opsigelsesbrev fra fru Karen da

teret 12. jan. 1625, og et brev dateret 30. marts 1625, hvori hun 

bevilliger ham udsættelse med maneisen til 4. april; endelig et 

brev fra Erik Urne dateret l. nov. 1625 hvori det siges, at Erik 

Urne ikke vil holde ham indmanet, hvis han vil udlægge gods. Som 

undskyldning for ikke at have efterkommet von Buchwald-arvinger

nes maneise er denne dokumentation naturligvis intet værd, hvad 

der tydeligt afspejler sig i dommen. For os viser den forløbet: Claus 

Brockenhuus har ikke betalt omslagsrenter i 1625, hvorfor hans hol

stenske lån forfalder. Han har samtidig vrøvl med sine danske kre

ditorer og tilbyder at tilfredsstille dem med reale værdier, da han 

åbenbart ikke har penge. 

Først de holstenske kreditorer: da herredagen 1626 kommer sag

søges Claus med krav om betaling af Hendrich von der Wisch 

(1.931 rdlr. alt inclusive?12
), Dorethe von Buchwald (2.320 rdlr. + 

omkostninger) og hendes sønner (6.960 rdlr. + omkostninger)213), 

Anna Pogwisch (4.000 rdlr. + omkostninger)214
), Ditløf Pogwisch' 

formyndere (2.200 rdlr. + omkostninger)215
) og Frederik Brock

dorfs børns formyndere (2.280 rdlr. + omkostninger)216
), ialt 

19.691 rdlr. + omkostninger for alle lån undtagen det førstnævnte. 

Hvad det med rente, dobbelt rente, skadegæld, budløn, rettergangs

penge, kostpenge, tæring og al anden interesse kan være løbet op til 

er ikke godt at sige, men omkring 20 OJo af grundbeløbet skal nok 

ikke være gættet helt ved siden af. 

11° 
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Maneisen fra fru Karen Sparre for forløftet for Eiler Quitzau 

lød på 2.500 rdlr .. Claus Brockenhuus udsteder 20. dags jul 1625 

et brev på 1.000 rdlr. til hende med sin nevø Movrits Asehersleben 

og Eskild Gjøe som forlovere217
). 

Dette brev indløses i 1627 af Movrits Asehersleben ved at han ud

steder et nyt brev til Torben Gabiel, der har arvet Claus's brev ef

ter Karen Sparre. 

25. dec. 1625 giver Claus Brockenhuus Eskild Gjøe skadesløs

bedsbrev på to forløfter til fru Karen Sparre på tilsammen 1.500 

rdlr. Disse breve indløses af Eskild Gjøe, der får udlagt gods af 

Claus i 1629. 

Under sagens behandling på herredagen218
), vil Claus give det 

udseende af, at Movrits Aseherslebens brev skulle være det samme, 

som han gennem udlæggene til Eskild Gjøe har betalt, men denne 

insinuation tages ikke til efterretning af herredagen, og Claus ses 

heller ikke at have søgt Eskild Gjøe for pengene. Det forekommer 

mig rimeligt at tro at Claus ved at udstede brevene til Karen Sparre 

har afværget at maneisen blev ført ud i livet. 

Kravet fra Erik Urne om at få udlagt gods har ikke været det 

eneste, der er blevet rejst. I 1626 følger udlæg og opbud slag i 

slag. Den 11. feb. likviderer Claus med Carsten Rosenkrantz for 

udlæg på 6.2871/2 rdlr.219). 23. feb. opsiger kongen et lån på 3.000 

rdlr. til betaling til omslag 1627220
). 23. marts har Gunde Lange 

fået indførselsdom for et ikke angivet beløb; Claus anviser gods i 

Norge221
). Formodentlig ved samme lejlighed har Claus overdra

get ham fordringen på den fynske adel for skyldige geværpenge222
). 

30. marts er Anders Friis og Hendrich von der Wisch blevet ind

ført i gods for henholdsvis 9.330 rdlr. og 1.931 rdlr.223
). 29. april 

får Claus på Fynbo landsting en liste over muligt gods til opbud 

læst og påskrevet224
). 14. aug. opbyder han sit gods i Halland og 

i Norge225
) og der udmeldes i begge tilfælde vurderingsmænd. 16. 

sept. får Corfits Mormand en indførsel i noget af det hallandske 
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gods bekræftet ved dom af Hallands landsting226
). Gælden var på 

400 rdlr. + 200 rdlr. skadegæld, interesse o. s. v. 

Et resultat af det norske opbud må nok ses i de pengetransporter 

der registreres i Sofie Brahes regnskahsbog for årene 1627-31, 

hvoraf det fremgår at Holger Rosenkrantz alene har modtaget 

5.114 rdlr.227
). 

Nogen opgørelse over hvormeget det gods har været værd som 

Claus gennem de her refererede transaktioner har måttet afstå, er 

det ikke muligt at nå frem til. Alene en sammentælling af de an

førte beløb giver 31.157 rdlr .. Dette tal betegner den absolutte mi

nimumsværdi, idet kravene fra Erik Urne og Gunde Lange ikke har 

kunnet fikseres, ligesom det også er helt umuligt at sige, hvad der 

kan være kommet ud af det hallandske og norske opbud, bortset fra 

det ovenanførte. 

Efter dette års hektiske aktivitet synes der at være faldet nogen

lunde ro over Claus Brockenhuus's økonomi. Alt er ikke bragt i or

den, men forholdene er øjensynlig noget stabiliseret omend der kun 

skal små slag til at ryste hans fundament. 

Opgørelsen af mellemværendet med Claus von Buchwalds arvin

ger lykkes det Claus Brockenhuus at få genoptaget ved at anklage 

dem for at have taget ågerrenter. I 1627, 18. feb., udmeldes seks 

rigsråder til at afgøre sagen snarest, idet det ligger Claus meget på 

sinde at få den ordnet228
). Dommen skal afsiges den 16. april i 

Kolding, men da det er parterne meget om at gøre at få afgjort 

sagen, bemyndiges de rigsråder, der kan møde den nævnte dato, til 

at afsige dom229
). 

Det virker noget påfaldende, at Claus pludselig har fået sådan 

hast med at få sagen afgjort; man får en forklaring herpå i en skri

velse fra kancelliet udstedt samme dag, som den forrige230
). Heri 

tillades det Claus i egen person at møde for retten i Kolding mod 

ufortrødent efter rettergangen at begive sig tilbage til indlageret i 

Kiel. 
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Man kan måske gætte på, at han har siddet der siden omslaget, 

men måske endda et stykke tid før231
). 

Claus taber sagen og vender tilbage til indlageret, som han dog 

forlader uden kreditors viden og vilje232). Hvornår han er stukket 

af siges der intet om, men mon ikke det er rimeligt at antage, at 

det er sket omkring august, da de kejserlige tropper væltede op i 

Jylland. 

Endnu i januar er han på fri fod, men han beordres til enten 

at betale eller lade sig mane på et sted, der endnu er fri for fjen

den233). Han har åbenbart ikke indfundet sig til Claus von Buch

walds arvingers indlager234), men det redder ham ikke, for 6. feb. 

1628 indmaner kongen ham til indlager i København for de 3.000 

rdlr., som han ikke har fået betalt til omslagstid235). En bøn om 

udsættelse med betalingen afvises, skønt Claus har ledsaget den med 

180 rdlr. i skyldig rente236
). Pengene er allerede anvist til Vild

og Rhingreven237
). 

Der er ikke andet for Claus at gøre end at indfinde sig i ind

lageret. Han slipper ud af det en månedstid senere på næsten even

tyrlig vis: Han bliver landsdommer over Fyn. 

Denne lynkarriere blev mulig, fordi kongen noget overilet satte 

den forrige dommer Torben Gabriel fra bestillingen, fordi han ikke 

ville dømme en troldkvinde på de beviser, der var tilstede. Efter den 

behandling Torben Gabriel fik, har det åbenbart knebet med at få 

besat posten238
). 

Claus Brockenhuus tager den efter at have fået udsættelse med 

betalingen af de 3.000 rdlr.239
). Han har jo ikke kunnet tillade sig 

at have fine fornemmelser. 

Med landsdommeriet fulgte en del forleninger240), hvis indtægter 

må have støttet Claus Brockenhuus's økonomi, men som selvfølgelig 

ikke kan have reddet ham ud af de øjeblikkelige vanskeligheder. 

Det lykkes ham at udlægge et skib til kongen for 2.000 rdlr.241) 

og de resterende 1.000 må antages at være blevet betalt senest til 

omslagstid 1629, da man ikke hører mere til dem. Selv om han slap 

Fynske Årbøger 1967



Søren Mørch: Udredning af Claus Brockenhuus's økonomiske forhold 503 

ud af kongens indlager står Claus von Buohwalds arvinger stadig til

bage242). Claus Brockenhuus Hl.r det arrangeret, så han kan holde 

indlageret i Odense, og han får tilladelse til at passe sine embeds

pligter imens, således at landstinget holdes der, hvor han sidder ind
manet243). 

Det behagelige gældsfængsel har tydeligt nok ikke virket befor

drende på Claus's betalingsvilje for han sidder indmanet i årevis 

uden at betale244
). 

Først i maj 1630 får han en aftale i stand med fru Dorethe von 

Buchwald og Claus von Buchwalds sønner: han skal betale de hen

holdsvis 3.125 rdlr. og 9.375 rdlr., som de oprindelige 2.000 og 

6.000 efterhånden er blevet til, med en fjerdedel til hvert af de 

næste fire omslag245
). Så endelig er vel pengene blevet betalt, ef

tersom gælden ikke omtales senere. Grunden til at Claus von Buoh

walds arvinger kom til at vente så længe på deres penge har sikkert 

været at de ville have dem kontant og ikke i form af dansk jorde

gods. Forklaringen herpå skal nok til dels søges i at de, hvis de be

sidder dansk jordegods falder ind under dansk retspleje - også med 

hensyn til rentelovgivning. Følgerne heraf havde Claus von Buch

wald selv246
) på ubehagelig vis konstateret ved, at han i 1626 mi

stede 7.000 rdlr. som følge af en ågerdom247
). 

Endnu et eksempel på holstenernes vægring ved at modtage gods 

for penge ses af Claus Brockenhuus's mellemværende med Ditløf 

Brockdorf, hvor Claus udlægger gods, silketøj og andet løsøre som 

kreditor ikke ønsker at modtage, hvorfor det forfalder til kongen248). 

Claus Brockenhuus har nok manglet likvide penge, men han har 

haft rådighed over en del reale værdier. Det fremgår af det forlig, 

han indgår med Eskild Gjøe og Carsten Rosenkrantz den 12. juli 

1629249
). Til tilfredsstillelse af disse to gøres der udlæg i Broholm 

og Klingstrup for ialt 13.110 rdlr. Claus skiller sig af med en af 

sine ejendomme i Odense, nemlig den gamle bispegård, hvor han 

sidder indmanet250
). Claus sælger til Jørgen Brahe, der under om

slaget 1627 får skøde på gården251
). Skødet bliver læst og påskre-

Fynske Årbøger 1967



504 Søren Mørch: Udredning af Claus Brockenhuus's økonomiske forhold 

vet på Fynbo Landsting af dommeren Torben Gabriel, der i 1630 

selv lægger sag an mod Claus for at få et tilgodehavende han havde 

haft i den solgte bispegård, og ved et forlig får han en del værdier, 

for at frafalde sit krav252). 

Skønt skødet som sagt er dateret jan. 1627 synes den ovennævnte 

tilladelse til Claus om at måtte fraflytte til et andet indlager i marts 

1629, og den efterfølgende proces i 1630 at indicere at Claus har 

beholdt gården til 1629. Man kunne måske tænke sig, at han har 

afstået den i 1627, og Torben Gabriel på grund af krigsforholdene 

først fik sagen prøvet ved herredagen 1630. I så tilfælde skulle til

ladelsen til at holde indlager i et andet losement, end det, han nu 

besad, hentyde til Claus's anden ejendom i Odense, nemlig den i 

Nørregade 15-23253). Denne ejendom ser det ud som om Claus 

har beholdt til 1637, hvor den overtages af Peter Walters sted

børn254). Claus pantsætter den i 1631255) og man kunne gætte på, 

at det er den han er flyttet til i sit odenseanske indlager. 

Efter at Claus Brockenhuus er blevet landsdommer og har fået 

afviklet de mest presserende sager, der stod tilbage efter hans øko

nomiske sammenbrud, bliver det stedse vanskeligere at følge hans 

transaktioner. Grunden hertil er naturligvis at de ikke i så stort 

tal bliver nødlidende efter at hans økonomi er blevet forbedret med 

embedsindtægterne, men sikkert også, at han holder sig mere tilbage 

efterhånden som han bliver ældre. 

Claus har ført en del sager for landstinget, hvor han har måttet 

vige sit sæde, når hans egne sager var for, men udover at konstatere 

at sagerne har været ført har jeg ikke kunnet placere udnævnelserne 

af stedfortrædere i nogen økonomisk sammenhæng256). 

Et omtrent lige så vanskeligt anvendeligt materiale foreligger til 

en beskrivelse af Claus's forhold til søsteren Maren Brockenhuus, 

hendes mand Jørgen Asehersleben og deres børn. Som ovenfor om

talt har Claus overtaget nogen fordringer på Poul Skinkel efter Jør

gen Aseherslebens død i 1625, ligesom han også synes at have taget 

sig af børnene, navnlig Movritz257
). Med ham synes Claus også at 
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have haft en del forretninger, men udover nogle forløfter har jeg 

ikke kunnet præcisere hvilke258
), 

Nogen oplysning om forholdet til familien Asehersleben får man 

af en konfirmation som Claus får over Maren i 1623 på en ind

førsel i Nordskov og Rynkebygård for 6.931 1/2 rdlr.259). Såvel bøn

dergods som hovedgårdsjord vurderes 10 rdlr. højere pr. td. hart

korn end sædvanligt. Trods afståelsen af godset bliver Maren boen

de på Nordskov, idet hun og Claus indgår en kontrakt hvorefter 

Claus overdrager sin søster Nordskov "med graffun och gaards 

Rumb och frie rnodkøring till Løckerne"260
). 

Det ser ud som om Claus efter hustruens død og salget af Bro

holm flytter ind på Nordskov, hvor søsteren bor261
). Efter Claus's 

død overdrager hun gården til hans søn Peder62
), men da kon

trakten mellem hende og Claus ikke er blevet tinglæst eller over

hovedet omtalt noget steds, underkendes den på herredagen 1647, 

og gården overgår til Claus von Buchwalds arvinger ved indfør
seF63). 

Med Gunde Lange har Claus i årenes løb haft adskillige forret

ninger, men materialet til at beskrive dem med er meget spredt, 

idet transaktionerne mellem de to ikke er knyttet til de kredse, 

Claus ellers havde engageret sig med, hvorfor Gunde Lange kun 

omtales fyldigt i de sager, der føres direkte mellem ham og Claus. 

Omtalen af forbindelsen kan måske synes noget tilfældigt anbragt 

på dette sted. Grunden til at placere den her, er at der i 1636 lik

videres mellem dem som nedenfor skal omtales. 

I 1613 ses Claus Brockenhuus og Gunde Lange at have haft fæl

les interesser, der vel er udsprunget af Claus's overtagelse af norsk 

gods samtidig med indgåelsen af sit ægteskab264
). I 1616 fører de 

en sag for deres fælles tjener, der af en adelsmand "gansche pludze

ligen och werbarmenligenn wuden nogenn billigh aarsage med hug 

och slagh skall werre offuerfalden ooh jllde medhanndelett" .. 

"saa hannd paa hanns sinnd och forstandt befandt szigh møegidt 

besuecket och brøstfelldigh at werre"265
). De har ligeledes i fæl-
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lesskab drevet et fiskeri, hvorom de har strid med trediemand i 

1619266
) og Gunde Lange repræsenterer Claus i en anden sag på 

samme herredag267
). 

Claus stævner i 1622 Gunde Lange og et par andre, men desværre 

for os indgår de forlig inden sagen optages til doms, hvorfor det 

ikke er til at sige noget om, hvad den gik ud på268
). Da det begyn

der at knibe for Claus i Danmark, sælger han sin norske hovedgård 

Fritsø til Gunde Lange lige forud for omslaget 1624, men hverken 

pris eller overtagelsesbetingelser ses oplyst269). Gunde Lange har 

også erhvervet andet af Claus's gods i Norge, men det har i intet 

tilfælde været til at se, hvad han har ydet til gengæld270
) og det 

samme er tilfældet med de geværpenge han har overtaget271
). 

Fornemmelsen af, at der har været en del forretninger mellem 

Claus og Gunde Lange bekræftes af, at der i juli 1631 udmeldes 

likvidatorer272
). Likvidationen skulle finde sted den 14. sept. 1631, 

men Claus ser ud til at være udeblevet, hvad han bliver ved med i 

nogen år indtil kancelliets tålmodighed i 1636 er slut og likvidato

rerne beordres til at få en ende på sagen, hvad enten Claus møder 

eller ej273
). 

Samtidig får Claus udtrykkeligt pålæg om at møde op. Det hjalp, 

for likvidationen sluttes den 21. marts 1636. Det eneste, der med 

sikkerhed kan siges om den, er at den bestod af mindst 9 punkter, 

for punkt 9 gengives - det omhandler geværpengene, som det ikke 

er lykkedes Gunde Lange at drive ind274
). Man kunne tænke sig, at 

der i forliget også er indgået et gældsbrev med Gunde Lange og 

Gierløf NetteJhorst som forlovere. Et sådant brev ses Gunde Lange 

at have indløst, men hverken kreditor,beløb eller udstedeisestids

punkt kendes275
). Hvad det kan være for et dokument Gunde 

Lange har fået indforseglet i en sag med Otte Marsvin, men som han 

skal bruge til at få et tilgodehavende hos Claus276), har jeg heller 

ikke kunnet finde ud af. 

Alt i alt må man vist med beklagelse erkende at Claus's forhold 

til Gunde Lange, ligesom de ovennævnte både til Holger Rosen-
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krantz og Pernille Gyldenstjerne, ikke kan opklares før nogen har 

undersøgt disse menneskers økonomi i sin sammenhæng. 

I de sidste 10-12 år af Claus Brockenhuus's liv synes det at have 

været meget vanskeligt at få ham til at reagere. De private for

retninger han har at ordne trækker ud i årevis fordi han udebliver 

eller undlader at opfylde det, der bliver ham pålagt. 

I et mellemværende med Gierløf Nettelhorst, kan det måske for

klares på den måde, at Claus ikke har fundet sagen, der kun drejer 

sig om 120 rdlr., værd at beskæftige sig med. Kancelliet udmelder i 

1636 kommissærer til at få den afgjort277
) og i 1637 beordres Claus 

til at møde for herredag i Norge278
), hvad han ganske simpelt la

der være med279
). 1639 pålægges det ham atter i bestemte vendin

ger at drage til Norge til første almindelige herredag eller at sende 

en befuldmægtiget280
). 

Da herredagen oprinder i juli 1641 er der hverken mødt nogen 

Claus eller nogen befuldmægtiget, hvorfor Claus dømmes til at have 

tabt sagen og give Gierløf Nettelhorst 10 rdlr. kost og tæring281
). 

Den ringe sum i kost og tæring skyldes nok ikke, at man har fundet 

Claus's smøleri undskyldeligt, men skal snarere forklares ved, at 

Gierløf Nettelhorst sag med adelsbonden Mads Bygge, hvoraf Claus's 

indstævning var den del, nærmest har været fast inventar ved nor

ske herredage i omtrent 20 år. 

Claus Brockenhuus's kone Emerentze Pedersdatter må antages at 

være død i 1639, da der i nov. udmeldes værger for døtrene og 

kommissærer til at bilægge og dømme i skiftet282
). Skiftet skrider 

meget tungt afsted, således må det indskærpes de udmeldte værger, 

at udføre deres pligt283
), og endelig i juni 1640 er man kommet 

så vidt, at man kan konstatere, at man ikke kan overse gælden, 

hvorfor der udstedes proklama om, at de der har noget at fordre 

møder frem inden år og dag284
). Samtidig udmeldes en ny kom

missær, da den ene ikke er mødt op. 

Det lykkes allerede den 23. dec. 1640, at få en ordning i stand 

med boets kreditorer og tre mindre dele heraf konfirmeres ved her-

Fynske Årbøger 1967



508 Søren Mørch: Udredning af Claus Brockenhuus's økonomiske forhold 

redagsdom i 1641285). De tre kreditorer er alle tilfredsstillet med 

gods i Nørre Halland, men hvem de øvrige kreditorer har været 

og hvilke krav de er mødt op med kan ikke ses. 

Efter at kreditorernes forhold er ordnet går det hele i stå. 

Kancelliet må sende tre påmindelser til Claus og kommissærerne 

om at få sagen bragt i orden286). 

Mens skiftet med børnene således er stillet noget i bero, sælger 

Claus Brockenhuus Broholm til Otte Skeel for et uangivent be

løb287). Også den sag trækker ud, da Claus dels ikke vil give Otte 

Skeel besked om, hvem der skal have restbeløbet udbetalt, dels ikke 

vil hente sine ejendele til trods for, at Otte Skeel tilbyder at stille 

vogne til rådighed til transporten. Også her må kancelliet skubbe 

på, for at få Claus til at reagere288). 

Grunden til, at Otte Skeel ikke kan få besked om, hvem der skal 

have restsummen kan måske skyldes at Claus Brockenhuus ønsker 

at drille Hans Markdanner lidt- det er nemlig ham, der skal have 

pengene. 

Hans og Claus har den 24. sept. 1641 indgået det ovenomtalte 

forlig hvorefter Hans skulle have 2.000 rdlr. for at undlade at stævne 

Claus for opgørelsen med Hans Pogwisch, men først den 30. marts 

1642 anviser Claus pengene efter at have modtaget det af Otte Skeel 

udvirkede rykkerbrev fra kancelliet289). Hans Markdanner er åben

bart blevet så tirret over fol'halelsen, at han indbringer sagen for 

herredagen, der næser ham af med at skulle betale 100 rdlr. til 

Claus i kost og tæring. 

Claus Brockenhuus er som nævnt flyttet over til søsteren på 

Nordskov, og her modtager han økonomisk set nådesstøddet fra 

Claus von Buchwalds arvinger, der den 22. juni 1645 møder frem 

for at gøre indførsel for 21.029 rdlr. 22 sk.290). 

Dette store krav skyldes efter hvad kreditorerne oplyser i retten, 

at Claus ikke har betalt efter en likvidation i 1627, hvor kravet 

kun var på 5.852 rdlr. - resten er rente, skadegæld o. s. v., der er 
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løbet på i årenes løb. Beløbet kender jeg kun herfra, men man kan 

jo gætte på, at det er et oprindeligt kielerlån, der har ligget og 

ynglet. Om der er nogen forbindelse mellem den trætte om Neder

gård, der første gang omtales i 1637 og som endnu ikke er bragt ud 

af verden i 1643291) har jeg ikke kunnet se, men hentydningen un

der processen til en likvidation i 1627 tyder på, at der er to forskel

lige sager- i så fald begge lige uoplyste. 

Overfor von Buckwald-arvingernes store krav slår Claus's gods 

slet ikke til, og Frederik von Buchwald og hans medarvinger står 

tilbage som ufyldestgjorte panthavere med et udækket tilgodeha

vende på 13.881 rdlr. 

Da Claus Br~ckenhuus dør kort efter, er der ikke noget at s1ge 

til, at børnene fragår arv og gæld efter deres fader292), der har 

forladt denne verden uden at efterlade sig andet end gæld. 

Det er naturligvis fristende at forsøge at besvare nogle af de 

generelle spørgsmål, der er aktuelle for denne periodes økonomiske 

historie ud fra skildringen af Claus Brockenhuus, men det er lige 

så klart, at det ikke på nogen overbevisende måde kan lade sig 

gøre. Det nærmeste man kan komme i den retning er vel at over

veje sådanne almene problemer som: Hvad er årsagen til godssal

get? Hvorfor tørrer den holstenske kredit ind efter 1624-25? Hvor

dan dækkes kreditbehovet efter, at omslaget ikke mere formidler 

kredit til danske? Hvilken rolle kommer den borgerlige kreditgiv

ning til at spille? Det skal her forsøges at rejse disse spørgsmål 

overfor det materiale, der ovenfor er fremdraget. 

For Claus Brockenhuu.s's vedkommende, er der ingen tvivl om, at 

han mister gods. Årsagen hertil synes i de fleste tilfælde, at have 

været, at han blev tvunget til at afhænde det fordi han havde påta

get sig for store kautionsforpligtelser. 

Det ligger en på tungen at sige "letsindige kautioner", og det har 

en del af dem øjensynligt også været, men er Claus's uforstand til

strækkelig forklaring? 
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Det ses gang på gang hvordan Claus er blevet tildømt jordegods, 

og man skulle tro, at han derved ville være sikret. 

Når det alligevel går ham ilde forekommer det en moderne iagt

tager naturligt at pege på, at det jordegods han får tildømt ikke til

dømmes ham til hvad vi ville kalde likvidationspris, men snarere til 

en konventionelt fastsat omsætningsværdi der ikke i særlig høj grad 

synes at være sat i forbindelse med nogen forrentningsovervejelser. 

Der gives ham ingen sikkerhedsmargin til at dække omkostningerne 

ved en eventuel ny gældsstiftelse eller som en kompensation for be

skæringen af hans økonomiske handlefrihed. 

De fordele, der for en moderne kreditor synes selvfølgelige i form 

af kurs- og rentegevinst ved konvertering fra et løsøre til et fastere 

forpligtelsesforhold må han savne. 

Det kan næppe have været nogen fristende pengeanbringelse at 

skulle overtage gods på de vilkår. Det er måske en del af forklarin

gen på at de holstenske kreditorer ikke er ivrige efter at få dansk 

jordegods udlagt - bortset fra risikoen for at blive dømt for åger. 

Den nærliggende besvarelse af spørgsmålet om, hvorfor Claus ik

ke efter ca. 1625 kan rejse lån i Kiel eller andre-steder er jo nok 

at han ikke er kreditværdig, da han til stadighed synes at have om

givet sig med misligholdte pantebreve. På den anden side er det 

klart, at han ikke kan siges at have været insolvent, da han næ

sten til det sidste har besiddet reale værdier. 

I Claus Brockenhuus's tilfælde synes der at have været en eller 

anden sammenhæng mellem på den ene side, at hans kautionsfor

pligtelser pludselig og i stort tal bliver nødlidende omkring 1622-23, 

og indtørringen af den holstenske kredit omkring 1625, og hans 

øjensynligt anspændte økonomi med indlager og stadige maneiser i 

årene derefter, og på den anden side vanskeligheden ved at reali

sere jordegods til den pris det i almindelighed synes at have været 

omsat og vurderet til. 

Umiddelbart ville man nok antage at forklaringen har været man

gel på likvid kapital, og at det der sætter det hele i gang: at de 
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Hin, Claus har godsagt for over en bred bank opsiges og må indløses 

af forloverne i stedet for at løbe videre hos de oprindelige hoved

mænd, er at også de holstenske kreditorer har manglet likvider. 

Det må imidlertid stå helt klart, at en sådan forklaring ikke kan 

begrundes i det foreliggende materiale. Man kan meget vel tænke 

sig, at Claus's deroute skyldes hans egen tåbelighed og den mang

lende evne til at skære igennem problemerne, der synes at have væ

ret påfaldende hos ham i hans sidste år. 

Claus's kreditbehov efter 1625-26 synes at være blevet dækket 

ved afståelse af jordegods, men denne opfattelse, der støtter sig på, 

at der ikke findes nyoptagne lån omtalt efter 1625-28, kan nemt 

være fejlagtig, idet lånene simpelthen kan være blevet optaget og 

afviklet uden at have sat sig spor i det specielle kildemateriale un

dersøgelsen bygger på. 

Et indicium for at det ikke er helt så galt fat med materialets 

repræsentativitet synes at foreligge i de desværre kun ganske få ek

sempler, der forekommer på at borgerlige har måttet overtage jor

degods. De poster, der ligger til grund for overtagelserne synes at 

være opstået af simple konsumkreditter. Udover disse småposter sy

nes lån fra borgerlige ikke at have spillet nogen rolle i Claus Broc

kenhuus's økonomi. 

Udfra den problemstilling, der er formuleret i indledningen og 

som har ligget til grund ved indsamlingen af kildemateriale, er det 

næppe muligt at give en skildring af Claus Brockenhuus personlig

hed eller at belyse træk af hans karakter. 

NOTER 

l) Ved udarbejdelsen af nærværende afhandling er jeg kommet i stor gæld til 
professor E. Ladewig Petersen, der dels gennem samtale og stadig vejledning, dels 
gennem et endnu ikke offentliggjort arbejde over den danske adels forhold, har 
peget på de perspektiver der ligger i en undersøgelse af enkelte adelsmænds for
hold. - 2) J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage. København 1894. Gustav 
Bang: Den gamle Adels Forfald. København 1897. Debatten i forbindelse med 
Gustav Bangs disputats findes i historisk tidsskrift 7. række, bind I og Il, særlig 
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Marcus Rubin's anmeldelse, bind I p. 216-28 og A. Thiset's undersøgelse, bind I, 
p. 519-62. Debatten afsluttes i og for sig først af: Albert Fabricius: Danmarks 
Riges Adel. København 1946. Svend Aage Hansen: Adelsvældens Grundlag. Kø
benhavn 1964. Emnet har således affødt 3 doktordisputatser, hvad der er eneståen
de inden for dansk historisk forskning. - 3) Gunnar Olsen: Danmarks Kornavl og 
Kornhandelspolitik i tiden 1610-60. Historisk Tidsskrift 10. række, VI bd. p. 459 ff. 
- 4) Forordning om gældssager af 1. juli 1623. V. A. Secher: Corpus Constitutionum 
Daniæ. Kbh. 1897. IV bd., p. 79 ff. - 5) Man har ikke nogen egentlig monografi 
over omslaget i Kiel. August Lorenz: Ein halbes Jahrtausend Kieler Umschlag 
(Kiel 1965) giver en kortfattet beskrivelse af omslagets historie. En kort og for
nøjelig beretning om omslagets skik og brug giver Louis Bobe: Slægten Ahlefeldts 
Historie I, København 1912, p. LXXXIII ff. - 6) Axel Rubow: Renteforhold i 
Danmark, Kbh. 1914, p. 121 - 7) Axel Rubow ut supra, p. 127 ff.- 8) Wilh. Abel: 
Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, Berlin 1935, p. 72-73. Hermann Kellenbenz: 
Der Konkurs des Peter und Thomas Ahlefeldt. Raseloses Schaffen. Festschrift fiir 
Dr. Friedrich Lammertz. Stuttgart 1954, p. 45 ff. - 9) C. T. Engelstoft: Den 
gamle danske Adelsslægt Brockenhuus. Historisk Tidsskrift, 4 rk. bd. V p. 157-
166. - 10) A. Thiset: Broholm, Odense 1910, p . 41-54. 

11) Udgivet i uddrag af N. Rasmussen Søkilde i Samlinger til Fyens Historie 
og Topographie, bd. 10, 1890, p. 261-358. - 12) Hans efterfølgers bestalling er da
teret 7. novbr. 1646 (Engelstoft p. 166). Herredagsdombog 1647 fol. 325 v.-329 
indeholder en proces mod hans arvinger. - 13) Viggo Hansen: Landskab og be
byggelse i Vendsyssel. Studier over landbebyggelsens udvikling indtil slutningen 
af 1600-tallet. Kbh. 1964, angiver et tema som med fordel kunne optages og 
uddybes. - 14) Engelstoft p. 139. - 15) Engelstoft p. 141-149. - 16) Engelstoft p. 
157. - 17) Herredagsdombog 1595-99, fol. 359-360v. - 18) Engelstoft p. 147. 
Thiset p. 42, formoder at Claus Brockenhuus har tiltrådt besiddelsen af Sønder
gårde da faderen blev fængslet, men det er vel næppe sandsynligt da han højst 
kan have været 9 år gammel på det tidspunkt. Hvornår det kan være sket kan 
man ikke sige noget om, da man ikke kender noget skifte efter faderen. - 19) Her
redagsdombog 1615 fol. 117-119. Da fru Thale dømmes til at betale Erik Bilde 
kan det altså siges at hun er død tidligst 1615 og ikke som ellers anført 1608. -
20) Herredagsdombog 1631 fol. 610-611v. 

21) Engelstoft gør (p. 139, note 3) opmærksom på at familieforholdet må være 
af den her beskrevne art. - 22) Kancelliets Brevbøger 1609-15, p. 4. Trap, Odense 
amt p. 296 anfører at det synes som om Anna Ulfeide har beholdt Jershave, der 
1623 ejedes af Sten Rodsten. Jeg har ikke stødt på noget vidnesbyrd om nogen 
relation mellem Claus Brockenhuus og Jershave. - 23) Thiset p. 40-41. - 24) Herre
dagsdombog 1622 fol. 242. 1623, fol. 480v.-483. 1632, fol. 337v.-338. - 25) Thiset 
p. 42-44. Jeg kender kun et enkelt tilfælde af at Claus Brockenhuus har afsluttet 
forretninger i Danmark i denne tid, nemlig kautionen for Sofie Ulfstand hos 
kongen. Skadesløshedsbrevet er dateret København den 8. jan. 1618. Det ses af 
Norske Herredagsdombøger 2. rk. bd. III, IV og V at han har været til stede 
på de norske herredage i 1613, 1616 og 1619, mens han ses at have været fra
værende i 1622 (bd. VI p. 306 og 7) og slet ikke nævnes på herredagen i 1623. -
26) Danmarks Adels Årbog 1884, p. 44. En broder Iver Pedersen var død 1615. -
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27) Thiset p. 43. - 28) Herredagsdombog 1622 fol. 61 v.-62. Det eneste ældre for
løfte jeg har set Claus påtage sig er omtalt i Norske Herredagsdombøger 2. rk. 
bd. III, 1613, p. 171-73. Det er på 100 rdlr. med Benedickt Ramzau som debitor, 
Kirsten Juul som kreditor, dateret Viborg 10. febr. 1610. - 29) Herredagsdombog 
1623 fol. 438v.-440. - 30) Herredagsdombog 1622 fol. 39-39v. Rigens Dombog 
1618-1624 fol. 177-177v. 

31) Herredagsdombog 1623 fol. 405v.-406v. - 32) Herredagsdombog 1640 fol. 
415-418v. - 33)Herredagsdombog 1623 fol. 489v.-490v. - 34) Herredagsdombog 
1624 fol. 245-246v. Lånene hos borgerlige var sædvanligvis af ret beskeden stør
relse, j fr. de eks. der nævnes af Svend Larsen: Studier i det fynske råds aristokrati, 
Bd. l, p. 222-224. Muligvis er Peder Hansen identisk med den nedenfor omtalte 
Peder Hansen Walter, jfr. Svend Larsen: Studier i det fynske rådsaristokrati, Bd. II 
p. 253. - 35) Herredagsdombog 1623 fol. 582v.-583v. - 36) Herredagsdombog 1623 
fol. 507v.-508v. - 37) Herredagsdombog 1640 fol. 415-418v. - 38) Herredagsdom
bog 1623 fol. 498-499. Begge lån fra borgerlige. - 39) Herredagsdombog 1624 fol. 
245-246v. - 40) Herredagsdombog 1623. fol. 533-534. 

41) Herredagsdombog 1623 fol. 562-563. - 42) Herredagsdombog 1623 fol. 
559v.- 560v. - 43) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 207, 19. nov. 1621 opsiges 
et lån af nævnte størrelse, som altså må være stiftet nogen tid i forvejen. - 44) 
Herredagsdombog 1623 fol. 584-584v. - 45) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 615, 
24. juni 1623.- 46) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 369, 24. juni 1622.- 47) Kan
celliets brevbøger 1621-23, p. 257, 19. febr. 1622.- 48) Kancelliets brevbøger 1621-
23, p. 615, 24. juni 1623. Movrits var Claus Brockenhuus's nevø, søn af hans 
søster Maren og Jørgen Asehersleben der er medforlover på det omtalte lån. - 49) 
Herredagsdombog 1623 fol. 438v.-440. Norske Rigs-registranter bd. V, p. 136-37, 
7. april 1621. Thiset p. 43. -5°) Engelstoft p. 157-58, lidt modificeret af Thiset p. 
43-44. 

51) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 141-42, 30. og 31. juli 1621. -52) Kancel
liets brevbøger 1621-23, p. 221-22, 15. dec. 1621. -53) Kancelliets brevbøger 1621-
23, p. 207, 19. nov. 1621 indeholder opsigelsesbrevene. Brevene til forloverne fin
des p. 208. - 54) Heri medregnet lånene til Palle Rodsten og Movrits Asehersleben 
skønt deres stiftelsestidspunkt er usikkert, jfr. p. 473. - 55) Numrene henviser til 
l!l.nets nummer på bilag l. - 56) Forlovernes navne findes på bilag 1, Un nr. 17. -
57) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 257, 19. febr. 1622. - 58) Kancelliets brev
bøger 1621-23, p. 275, 10. marts 1622. - 59) Herredagsdombog 1623, fol. 84-86. -
60) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 387, 8. juli 1622. 

61) Fr. Meidell: Bille-ættens historie 2. del, l. afsnit p. 364 undrer sig over 
hvad denne store sum kan have været anvendt til, og foreslår som en mulighed 
at Markvardt Bilde har købt mere jord til sit gods Hvidkilde. - 62) Til Markvart 
Bilde stiles kongens ovennævnte accept, og det er ham der fører forlovernes proces 
mod Niels Gyldenstjerne, Herredagsdombog 1623 fol. 83v.-86. Da Gelskov skal 
vurderes som følge af dommen, omtales Markvart Bilde og hans medforlovere, 
Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 639, 6. juli 1623. Markvart Bilde og hans med
kreditorer står opført med 4591/2 td. hartkorn i Rostjenestetaxationerne 1625, 
Danske Magasin S. rk. 1. bd., p. 171. Denne ansættelse svarer nogenlunde til 
10.000 rdlr.- 63) Kancelliets brevbøger 1624-26, p. 577, 23. febr. 1626.- 64) Herre-
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dagsdombog 1623, fol. 83v.-86. - 65) Herredagsdombog, 1631 fol. 435v.-441v. -
66) Bilag 1, lån nr. 13, 18, 20, 26 og 31. - 67) Herredagsdombog 1639 fol. 463. -
68) Bilag 1, lån nr. 5 og 31. - 69) Bilag 1, lån nr. 2 og 8. Hans Pogwisch er ganske 
vist også medforlover for Niels Gyldenstjerne, hvad der giver Claus en del 
bryderier fordi han overtager Hans Pogwisch's tilgodehavende hos Niels. - 70) Hans 
Pogwisch's arveret beror på at han var gift med en datter af Otte Christoffer. 

11) Fr. Meidell: Bille-ætten II, 1, p. 50, anfører ganske vist at fru Ellen Marsvin 
købte de to godser for 74.023 sp. rdlr. Jeg formoder det skyldes en fejltolkning af 
meddelelsen i Herredagsdombog 1622, fol. 229v. hvor det siges at beholdningen 
hos statsholderen efter omslaget var overstået var på 74.0021/2 rdlr. Hartkorns
ansættelsen fra 1638, Danske Magasin 5. rk. bd. 1, p. 190, angiver at det gods 
som Ellen Marsvin fik af Otte Christoffer for Boller og Rosenvold er taxeret til 
2.0171/2 td. hartkorn, hvad der til en vurdering til 50 rdlr. pr. td. hartkorn svarer 
til ca. 100.000 rdlr. Selv om vurderingen er foretaget adskillige år efter købet kan 
den måske give en fornemmelse af hvad den faktiske købesum har været. - 72) 
Opgørelse foretaget af Albrekt Skeel, Christian Holck og Anders Bilde over de 
indførsler der er sket i pengene i Kiel. Herredagsdombog 1623, fol. 615v.-615. -
73) Se nedenfor, note 79. - 74) Således Herredagsdombog 1622, fol. 204, 207, 289v. 
- 15) Herredagsdombog 1622, fol. 159 og 165v.-166. Kancelliets brevbøger 1624-26, 
p. 92, 23. marts 1624 beordrer at der skal foretages en likvidation mellem boets 
kreditorer og arvingerne da Hans Pogwisch har berettet at en del af kreditorerne 
og forloverne er blevet indført to gange for samme gæld. J eg har ikke set nogen 
anden omtale af denne likvidation. Kancelliet pålægger Hans Pogwisch at bære 
omkostningerne ved likvidationen, hvad der måske kan tolkes som mistillid til 
klagens berettigelse. - 76) Otte Christoffers tilgodehavender har vel nok været 
beskedne, men det er alligevel påfaldende så lidt man hører om dem, måske fordi 
han ikke har holdt regnskab. En fordring på 7.000 rdlr., Herredagsdombog 1623, 
fol. 164v., synes nærmest opdaget ved et tilfælde.- 77) Gennemgående træk i proce
duren i de sager der refereres i Rigens dombog 1618-24, således fol. 145-145v., 
155v., 159v., 167v., 178 og 180. Selv efter den nedennævnte principielle afgørelse 
gentages påstanden. - 78) Hans Pogwisch's forpligtelse hertil fastslås i Herredags
dombog 1622, fol. 24v.-29 og gentages i de efterfølgende domme. - 79) Mellem
værendet mellem Otte Christoffer Rosenkrantz' bo og arvinger på den ene side og 
kreditorerne på den anden afgøres i følgende domme: (OCR. = Otte Christoffer 
Rosenkrantz. Tallene i parentes angiver det beløb der godkendes af domstolen). 

Rigens dombog 1618-24, 
fol. 141-147v.: Jens Brockenhuus til Lerbæk mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz Ottesen angående hans afgangne fader Kjeld Brockenhuus's forløfter 
for OCR. (27.000 rdlr.). 
fol. 152L157: Jens Mogensen til Sindinggård mod Hans Pogwisch angående egne 
forløfter for Karen Gyldenstjerne (OCR.'s moder) og OCR. (22.000 rdlr.). 
fol. 157-161: Holger Bilde til Hørbygård og Jens Mogensen til Sindinggård på 
Knud Bildes arvingers vegne mod Hans Pogwisch angående Knud Bildes forløfter 
for Karen Gyldenstjerne og OCR. (3.000 rdlr.). 
fol. 161v.-169: Jost Høg til Bjørnholm på hans søskendes vegne og Henrik Bilde 
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til Tiersbæk p;\ sin hustrus vegne mod Hans Pogwisch angaende afgangne Eiler 
Bryskes forløfter for OCR. (10.000 rdlr.). 
fol. 176-178v.: Claus Brockenhuus til Fritsø mod Hans Pogwisch ang;\ende egne 
forløfter for OCR. (7.000 rdlr.). 
fol. 178v.-180v.: Peder Munk til Sæbygård mod Hans Pogwisch angående egne 
forløfter for OCR. (4.000 rdlr.). 
Herredagsdombog 1622 
fol. 24v.-29: Hans Pogwisch mod Niels Krag, landsdommer i Nørre Jylland for 
hans godkendelse af Johan Brockenhuus til Lerbæks indførsel for sin afgangne 
faders forløfter for OCR. (ut supra). 
fol. 39-39v.: Claus Brockenhuus til Fritsø mod Hans Pogwisch angående egne 
forløfter for OCR. (ut supra). 
fol. 56v.-58: Frederik Munk til Krogsgård mod Hans Pogwisch og Holger Rosen
krantz Ottesen angående egne forløfter for OCR. (7.280 rdlr.). 
fol. 202v.-203v.: Eske Brok til Estrup på Eske Bildes arvingers vegne mod Hans 
Pogwisch angående Eske Bildes forløfter for OCR. (22.000 rdlr.). 
fol. 204-204v.: Sten Rodsten til Lundsgård på Lave Urne til Sellebjergs vegne mod 
Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz Ottesen angående Lave Urnes forløfter 
for OCR. (Beløb angives ikke). 
fol. 207-207v.: Otto Brahe Stensen til Næsbyholm og alle Niels Bilds arvinger 
mod Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz Ottesen angående Otte Brahe og Niels 
Bilds forløfter for OCR. (Beløb angives ikke). 
fol. 227v.-233: Johan Brockenhuus til Lerbæk mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz Ottesen angående hans afgangne fader Kjeld Brockenhuus's forløfter 
for OCR. (ut supra). 
fol. 233-238v.: Jens Mogensen til Sindinggård mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz Ottesen angående egne forløfter for Karen Gyldenstjerne og OCR. (ut 
supra). 
fol. 248v.-252: Palle Rodsten til Hørbylunde mod Holger Rosenkrantz angående 
OCR.'s forløfter for Aksel Lykke til Eskær. (Sagen afvises). 
fol. 284-285: Erik Urne, skibshøvedsmand og befalingsmand i Udsten Kloster 
mod Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz Otteen angående egne forløfter for 
OCR. (3.000 rdlr.). 
fol. 298v.-299v.: Hans Skram til Jernide mod Holger Rosenkrantz Ottesen og 
Hans Pogwisch ang;\ende egne forløfter for OCR. (Beløb angives ikke). 
fol. 410v.-411v.: Knud Ga\t til Palsgårde mod Holger Rosenkrantz og Hans 
Pogwisch angående egne forløfter for OCR. (6.000 rdlr.). 
fol. 435v.-436v.: Frans Kaas, befalingsmand i Nordlandene mod Hans Pogwisch 
og Holger Rosenkrantz angående egne forløfter for OCR. (3.000 rdlr.). 
fol. 454-455v.: Knud Gyldenstjerne til Thim mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz angaende OCR.'s forløfter for Jost Boumand, borger i Viborg, og 
Harder Holst, borger i Flensborg. (1.500 rdlr.). 
fol. 465v.-466: Hans Haffue, borger i København mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz angående et brev udstedt af OCR. til H.H. (1.800 rdlr.). 
fol. 475-475v.: Jørgen Ernst Worm mod Hans Pogwisch og Holger Rosenkrantz 
Ottesen angående egne forløfter for OCR. (4.000 rdlr.). 
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fol. 476v.-478: Margrete, afgangne Hermand Remmis, apoteker i Kolding og 
Annicke, afgangne Gert Greffues, borger i Kolding mod Holger Rosenkrantz 
Ottesen og Hans Pogwisch angående OCR.'s regnskaber med Hermand Remmig og 
Gert Greffue. (6871/2 si. dir. 2 mark, hver daler til 32 sk. lybsk, -7- 100 dir. cur
rant, + 291 dir. 4 sk. + 724 dir. 6 sk. lybsk til Margrete, efter vidtløftig regnen 
frem og tilbage 661/ 2 rdlr. til Annicke). 
Herredagsdombog 1623, 
fol. 11-13: Knud Gyldenstjerne til Tinggård mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz Ottesen angående en indførsel for OCR.'s gæld. (2.0121/2 rdlr.). 
fol. 230-233v.: Fru Sofie Brahe, afgangne Peder Munks til Sæbygård mod Hans 
Pogwisch og Holger Rosenkrantz Ottesen angående en indførsel for OCR.'s gæld. 
(4.551 rdlr. 38 sk.). 
fol. 235-237: Tønne Friis til Hesselager på fru Sofie Below, Christian Tott's til 
Boltinggårds og Frederik Ra:ttzau til Søholms vegne mod Hans Pogwisch og Hol
ger Rosenkrantz Ottesen angående en indførsel for OCR.'s gæld. (1.171 rdlr.). 
fol. 490-491 v.: Claus Daahusen, borger i Brunsvig mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz Ottesen angående en indførsel for OCR.'s gæld (6081/2 rdlr .). 
fol. 495-496: Jakob Oserin, borger i København mod Holger Rosenkrantz Ottesen 
og Hans Pogwisch angående en indførsel for OCR.'s gæld. (7661/2 rdlr.). 
fol. 622v.-625: Frederik Munk til Krogsgård mod Hans Pogwisch og Holger 
Rosenkrantz angående en indførsel for OCR.'s gæld: (9.969 rdlr. 19 sk.). 
Udover de her nævnte sager der direkte vedrører kravene på boet og arvingerne, 
føres en meget lang række i disse og de efterfølgende år mellem forloverne 
indbyrdes. 

80) Herredagsdombog 1623, fol. 12. - 81) Bilag 1, nr. 2 og 3. - 82) Bilag l, nr. 8, 
9, 10, 11 og 12.- 83) Rigens dombog 1618-24, fol. 176-178v. og Herredagsdombog 
1622, fol. 39-39v. - 84) Herredagsdombog 1623 fol. 176-lSOv. - 85) Indførselen 
underkendes til fordel for Frederik Munks til Krogsgård, Herredagsdombog 1623 
fol. 168-171. - 86) Bilag 1, nr. 5 og 31. - 87) Herredagsdombog 1623, fol. 582v.-
583v. - 88) 1621-23, p. 419, aug. 1622. - 89) Herredagsdombog 1623, fol. 507. -
90) Herredagsdombog 1639, fol. 462-463v. 

91) Bilag 1, nr. 5 og 31. - 92) Herredagsdombog 1623, fol. 505-506. - 93) Bilag 
1, nr. 31. - 94) I anden forbindelse - Herredagsdombog 1623, fol. 85v. - angiver 
Niels Gyldenstjerne at han for nylig er blevet manet for det nævnte forløfte af 
Claus Brockenhuus. - 95) Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 274, 22. nov. 1624. -
96) Bilag 1, nr. 5.- 97) Herredagsdombog 1640, fol. 415-418v.- 98) Herredagsdom
bog 1642, fol. 144v.-159.- 99) Herredagsdombog 1640, fol. 408v.-415.- 100) Herre
dagsdombog 1640, fol. 415-418v. 

!Ol) Bilag 1, nr. 25 og 27. - 102) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 207, 19. nov. 
1621. - 103) Herredagsdombog 1622, fol. 59v. - 104) Herredagsdombog 1622, fol. 
63-64. - IOS) Herredagsdombog 1622, fol. 63v. - 106) Kancdliet må således både 
i 1623 og 1626 udmelde likvidatorer til at afklare regnskaberne mellem Anna 
Friis og Frederik Munk, og de samme år også mellem hende og Anders Friis. 
I to andre tilfælde gemmer Anna Friis breve i et skrin som hun ikke vil lukke 
op for likvidator, og efter en anden likvidation kommer fru Anna en måned 
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efter opgørelsen i tanke om breve som hun havde glemt, hvorfor livkvidationen 
må laves om. Der er ikke noget at sige til at de folk der udmeldes ikke just iler 
med at gøre likvidationen for Anna Friis. Kancelliet må således sende 7 breve 
mellem juli 1624 og april 1626 for at få udført en likvidation mellem hende og 
Hendrik von der Wisch "så hun ikke sinkes i sin lovlige proces". Kancelliets 
brevbøger 1621-23, p. 673, 692, 740. Kancelliets brevbøger 1624-26, p. 195, 208, 
280-81, 332, 390, 439, 599, 622-23, 641, 731-32, 795-96. - 107) Rigens Ret og 
Dele, paragrafferne 56 og 57, V. A. Secher: Corpus constitutionum Daniæ, bd. III, 
p. 703-04, ugyldiggør godsoverdragelse fra folk under forfølgning. - 108) At det 
ikke er med Anna Friis's gode vilje at Claus må opgive at overtage Låge hoved
gård fremgår af at hendes fuldmægtig, Herredagsdombog 1623, fol. 462v., mener 
at Claus Brockenhuus bør nyde indførsel fremfor Johan Brockenhuus, til trods for 
at Claus's indførsel var væsentligt større end Johans. - 109) Claus fremlægger 
således kvittering for at han har betalt renterne af gælden i 1623, han er inde
haver af skadesløshedsbrevet, og det fremgår af Henrik Holcks og Claus Brocken
huus's aftale at Henrik godvilligt har overladt ham sine panter da han ikke selv 
havde penge til at indløse sine medforlovere. Herredagsdombog 1623, fol. 458-463. 
- 110) Herredagsdombog ut supra. 

111) Herredagsdombog 1623, fol. 463-464v. - 112) Bilag 1, nr. 27. - 113) Herre
dagsdombog 1623, fol. 559v .- 560v. - 114) f. eks. Herredagsdombog 1626, fol. 
372v., 395 og 404v. - 115) Anders Friis indføres i Stensballe gård og Kancelliet 
beordrer 8. sept. 1623 en likvidering, Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 673, og 
igen i 1626 skal der foretages likvidering, åbenbart om den samme indførsel, Kan
celliets brevbøger, 1624-26, p. 731-32, 19. juni 1626.- 116) Herredagsdombog 1626, 
fol. 336-338. Formålet med dommen synes at være at få en bekræftelse på en 
indgået kontrakt, idet Claus intet har at indvende hverken mod indførselen eller 
mod værdiansættelsen.- ll7) Der findes ingen direkte udsættelse, men lånet der op
siges til omslag 1624 har samme forlovere som det ovenfor omtalte. Kancelliets 
brevbøger, 1621-23, p. 615, 24. juni 1623. - 118) Bilag 1, nr. 7, 18, 19, 26. -
119) Svend Larsen (Det fynske rådsaristokrati I, p. 223) nævner at Lave Urne 
efter 1620 "kom til agters". Oplysningerne stammer fra 1637 og 39. Sammen
bruddet kan efter min mening først være sket 1622. - 120) Kancelliets brevbøger 
1621-23, p. 387, 8. juli 1622. 

121) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 425, 16. sept. 1622. - 122) Kancelliets 
brevbøger 1621-23, p. 471, 13. nov. 1622. - 123) Herredagsdombog 1623, fol. 480v. 
-483. - 124) Herredagsdombog 1623, fol. 256v.-257v. Claus forsøger uden held at 
få et af Lave Urnes misligholdte gældsbreve erklæret ugyldigt under hensyntagen 
til at han skulle være under forfølgning da han udstedte det. Påstanden tages 
ikke til følge. - 125) Herredagsdombog 1623, fol. 584-584v. - 126) Bilag 1, nr. 26. -
127) Herredagsdombog 1624, fol. 243-244v.- 12S) Bilag 1, nr. 18.- 129) Herredags
dombog 1624, fol. 245-246v.- 130) Bilag 1, nr. 19. 

131) Bilag 1, nr. 7. - 132) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 593, 29. april 1623. ·-
133) Sten Rodsten opføres 1645 i skiftet efter Peder Gaas under aldeles uvisse 
debitorer. Svend Larsen: Studier over det fynske rådsaristokrati, bd. I, p. 223. -
134) Bilag 1, nr. 22. - 135) Fr. Meidell: Bille-ætten II, 1, p. 463-69, skildrer vidt 
og bredt hans bedrøvelige kår. - l36) Herredagsdombog 1622, fol. 38v., 60v., 62v. 
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- 137) Herredagsdombog 1622, fol. 38v. og 242v. - 138) Herredagsdombog 1623, 
fol. 478v.-480v. Claus Brockenhuus overtager ikke desto mindre gods, nemlig 
Vejlegård, se nedenfor p. 496. - !39) Herredagsdombog 1626, fol. 374-376v. -
140) Herredagsdombog 1626, fol. 371-372v. 

141) Herredagsdombog 1626, fol. 404--405. - 142) De tre sidstnævnte lån er alle 
optaget med Carsten Rosenkrantz som forlover; det hos Breide Rantzau desuden 
med Ejler Urne som medforlover. Alle tre lån indløses af forloverne. Uanset 
at Claus's skadesløsbedsbrev til Carsten Rosenkrantz er dateret København, 2. feb. 
1623, henføres lånene til omslaget i Kiel 1623, dels fordi alle debitorerne er hol
stenere, dels fordi dateringen - bortset fra stedangivelsen - synes at knytte brevene 
til omslaget. Skadesløsbedsbrevet anfører ikke nogen rentefod. Herredagsdombog 
1635, litra A, fol. 610. - 143) Af de 31 lån der opregnes i bilag 1 er kun tre ikke 
i hele tusinder, deraf er de to danske lån (nr. 15 og 16). Det eneste kielerlån der 
afviger (nr. 14) er trods alt på et rundt beløb. - 144) Axel Rubow: Renteforhold 
p. 131, der netop anfører Claus Brockenhuus's Hin som eksempel. - 145) Axel 
Rubow: Renteforhold p. 183-190. - 146) Et eksempel på at trediemand indløser 
et brev ved selv at udgive et nyt ses Herredagsdombog 1635, litra A, fol. 608. -
147) Bilag 1, nr. 23 og 24. - 148) En slags bekræftelse pll den her fremsatte formod
ning kan ses i det missive Claus Brockenhuus fremlægger fra Jørgen Munk da 
Claus von Buchwalds sønner rejser sagen, Jørgen Munk meddeler at han ikke vil 
holde maneise for to breve af lante Holsten med ubillig rente som Claus har 
indløst, hvorimod han godt vil deponere jordegods til rentespørgsmålet er afgjorc. 
- 149) Beløbsstørrelse og kreditors navn passer. Rentefoden der i Claus Brocken
huus's stævning angives til 7 °/o stemmer, hvis den opstillede formodning om at 
de 280 rdlr. repræsenterer 2 års rente af 7 °/o p. a. kan accepteres. - ISO) Herredags
dombog 1635, litra A, fol. 610. Lånet er ikke som de ovenfor p. 24, note 7 omtalte 
indfriet af forloveren på opgørelsestidspunktet, 11. feb. 1626, men medgår så 
vidt det kan skønnes i en indførsel på 13.110 rdlr. med efterfølgende likvidering 
for hvilken forloverne kvitterer den 11. juli 1629, Herredagsdombog ut supra 
fol. 610v. og 611. 

151) De ovenomtalte egentlige kielerbreve på tilsammen 17.000 rdlr. + tillægs
summer samt de 4.000 rdlr. fra Else Marsvin. - 152) Bilag 1, nr. 8, 9, 10, 11, 12, 
23, 24, 32 er alle egentlige kielerbreve med tilsammen 19.000 rdlr. pålydende. Nr. 
26 og 31 er lån optaget hos danske kreditorer med tilsammen 6.000 rdlr. pålydende. 
Nll.r de er silet sammen med kielerbrevene er grunden at de ved beløbsstørrelse 
skiller sig ud fra de øvrige danske lån. - 153) Der udmeldes værger i hendes bo 
den 16. nov. 1622, Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 473. - 154) Kancelliets 
aktivitet afspejles i brevbøgerne fra dec. 1622 til juli 1624 idet man der beskæftiger 
sig med skiftet henholdsvis i 1621-23 p. 473 f., 481 f., 487 f., 489 f., 499, 536, 
605, 612 f., 616 f., 619, 622, 632, 637 f., 667, 669, 691, 719, 728, 746 og i 1624-26 
p. 12, 135, 170, 176, 195, 230, 328. Det ser ud som om boers underskud ved offent
lig foranstaltning er blevet fordele mellem kreditorerne, sll ledcs at arvingerne 
nogenlunde reddes. Om det skyldes en særlig gunstbevisning eller :1-t man har lært 
noget af skiftet efter Otte Christoffer Rosenkra.nrz ved jeg ikke. Det ville være 
interessant at se en uudersøgelse af de to skifter. - ISS) Det es af Kancelliets brev
bøger 1637-39 at Claus overtog Nedergård på Langeland i betaling fra Pernille 
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Gyldenstjerne, men hverken Firsagen til at han overtog den eller dens værdi har 
jeg set anført. - 156) Herredagsdombog 1623, fol. 108v.-118. - 157) Herredagsdom
bog 1623, fol. 329-330v. - 158) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 630, 29. juni 
1623. Som kreditorer nævnes Henrik von der Wisch og Christopher Gersdorff på 
egne vegne og Henrik Holck, Martin Wessling, Emikke Beyer og Johan Stuerche 
p?t deres principalers vegne. Herredagsdombogen 1623 fol. 329-330v. nævner som 
kreditorer og kontrahenter Ejler Quitzau, Claus Brockenhuus, Sten Rodsten og 
Hans Markdanner. Selv om man ikke kan vide hvem der er bagmænd for de 
fire befuldmægtigede i missivet, er det nok rimeligst at gætte på at de ikke repræ
senterer de fire danske kreditorer, men en stor holstensk kreditorgruppe der ses at 
have fået en kontrakt bekræftet med Falk Gjøe Herredagsdombog 1623, fol. 237-
239v. Gruppen består af 10 personer med krav efter hovedstol på tilsammen 
40.690 rdlr., hvoraf Henrik von der Wisch tegner sig for de 11.060 rdlr., mens 
Christopher Gersdorff slet ikke nævnes. Det fremgår ikke at den ene kreditor
gruppe skulle være ringere stillet end den anden, ligesom kontrakten, bekræftet 
Herredagsdombog fol. 329-330v. heller ikke synes at være misligholdt. Det fore
kommer også rimeligt at de udmeldte likvidatorer behandler alle fordringer lige når 
de er bekræftede på samme måde på samme herredag, hvorfor jeg mener at man 
kan benytte de her anførte udsagn i Kancelliets brevbøger til også at beskrive den 
i Herredagsdombog 1623, fol. 329-330v. omtalte kreditorkreds. - 159) Kancelliets 
brevbøger 1621-23, p. 721, 31. okt. 1623. - 160) Herredagsdombøger 1624, fol. 
245-246v. Bilag 1, nr. 20. 

161) Herredagsdombog 1623, fol. 118-120. - 162) Kancelliets brevbøger 1621-23, 
p. 678, 11. sept. 1623. - 163) En undersøgelse af Frederik Munks forhold (Bue 
Kaae: Frederik Munk til Krogsgård, Fra Ribe Amt, bd. XV, p. 1-47 og p. 161-97) 
bringer meget materiale for dagen, ikke mindst om opbuddet i 1623 (op. cit. p. 
179-193). - 164) Bilag 1, nr. 27, 28, 30. Opsigelse Kancelliets brevbøger 1621-23, 
p. 615, 24. juni 1623. - 165) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 615-16, 24. juni 
1623. - 166) Kancelliets brevbøger 1621-23, p. 616, 24. juni 1623. - 167) Kancelliets 
brevbøger 1621-23, p. 633, 29. juni 1623. - 168) Herredagsdombog 1631, fol. 595v. 
- 169) Bilag 1, nr. 18 og 19. Disse og det efterfølgende brev fremlægges i Herredags
dombog 1624, fol. 245-246v. og indkræves hos medforloveren Sten Rodsten. -
170) Bilag 1, nr. 20, jfr. ovenfor p. 23, note 23. 

171) Herredagsdombog 1626, fol. 403v. - 172) Herredagsdombog 1626, fol. 394v. 
- 173) Herredagsdombog 1631, fol. 627.- 174) Herredagsdombog 1635, litra A, fol. 
604v.-606v. L?lnet antages at være stiftet 1627 fordi en af forloverne under 
processen fremlægger en kvittering for tre års rente, dateret 25. marts 1630. Der 
er naturligvis intet i vejen for at lånet kan være stiftet før 1627. - 175) Herredags
dombog 1626, fol. 90 siges det at arvingerne opbød hans gods inden JO-dagen efter 
hans død og fol. 92 fremlægges opbydelsesbrevet, dateret 29. juli 1624.- 176) Herre
dagsdombog 1623, fol. 498-499. - 177) Bilag 1, nr. 15 og 16 samt et brev dateret 
Odense 1618, 400 rdlr. hovedstol, 24 rdlr- årlig rente, Barbra, s. Niels Mules efter
leverske kreditor, Mette Stensdatter Bilde hovedmand, Peder Stråle forlover. 
Det forekommer ejendommeligt at Claus har indløst det sidstnævnte brev. 
Fantasifuldt gætteri vil nok foreslå at det er sket i spekulativ hensigt. - 178) Jør
gen Asehersleben havde godsagt for Mette Stensdatter Bilde i Holsten for 3.420 
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rdlr. som han var blevet manet for to gange. Peder Stråle lover at skaffe ham 
hans hånd og segl igen, Herredagsdombog 1623, fol. 588-589. Antagelig efter 
Jørgen Aseherslebens død i 1625 har Claus overtaget hans fordring. Herredagsdorn
bog 1631, fol. 491v.-492. - 179) Bilag l, nr. 13. - 180) Herredagsdombog 1623, 
fol. 513v.-515. 

181) Herredagsdombog 1626, fol. 89v.-92v. - 182) Herredagsdombog 1627- 1629, 
3. jan. 1628, fol. 271 v.-274v. - 183) Herredagsdombog 1632, fol. 450v.-453. -
184) Herredagsdombog 1631, fol. 489v.-492v.- 185) Kancelliets brevbøger 1630-32, 
p. 156, 8. juli 1630 indkalder de fire sidstnævnte samt alle andre der har interesser 
i eller breve på Torpegård. - 186) Herredagsdombog 1626, fol. 89v.-92v. I en 
senere sag, Herredagsdombog 1627-1629, fol. 271 v.-274v. påstår Hans Markdanner 
ganske vist at hans indførsel fandt sted den 21. august 1624, altså før Claus 
Brockenhuus's, men hvis det har været tilfældet skulle han næppe have haft grund 
til at fordre Claus's underkendt. - 187) Herredagsdombog 1627-1629 ut supra. -
188) Herredagsdombog 1626, fol. 382v.-384v. - 189) Kancelliets brevbøger 1627-29, 
p. 76, 7. maj 1627. - 190) Herredagsdombog 1627-1629, 3. jan. 1628, fol. 271 v.-
274v. Thiset p. 45 anfører uden kildeangivelse at Claus 1627 solgte gården til 
Iver Vind. Det fremgår imidlertid af dommen at Claus endnu havde den i jan. 
1628. 

191) Herredagsdombog 1631, fol. 489v.-492v. Trap, Odense amt p. 258 antager 
at Iver Vind har fået adgang til gården p.g.a. sit slægtskab med Mette Stensdatter 
Bilde, men det er næppe rigtigt da hun fragik arv og gæld. - 192) Kancelliets brev
bøger 1633-34, p. 206-D7, 15. juli 1633. - 193) Herredagsdombog 1639, fol. 461-
464v. og Herredagsdombog 1640, fol. 408v.-415. - 194) Herredagsdombog 1642, 
fol. 144v.-159.- 195) Brevet omtalt ovenfor p. 487. - 196) Det volder nogen vanske
lighed at få gennemført vurderingen. Kancelliets brevbøger 1624-26, p. 269, lb. 

nov. 1624, og p. 412, 7. maj 1625. - 197) Herredagsdombog 1626, for. 129-135v. 
Skønt sagen er afsluttet i 1625 er der ikke udarbejdet endeligt skøde, hvad Claus 
Brockenhuus senere benytter som et påskud til at sagsøge Ellen Marsvin. Claus 
har som betaling fået nogle gårde og boliger og en mølle i Brudager, som han 
efter at have brugt atter havde solgt til Henning Walkendorf. Sagen afvises og 
Claus idømmes at betale 20 rdlr. kost og tæring. Herredagsdombog 1643, fol. 
406v.-409v. - 198) Herredagsdombog 1622, fol. 38v. - 199) Herredagsdombog 
1623, fol. 535-535v.- 200) Herredagsdombog 1623, fol. 534-538v. 

201) Herredagsdombog 1623, fol. 506-507, ovenfor p. 480. - 202) Herredags
dombog 1624, fol. 246v.-248 . - 203) Jeg følger her Herredagsdombog 1624, fol. 
286v.-289v. der desværre ikke er ganske klar i sin redegørelse. - 204 ) Ovenstående 
er et forsøg på at klargøre indholdet af Herredagsdombog 1624 ut supra. -
205) Kancelliets brevbøger 1624-26, p. 717, 14. juni 1626.- 206) Betalingen til Claus 
Brockenhuus er opført i Sophie Brahes regnskabsbog p. 138: 1636, 136 rdlr., 
125 rdlr., og S rdlr. 3 ort 8 sk. i rente, p. 157: 1637, 140 rdlr. og p. 177: 1638,141 rdlr. 
og 460 rdlr. hvorved resten siges at være betalt. - 207) Sophie Brahes regnskabsbog 
p. 25, hvoraf det fremgår at Anders Bilde har betalt 14.103 rdlr. 3 ort for Løgis
mose til Holger Rosenkrantz. - 208) Sophie Brahes regnskabsbog p. 2: 1627, 200 
rdlr., p. 14: 1628, 1.780 rdlr., p. 25: 1629, 222 rdlr., p. 39: 1630, 2.512 rdlr. og 
p. 51: 1631, 400 rdlr., ialt for Claus Brockenhuus's norske godssalg 5.114 rdlr. --
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209) At sådanne mellemregnskaber har eksisteret fremgår af Kancelliets brevbøger 
1630-32, p. 172-73, 24. juli 1630, hvor der udmeldes forligs- og domsmænd for 
at få bragt en ende på de forhandlinger om mageskifte og udlæg for gæld der har 
været ført i en rum tid. At jeg overhovedet ikke kan give nogen udredning af 
disse forhold er så meget mere ærgerligt som eksistensen af Sophie Brahes regn
skabsbog skulle have kunnet givet gode muligheder for en afklaring af forholdet. 
- 210) Trap, Odens amt, p. 502. Sagen er vistnok den at ingen har prøvet at 
anstille undersøgelser over gårdens ejerforhold. En lille afhandling af U. Jensen: 
Løgismose i det syttende og attende Aarhundrede (1908) er et ganske dilettantisk 
arbejde. Thiset p. 45 (uden kildeangivelse, men nøje overcns.stemrnende med 
Engelstoft p. 160 + note 4) skriver at Claus solgte gården til Jacob Rosenkrantz, 
men han døde i 1616. Den eneste forbindelse jeg har kunnet se mellem ham og 
Løgismose efter at Claus Brockenhuus havde fået andel i gården, er at hans datter 
Sofie 1628 blev gift med Anders Bille der omkring denne tid samlede Løgismose 
på en hånd. Forløbet er uklart beskrevet af Fr. Meidell: Bille-ætten Il, 1, p. 391-94. 

211) Herredagsdombog 1626, fol. 371-372v. og 374-376v. - 212) Herredags
dornbog 1626, fol. 338-39. - 213)Herredagsdombog 1626, fol. 371-372v. og 374-
376v. - 214) Herredagsdombog 1626, fol. 394-395. - 215) Herredagsdombog 1626, 
fol. 403-404. - 216) Herredagsdombog 1626, fol. 404-405v. - 217) Herredagsdom
bog 1635, litra A, fol. 608. - 218) Herredagsdombog ut supra. Claus siger ikke 
direkte at det er det samme brev, men han fører sit forsvar ved at lægge skades
løshedsbrev, forligsbrev og kvittering fra Eskild Gjøe frem. - 219) Herredagsdom
bog 1635, litra A, fol. 610. - 22°) Kancelliets brevbøger 1624-26, p. 575, 23. feb. 
1626. 

221) Norske rigsregistranter bd . V, p. 512, 23. marts 1626. - 222) Kancelliets 
brevbøger 1624-26, p. 723, 17. juni 1626 meddeler at overdragelsen har fundet 
sted og p. 734, 26. juni udmeldes likvidatorer mellem Gunde Lange og adelen. 
Opgørelsen foreligger 5. okt. 1626. Geværpenge opgøres til 7.9041/2 rdlr. 2 ort, 
2 sk. Herredagsdombog 1639, fol. 463v.-464. - 223) Herredagsdombog 1626, fol. 
336-338 og 338-339. - 224) Herredagsdombog 1626, fol. 371-372v. Thiset p. 45 + 
note 6 siger med Skånske Tegneiser V 222 som kilde at Claus tænkte på at opbyde 
sit gods, men kom på andre tanker og udeblev ved opbydelsen. Kancelliets brev
bøger 1624-26, p. 784, 14. aug. 1626 = Skånske Tegneiser 222b anfører at Claus 
Brockenhuus har opbudt sit gods i Halland og udmelder vurderingsmænd. At op
buddet i hvert fald i nogen måde synes at være blevet til noget ses dels af det 
nedenfor anførte, dels af at det omtales i Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 395-
96, 26. april 1628. - 225) Norske rigsregistranter bd. V, p. 552-53, 14. aug. 1626. 
- 226) Herredagsdombog 1630, fol. 346. - 227) Se ovenfor p. 498, note 208. - 228) 

Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 34, 18. feb. 1627. - 229) Kancelliets brevbøger 
1627-29, p. 40, 21. marts 1627.- 230) Kancelliets brevbøger 1627-29, p . 39. 

231) Claus er med sikkerhed på fri fod til herredagen 1626 i Kolding i juni, men 
det kan ikke ses hvor længe han har været det. Som grund til at han indfriede 
Claus's lån hos Karen Sparre på 1.000 rdlr. anfører Movrits Asehersleben at 
Claus var i Kiel til omslag og selv havde højligt brug for penge til sin gælds 
betaling. Lånet indfries den 27. feb. så det er jo blevet et lidt langtrukkent om
slagsbesøg. Med fantasi og god vilje kan man måske tolke udsagnet derhen at 
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Claus er draget afsted til omslag og ikke set siden. - 232) Kancelliets brevbøger 
1627-29, p. 295, 12. jan. 1628. - 233) Kancelliets brevbøger ut supra. - 234) Kan
celliets brevbøger 1627-29, p. 432, 24. maj 1628 befales det ham enten at betale 
arvingerne eller holde maneise eller forklare hvorfor det endnu ikke er sket. -
235) Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 317, 6. feb. 1628. - 236) Kancelliets brev
bøger 1627-29, p. 356, 13. marts 1628. - 237) Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 
356, 12. marts 1628. - 238) Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, bd. II, 
p. 115 + note. - 239) Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 383, 16. april 1628. -
240) Herom Engelstoft p. 164-65 og Thiset p. 48. Noget overslag over hvad for
lerringerne kan have indbragt har jeg ikke set. 

24 1) Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 395-96, 26. april 1628 og p. 448-49, 
20. juni 1628. Skibet viser sig efter at kongen har overtaget det, kun at være det 
halve værd. Fejlvurderingen skyldes en misforståelse mellem Holger Rosenkrantz 
og nogle borgere i Kerteminde. Kongen bærer tabet. Hvor Claus har fået skibet fra 
har jeg ikke kunnet se. Et smykke som skulle være udtaget af boet under Claus's 
opbud eftersøges p. 396. Det omtales ikke senere, måske fordi det er indgået i op
buddet. Blandt de ting Anders Friis får tilvurderet sig i 1626 er "1 halsbaand ehr 
thiuffe stycker" sat til 1.050 rdlr. Herredagsdombog 1626, fol. 336-338.- 242) Kan
celliets brevbøger 1627-29, p. 432, 24. maj 1628. - 243) Kancelliets brevbøger 
1627-29, p. 538, 31. okt. 1628. - 244) Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 668, 22. 
marts 1629 får han tilladelse til at holde indlager i et andet Josement i Odense 
da han ikke længere kan beholde gården hvor han hidtil har siddet. - 245) Herre
dagsdombog 1630, fol. 583-585 og fol. 587-588v. hvor de to kontrakter får 
kongelig konfirmation. Det gengives ligeledes i Kancelliets brevbøger 1630-32, 
p. 155-156, 8. juli 1630. - 246) Der optræder nogenlunde samtidig to mænd ved 
navn Claus von Buchwald på det danske pengemarked og til yderligere forvirring 
også to sæt "Claus von Buchwalds arvinger" der til overflod begge ligger i proces 
mod Claus Brockenhuus. Den Claus von Buchwald der hidtil har været omtalt er 
C.v.B. til Pehn, død 1626, gift 1. gang med Emerentia Wolfsdatter Ahlefeldt, død 
1598, anden gang med Dorothea Heinrichsdatter Rantzau, der endnu levede 1642; 
Danmarks Adels Aarbog 1913, p. 155-58. Det er fru Dorothea og børnene af første 
ægteskab Claus Brockenhuus slutter de ovenomtalte kontrakter med. Den anden 
Claus von Buchwald dør først som 80-årig i Kiel i 1638 og efterlader sig ingen 
børn, skønt han var gift to gange, dels med Drude Schacksdatter Rantzau, død 
1614, dels med Appolonia Joachimsdatter Brockdorf. Hans gods går ved hans 
død over til hans farbrodersønner bl. a. den nedenfor nævnte Friedrich von 
Buchwald. Danmarks Adels Aarbog 1913, p. 142--44. Sammenblandingen af de to 
familier ses både hos Thiset p. 52 og hos Engelstoft p. 160. - 247) Axel Rubow: 
Renteforhold p. 128-29. - 248) Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 384, 16. april 
1628.- 249) Forligsmænd udmeldes Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 571, 29. nov. 
1628. Resultaterne gengives Herredagsdombog 1635, litra A fol. 609- 611. - 250) 

Kancelliets brevbøger 1627-29, p. 668, 22. marts 1629. 
251) Skødet er dateret 10. jan. 1627 i Kiel. Herredagsdombog 1630, fol. 586v. -

252) Herredagsdombog 1630, fol. 586-587. - 253) Således kaldet efter Sv. Larsen: 
Adel i Odense p. 46. - 254) Herredagsdombog 1639, fol. 397--400. - 255) Svend 
Larsen ut supra anfører at gården i 1636 pantsættes til Peter Walters stedbørn. 
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Denne oplysning stemmer ikke med det i Herredagsdombog 1636, litra B, fol. 226-
227 og Herredagsdombog 1639, fol. 397-400 omtalte pantebrev. - 256) Kancelliets 
brevbøger 1627-29, p. 666, 21. marts 1629 udnævnes Hans Oldeland, p. 719, 
17. juni 1629 udnævnes N.N., 1630-32, p. 752, 23. april 1632 udnævnes Gregers 
Krabbe i en sag med Hendrik Gyldenstjerne, 1633-34, p. 121, 15. april 1633 
udnævnes Henning Walkendorf i en sag mellem Mogens Kaas, Tage Thott og 
Claus Brockenhuus, 1635-36, p. 201, 20. aug. 1635 udnævnes Palle Rodsten i en 
sag mellem Hendrik Bilde og Sophie Friis, enke efter Frederik Munk, 1637-39, p. 
899-900, 28. sept. 1639 udnævnes Henning Walkendorf i en sag mellem Christoffer 
Gjøe og Claus Brockenhuus og 1640-42, p. 27, 18. jan. 1640 udnævnes Henning 
Pogwisch til at træde i landsdommers sted i Claus Brockenhuus's egne sager. -
257) Thiset meddeler p. 42 med ligprædiken over Movritz Asehersleben som kilde 
at Claus havde ham med i Norge. Claus fremtvinger et skifte mellem Maren 
Brockenhuus og børnene i Herredagsdombog 1626, fol. 406v.-409. - 258) Det oven
omtalte brev på 1.000 rdlr. som Movritz indfrier lånet hos Karen Sparre med, 
Herredagsdombog 1635, litra A, fol. 607v.-611 v., samt et forløfte på et lån Claus 
har optaget hos Frederik Brockdorf, Herredagsdombog 1635, litra A, fol. 604v.-
606v. Claus har sammen med Jørgen Asehersleben været forlover for Movritz for 
et lån på 1.000 rdlr. hos Kongen, der maner forloverne Kancelliets brevbøger 1624-
26, p. 93, 23. marts 1624. Trap Svendborg amt p. 669 anfører at Claus synes at 
have haft Movritz som medejer af Klingstrup i 1620-erne, men jeg er ikke stødt på 
nogen bekræftelse af denne oplysning. Kancelliets brevbøger 1642-43, p. 148-49, 
16. maj 1642 udmelder kommissærer der skal likvidere mellem Claus og Movritz's 
bo, da Movritz var blevet Claus en del penge skyldig. - 259) Herredagsdombog 
1632, fol. 437-446v. Indførselen er bekræftet den 27. aug. 1631 af Palle Rodsten, 
der altså må have siddet i landsdommers sted. At Claus på dette tidspunkt skulle 
have veget sit sæde for Palle Rodsten freii)går ikke direkte af Kancelliets brev
bøger.- 260) Herredagsdombog 1647, fol. 325v. 

261) Claus kaldes i sine sidste år "til Nordskov".- 262) Uddrag af Fyen bo Lands
tings ældste Skjøde og Pantebøger p. 263, 14. okt. 1646. - 263) Herredagsdombog 
1647, fol. 325v.-329. - 264) Norske Herredagsdombøger 2. rk. bd. IV, 1616 p. 110. 
- 265) Norske Herredagsdombøger 2. rk. bd. IV, 1616 p. 99-101. - 266) Norske 
Herredagsdombøger 2. rk. bd. V, 1619 p. 179-182. - 267) Norske Herredagsdom
bøger 2. rk. bd. V, 1619 p. 239. - 268) Norske Herredagsdombøger 2. rk. bd. VI, 
1622 p. 307. - 269) Herredagsdombog 1631, fol. 595-597. - 270) Norske Herre
dagsdombøger 3. rk. bd. I, 1625, p. 30 og Norske rigsregistranter bd. V p. 512, 
23. marts 1626 omtaler henholdsvis noget af Claus's arvegods som han har solgt 
og en indførselsdom med tilhørende udvisning af gods i Brunla len, Tønsberg len 
og på Eker, men ingen nærmere præcisering. 

27l)Kancelliets brevbøger 1624-26, p. 723, 17. juni 1626 udmelder kommissærer 
til at opgøre geværpengene da Claus Brockenhuus har overdraget dem til Gunde 
Lange. - 272) Kancelliets brevbøger 1630-32, p. 550, 28. juli 1631. - 273) Kancel
liets brevbøger 1635-36, p. 444, 8. marts 1636. - 274) Herredagsdombog 1640, fol. 
415-418v. - 275) Norske Herredagsdombøger 3. rk. IV bd. 1631, p. 44 tiltaler 
Gunde Lange Gierløf Nettelhorst fordi han ikke har villet betale sin kvota. 
Desværre påtager Christoffer Urne og Jens Bjælke sig at forlige parterne så sagen 
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refereres meget ufuldstændigt. - 276) Kancelliets brevbøger 1633-34, p. 292, 23. 
okt. 1633. - 277) Kancelliets brevbøger 1635-36, p. 434, l. marts 1636. - 278) Kan
celliets brevbøger 1637-39, p. 96, 28. april 1637. - 279) Norske Herredagsdombøger 
3. rk. VI bd. 1637, p. 21 gengiver sagen der forhandles uden Claus's medvirken. 
Gierløf NetteJhorst beklager sig i kancelliet. Kancelliets brevbøger 1637-39 p. 835, 
l. juni 1639.- 280) Kancelliets brevbøger ut supra. 

281) Norske Herredagsdombøger 3. rk. VII bd. 1641, p. 45-46.- 282) Kancelliets 
brevbøger 1637-39, p. 915, 2. nov. 1639. - 283) Kancelliets brevbøger 1640--41, p. 
76, 15. april 1640. - 284) Kancelliets brevbøger 1640-41, p. 215, 29. juni 1640. -
285) Herredagsdombog 1641, fol. 454-455v., 456-457v., 457v.-459v.- 286) Kancelliets 
brevbøger 1640--41, p. 514-15, 24. juli 1641. Kancelliets brevbøger 1642--43, p. 9, 26. 
jan. 1642. Kancelliets brevbøger 1642-43, p. 290, 20. nov. 1642. - 287) Kancelliets 
brevbøger 1640--41, p. 612, 21. okt. 1641.- 288) Kancelliets brevbøger 1642--43, p. 33-
35, 19. marts 1642.- 289) Herredagsdombog 1642, fol. 144v.-159, se ovenfor p. 495. 
- 290) Herredagsdombog 1647, fol. 325v.-329. - 291) Sagen omtales i Kancelliets 
brevbøger 1637-39 p. 220-21, 23. okt. 1637 og igen p. 738-39, 4. maj 1639, da der 
udmeldes doms- og forligsmænd. Der rykkes for en afgørelse p. 877, 4. aug. 1639, 
hvor parterne indkaldes til møde 19. aug. og endelig udmeldes likvidatorer 1642-
43, p. 545-46, 16. aug. 1643, som det siges: efter dorn på sidste herredag. Denne 
dom har jeg søgt efter, men ikke fundet. - 292) Herredagsdombog 1647 ut supra. 
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Bilag J. Claus Brockenhuus's forløfter, s/i vidt muligt ordnet efter stiftelsestidspunkt. 1./1 
N 

Beløb Rente 
O' 

Nr. Debitor Kreditor rdlr. % p.a. Stiftelsessted og· dato Forfaldstidspunkt Forlovere 

Sofie Ulfstand Kongen 3.000 Omslag 1622 Claus Brockenhuus 
2 Otte ChristofferMagdalene Pogwisch 3.000 7 Kiel in octavis Omslag 1622 Claus Brockenhuus, Hans Pogwisch, 

Rosenkrantz trium regium Lave Urne 
...., 
IS> .... 

1620 "' ::! 

3 ut supra, for- Ditløf Brockdorf 4.000 8 Kiel i.o.t.r. 1620 Omslag 1623 Claus Brockenhuus og andre ~ 
kortet: OCR 

<SI .... 
" 4 Truid Bryske Magdalene Pogwisch 4.000 7 Kiel i.o.t.r. 1620 Omslag 1623 Claus Brockenhuus ? 
;:,-

5 Hans Pogwisch Jesper Rantzau 2.000 6 Kiel i.o.t.r. 1620 Omslag 1621 Claus Brockenhuus, Otte Brahe Pedersen ~ .... 
6 Sofie Ulfstand Laxmand Gylden- 1.000 6 Odense, l. febr. 1621 Fastelavn Claus Brockenhuus 

.... 
"' .... 

stjerne 1620 ::! 
;;;· 

7 Lave Urne Peder Hansen ? 7 Odense, 10 aug. ? Claus Brockenhuus, Sten Rodsten "" $:o 

1620 -
8 OCR Jossias Brockdorf 3.000 7 Kiel i.o.t.r. 1620 ? Claus Brockenhuus, Jakob Lykke, Hans 

C") 
..... 

Pogwisch ;; 
"" 

9 OCR Kay von Ahlefeldt 2.000 7 Kiel i.o.t.r. 1620 ? Claus Brockenhuus, Jakob Lykke, Hans O:l .... o 
Pogwisch " <Ir-

10 OCR Dit!øf Pogwisch 2.000 7 Kiel i.o.t.r. 1620 ? Claus Brockenhuus, Jakob Lykke, Hans ~ 
;:,-

Pogwisch Il: 
;; 

11 OCR Dit!øf Pogwisch 2.000 7 Kiel i.o.t.r. 1620 ? Claus Brockenhuus, Jakob Lykke, Hans "" .... -
Pogwisch <SI 

<Ir-

12 OCR Casper Rantzau 2.000 7 Kiel i.o.t.r. 1620 ? Claus Brockenhuus, Jakob Lykke, Hans 
o 
::! 
o 

Pogwisch ~-
13 Peder Stråle Bahzar von Ahlefeldt 4.000 7 Kiel i.o.t.r. 1620 ? Claus Brockenhuus, Niels Gyldenstjerne, "" <Ir-

"' Poul Skinkel -o 
14 Otte Brahe Mogens Gylden· 2.500 6 Kiel i.o.t.r. 1620 Omslag 1622 Claus Brockenhuus, ? ... 

;:,-
o 

Pedersen stjerne it 
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Beløb Rente "" Nr. Debitor Kreditor rdlr. %p.a. Stiftelsessted og- dato Forfaldstidspunkt Forlovere 1;1 ... 
"' 15 Mette Stens- Marme, Doctor 700 6 Odense, 10. dags ? Claus Brockenhuus, ? ;s 

datter Bilde Eskilds jul, 1621 ~ 
Il> 

'6 Mette Stens- Hans Brun 500 ? Odense, 9. april St. Mikkel Claus Brockenhuus ~ ::: 
datter Bilde 1621 næst efter c::: 

17 Niels Gylden- Ellen Marsvin 30.000 6 ~ Omslag 1623 Claus Brockenhuus, Jørgen Aschersleben, !'>.. ... 
stierne Henrik Bille, Markvardt B., Tønne B. pa sin "' !'>.. ;s 

faders vegne, Sophie Gyldenstjerne på s. ;:;· 
broders vegne, Fr. Markdanner, Fr. Munk, 

O<> 
;:. 

Hans Oldeland, Hans Pogwisch, -~ Sten Rodsten, Peder Stråle ;: 
18 Lave Urne Ditløf Brockdorf 4.000 8 Kiel i.o.t.r. 1622 ? Claus Brockenhuus, Ejler Quitzau, Niels 

.., 
to;, 

Gyldenstjerne, Sten Rodsten ... o 
" 19 Lave Urne ? 2.000 8 Kiel i.o.t.r 1622 ? Claus Brockenhuus, Sten Rodsten <':-

"' 20 Falk Gjøe ? 4.000 8 Kiel i.o.t.r 1622 ? Claus Brockenhuus, Sten Rodsten, Niels 
;s 
;:s-
;: 

Falksen Gyldenstjerne ;: 
"' 

21 Sten Rodsten ? 3.000 ? Kiel i.o.t.r 1622 Omslag 1623 Claus Brockenhuus og 2 andre gode mænd 
..,· 
Il> 

22 Peder Bilde Casper Rantzau 6.000 7 Kiel i.o.t.r 1622 ? Claus Brockenhuus, Christian Mormand, ~ o 
Jørgen Hartvig, Hans Markdanner 

;s 
o 

23 Jørgen Munk Claus von Buchwald 3.000 8 Kiel i.o.t.r 1622 ? Claus Brockenhuus, Anna Friis, Iver Munk 
;:! 
:-;;· 

24 Iver Munk Claus von Buchwald 3.000 8 Kiel i.o.t.r 1622 ? Claus Brockenhuus, Anna Friis, 
<':-

"' 
Jørgen Munk 

....... o ... 
25 Anna Friis Casper Rantzau 3.000 7 Kiel i.o.t.r 1622 ? Claus Brockenhuus, Anders Friis, 

;:s-
o 

Axel Rosenkrantz li: 

26 Lave Urne Christoffer Basse 2.000 6 Odense, 20. dags ? Claus Brockenhuus, Niels Gyldenstjerne 
jul 1622 

27 Anna Friis Kongen 12.000 ? ? Omslag 1623 Claus Brockenhuus, Fr. Markdanner, 
Truid Bryske, Henrik Holck 

IJ1 
N 
'l 
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Nr. Debitor Kreditor 

28 Frands Kaas Kongen 

29 Palle Rodsten Kongen 
30 Movrits Kongen 
31 Hans Pogwisch 

Asehersleben Jakob Ulfeldt 
Corfidtsen 

Beløb Rente 
rdlr. % p.a. Stiftelsessted og- dato Forfaldstidspunkt 

4.000 ? ? Omslag 1624 

2.000 ? ? Omslag 1623 
1.000 ? ? Omslag 1624 

4.000 

Forlovere 

Claus Broekenhuus, Ulrik Sandbjerg, OCR. 
Iver Lykke 
Claus Broekenhuus, Sten Rodsten 
Claus Broekenhuus, Jørgen Asehersleben 

Claus Broekenhuus, Ejler Quitzau, 
Niels Gyldenstjerne 

Ul 
N 
00 

~ 
;:: 
;s 

~ 
~ 
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§-
;;;· 
"" ~ 
~ 
~ 
~:t! ... 
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