
EJLER HØG 

EN UNDERSØGELSE OVER DANSK ADELIG ØKONOMI 

l DET 17. ÅRHUNDREDE 

Af Helge Land Hansen 

Ved midten af det 16. århundrede var den danske adels standspri

vilegier fuldt udformede. Takket være dem blev herremændene i 

stand til at høste det fulde udbytte af den højkonjunktur, som om

trent samtidig slog igennem i Danmark i form af stigende priser 
på landbrugsvarerne korn og øksne. Den ekspanderende handel be

gunstigede yderligere eksporten af disse varer, og ikke mindst i Dan

mark vidnede st~rkt stigende jordpriser om en investeringslyst af 

betydeligt omfang. 

Adelsvælden nåede sit politiske højdepunkt under formyndersty

ret 1588-96. Allerede da var imidlertid den økonomiske situation 

præget af nogen usikkerhed. Kornpriserne på det europæiske mar

ked med centrum i Amsterdam yar alt andet end stabile, og der er 

vidnesbyrd om, at danske herremænd udnyttede prissvingningerne 
til at skaffe sig kortsigtede spekulationsgevinster.1) Da et varigt 

konjunkturomslag satte ind omkring århundredskiftet, var grunden 

lagt for det 17. århundredes stagnation og kriser. I perioder kunne 

den kapitalkrævende, men mere prisstabile studedrift kompensere 

for udeblevne indtægter af den usikre kornavl. Men bortset fra en 

række år under Trediveårskrigen, hvor landbrugseksporten profite

rede af krigstilstanden i Europa og svenskernes toldpolitik i Øster

søen, må århundredet betegnes som en politisk og økonomisk ned

gangstid for landet som helhed og for adelsstanden i særdeleshed. 

Forfatningsomdannelsen 1660 og bortfaldet af adelens privilegier 
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må ses i lyset af denne udvikling - med svenskekrigene 1657-60 
som den udløsende faktor. 

Mange enkeltheder i det her skitserede forløb er endnu uopkla
rede. Det var et stort forskningsmæssigt fremskridt, da J. A. Fride
ricia i slutningen af forrige århundrede forkastede forsøgene på ud 
fra eksempler at slutte sig til besiddelsesforhold o. l. og i stedet be
stræbte sig på at samle enkeltoplysningerne til "en masse, hvorpå 
der byggedes'?) Der er siden på statistisk grundlag opnået betyd

ningsfulde resultater, og man kunne sige, at der nu eksisterer et 
behov for at søge disse resultater underbygget eller modeficeret gen
nem nye detailstudier som for eksempel undersøgelser over enkelte 
adeliges eller adelsgruppers økonomiske forhold.3) 

Dermed er udgangspunktet givet for den gennemgang af Ejler 

Høgs økonomiske baggrund og hans egen økonomiske virksomhed, 
som skal forsøges i det følgende. Derfor vil også hans situation så 
vidt muligt blive anskuet ud fra hans stilling som fremtrædende 

-medlem af den menige fynske adel og undergivet standens alminde

lige økonomiske betingelser. 

At Ejler Høg til Dallund forlod denne verden 1660 som en for
armet mand, kan fastslås uden nye undersøgelser. Karl Hansen skil
drede i 1870erne på grundlag af Dallunds godsarkiv og de lokale 
herredstingbøger, hvordan hans sædegård splittedes efter hans død,4) ,. 
og S. Jørgensen, som næsten samtidig gennemgik de bevarede her-

redstingbøger fra Nyborg Len, hvor hans anden hovedgård, Niel
strup lå, fremhævede ham som en blandt adskillige forgældede her

remænd på de kanter.5) Da Svend Larsen undersøgte skifterne i de 
odenseanske køb- og rådmandskredse, stødte også han på Dallund
herremanden blandt de mere fremtrædende kreditorer.6) Senest har 
Åge Fasmer Blomberg med et blik i de fynske skøde- og pantebø

ger konstateret, at de vanskelige tider i 1650erne blev ødelæggende 
for Ejler Høg.7) 

Således fremstår Ejler Høg da på en gang som repræsentant for 
en stand i økonomisk tilbagegang samtidig med, at alle de nævnte 
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kilder viser ham et hestehoved 'foran' under det fælles tilbagetog -

tydeligst ved pantsættelsen af begge hans hovedgårde i årene før de 

svenskes indtog. 

Opgaven bliver nu for det første at skaffe sig det bedst mulige 

overblik over Ejler Høgs gældsforhold. Det sker først og fremmest 

på grundlag af de fynske skøde- og pantebøger, som starter 1646, 

og hvoraf der findes trykte uddrag af næsten alle dokumenter ved 

N. Rasmussen Søkilde.8) Hans udgave har imidlertid næsten firs 

år på bagen, den medtager ikke alle dateringer og indeholder talrige 

andre unøjagtigheder, og det må derfor stærkt tilrådes andre, som 

er ude i lignende ærinder, at gå til de originale skøde- og pante

bøger, som er lethåndterlige, og hvortil der findes udmærkede re

gistre fra nyere tid.9) 

Et velkomment supplement yder for Ejler Høgs yngre år den 

påbegyndte udgave af Viborg landstings skøde- og pantebøger, hvis 

tre første hefter dækker årene 1624-37, da Ejler Høg havde tal

rige mellemværende med sin ældre, jyske halvbroder, Just Høg til 

Bjørnholm, og svogeren Erik Kaas til Aggersborg.10) Denne sidste 

hovedgård var 1652-54 i Ejler Høgs besiddelse, og da han desuden 

var impliceret i et opgør efter Just Høgs død 1649, har det været 

nødvendigt tillige at gennemgå de utrykte skøde- og pantebøger 

fra disse år. 
~; 

I tilfælde som det foreliggende, hvor fynske og jyske herremænd 

handlede gods i begge landsdele, må der tages stilling til, hvilke 

transaktioner man kan vente at finde registreret i hvilke skøde

og pantebøger. Både lovgivning og praksis er uklar på dette punkt. 

For at hindre dateringssvindel og andre misbrug bestemte rigsrådet 

1622, at skøde- og pantebreve til adelen skulle læses på tinge "udi 

det land, de udgifvis", som det hed i rådets betænkning.U) Det 

blev i den forordning, som fulgte, præciseret til "det land, de dateris 

eller udgifvis" .12) Men i forordningen om gældssager fra året efter 

hedder det - skønt med henvisning til den allerede citerede - at 

pantebreve "til landstingit, hvor godsit ligger, læsis och paaskrif-
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vis" .13) Det turde vel også have været det naturligste. Alligevel 

fastslår recessen af 1643, at "Alle skiøder, gafve- oc pantebrefve, 
som til adelen udgifvis, skulle læsis oc paaskrifvis udi det land, 
de e re daterede, neste eller andet landsting efter de er e udgifvene" .14) 

Tinglæsningsfristen blev naturligvis ikke altid overholdt, og be

stemmelserne om tinglæsningsstedet fortolkedes ofte sådan, at man 

i de tilfælde, hvor godset lå i en landsdel, og dokumentet dateredes 
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i en anden, lod tinglæse ved begge de pågældende landsting. Takket 
være denne praksis har vi bevaret oplysninger, som ellers ville være 

gået tabt.15) 

I sine sidste år boede Ejler Høg en overgang på Nielstrup i Sunds 
herred, hvis tingbøger er bevaret fra 1630 og 1657 ff. Den gælds

stiftelse, S . .Jørgensen fandt omtalt her, stammer fra kreditorernes 

opmarch umiddelbart efter Ejler Høgs død. Den ret overkomme

lige opgave at gå S. Jørgensens oplysninger efter har i tilgift med

ført, at disse på enkelte punkter har kunnet suppleres. Derimod 

er Skovby herreds tingbøger, hvor oplysninger vedrørende Dallund 

skulle søges, kun i et enkelt tilfælde blevet benyttet. De er ·først 

bevaret fra midten af 1661, og Karl Hansens oplysninger herfra 

findes spredt i tingbøgerne over en længere årrække og kan, takket 

være hans manglende henvisninger, ikke let eftersøges og kontrolleres. 

Af godsarkiverne er kun Dallunds bevaret. En fornyet gennem

gang har vist, hvor meget stof Karl Hansen har kunnet hente her, 

og resulterede i et enkelt nyfund.16) 

Efter at det således er lykkedes at opstille et meget smukt skyld

register for Ejler Høg, er opgavens anden og vanskeligere del gen

nem inddragelse af litteratur og andre kildegrupper at bestemme 

årsagerne til hans økonomiske endeligt. Uden sammenligning er de 

vigtigste kilder hertil herredagsdombøgerne og kancelliets brevbøger. 

Herredagsdombøgerne, hvori findes citeret talrige landstingsdom

me, dækker hele perioden bortset fra enkelte huller. I 1630erne svin

der antallet af sager ved højeste instans, hvori Ejler Høg er indblan

det, mærkbart ind, måske delvis som følge af gældsforordningen 

1623, som både lettede afviklingen af gældssager og fastslog lands

dommernes kompetance i sager vedrørende adelsmænds breveY) 

Fynbo landstings dombøger er ikke bevaret fra Ejler Høgs tid. 

Kancelliets brevbøger er nu udgivet til og med 1645. For de føl

gende år er benyttet Fynske Tegneiser og- 1651-60- koncepter og 

indlæg til Fynske Tegnelser, som indeholder mange af de henven
delser, kancelliets breve besvarer. 
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1. del 

Ejler Høgs økonomiske haggrund 

I. Jacob Røgs bo 

Ejler Høg var næppe fyldt fire år, da han 1610 mistede begge sine 
forældre. I de følgende 17 år var han sammen med sine søskende 

under værgemål. Den sidste del af uroyndighedsperioden opholdt 

han og hans brødre sig i udlandet, og de var således helt til 1627 
uden indflydelse på, hvordan arven efter forældrene blev admini
streret. Hvad denne arv iøvrigt omfattede af gods, formue og even

tuel gæld, har vi ingen nøjagtige oplysninger om. For den vurdering 
af Jacob Høgs bo, som bør indgå i bedømmelsen af det økonomiske 
grundlag, hvorpå Ejler Høg siden hen etablerede sig som godsejer, 
er vi derfor henvist til de oplysninger, som kan fremskaffes om 

hans almindelige økonomiske virksomhed. Det er hovedlinierne i 
-denne, som skal ridses op i det følgende.18) 

Jacob Høg til Trudsbolm (Onsild h., Randers a.) var født midt 
i 1540erne og tilhørte den generation, konjunkturerne bragte så me
gen velstand. Tidligt forældreløse fik han og søsteren Margrethe en 

af landets mest effektive godsejere, deres morbroder Christoffer 

Gøye, som værge.19) Han var til sin død 15~4 Jacob Høgs fortrolige 
ven og rådgiver.20) 

1569 arvede Jacob hovedgården Trudsbolm efter sin farmoders 
bror, Otto Krumpen, og efter at have afbetalt nogen gæld efter 
sin fader21) og gjort tjeneste tre år som hofjunker2) giftede han 

sig 1577 og slog sig ned på sit gods. 1578-79 var han i færd med 
at udkøbe en medarving til gården,23) og 1579-82 afstod han ved 

en række mageskifter med kronen en del af sit fædrene arvegods i 
Vendsyssel mod mere belejligt gods nær Trudsholm.24) 1582 modtog 
han sin første forlening på 1 O gårde i nabobyen Kastbjærg.25) 

Om Jacob Høgs evner som landmand vidner en udtalelse fra 
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1587, som tæller ham blandt dem, om hvem kongen vidste, at de 

havde gode kvægracer.26) Og et sikkert tegn på, at godsdriften i 

de år kunne kaste noget af sig, finder vi i hans køb o. 1590 af 
hovedgården Krumstrup (Gudme h., Svendborg a.). Af betalingen 
for gård og gods på 19.500 dalere havde han inden 1. juni 1592 

betalt de 10.500 dlr .. 27) Resten forfaldt Mauritii dag (22.9) 1595. 

Under en retssag 1603 kunne Jacob fremlægge kvitteringer på 8000 

dlr. og få rettertingets medhold i, at de sidste 1000 dlr. ikke skulle 

forfalde, før han havde fået udlæg til erstatning for noget gods, som 
uretmæssigt var givet ham med i købet.28) 

Langt den overvejende del af betalingen for Krumstrup præste

rede Jacob Høg, mens han endnu kun besad sin lille forlening på 

1 O gårde i Kastbjærg. Den bragte ham i begyndelsen af 1590erne på 

listen over lensmænd, der resterede med deres afgifter,29) men alt 
tyder på, at der blot var tale om en misforståelse, som kan være 

opstået, mens Jacob og en snes andre danske adelige deltog i Chri

stian !V's hyldningsrejse til Norge.30) I kroningsåret 1596 fik Jacob 

derefter den 24. feb. stadfæstelsesbrev på livstid på kronens og 

kirkens parter af korntienden i Kastbjærg, og fire måneder senere 
blev han lensmand på Skivehus.31) 1608, da afgiften og antallet af 

pligtige geroste heste af dette len var uændret 400 dlr. og 6 heste, 

udgjorde lenets jordebogsindtæg~er 1500 dlr .. 32) Endelig fik Jacob 

1597 ret til at oppebære kronens part af korntienden i Dølby og 

Hem sogne, så længe han sad i sit len.33) 

H vis Jacob Høg til dette tidspunkt har haft større økonomiske 

problemer, er de i hvert fald ikke nået til vort kendskab. Derimod 

bragte de følgende år ham muligvis visse vanskeligheder. 

Af ægteskabets to børn lagde sønnen Just for med i slutningen 
af 1590erne at låne en sum penge i Hamborg hos Odense-rådman

den Povl Nielsen. Jacob honorerede i første omgang rådmandens 

krav med 300 dlr., men fik i november 1599 kgl. intercessions

skrivelse om også at udrede resten.34) Året efter døde hans hustru, 

og den 16. jan. 1601 blev datteren Mette enke i en alder af ca. 
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21 år, efterladt med en lille datter og betydelige restancer af sin 

mands len. 

Mette Høg var 1597 blevet gift med den dobbelt så gamle Jacob 

Trolle, som kort forinden havde ombyttet Frederiksborg len og 

Abrahamstrupgård med Trondhjem len og Jemteland-Herjedalen; 
den 16. okt. 1598 fik h;;tn kvittering for regnskaberne fra sine tid

ligere forleninger og skyldte ikke kronen noget.35) Hans nye len 

var et af Norges største - det gav 1608 sin indehaver over 3000 

dir. i årlig indtægt36) - og et af de strategisk mest betydningsfulde. 

Tilsyneladende var det også et af de vanskeligste at administrere. 

Skatteopkrævningen var yderst besværlig,37) og forgængeren i em

bedet var blevet afsat på grund af almuens klager.38) Det var næppe 

heller nogen billig fornøjelse at have besøg af kongen, 'generalkap

tajn Christian Frederiksen', under dennes Nordlandsfærd sommeren 
1599.38) Allerede i marts dette år krævedes Jacob Trolie for re

stancer af sit len, og det gentog sig i oktober, hvor han resterede 

for hele forleningsperioden.40) Da regnskaberne efter hans død blev 

gjort op, skyldte han 52051/2 dir. af Trondhjem og 84 dlr. af Jemte

land-Herjedalen, næsten et helt års afgifter, som enken Mette Høg 
den 16. april 1603 fik besked om at udrede inden l. maj samme 
år.4t) 

Det var lettere sagt end gjort. I januar havde man måttet bede 
Jacob Trolles efterfølger om at være Mette <Høgs fuldmægtige be

hjælpelig med at indkræve endnu resterende skatter,42) og først 

den 11. jan. 1604 fik Jacob Høg som hendes værge kvittering for 
hovedparten af beløbet, 4600 dlr.43) Inden den 7. april samme år 

må resten enten være blevet betalt eller eftergivet, da der denne 

dag fandt "endelig skifte og afregning" sted mellem far og datter. 

Mette kvitterede herunder Jacob Høg for, hvad der var tilbage af 
de penge og gældsbreve, hun havde overladt ham til at betale sin 

gæld med - af gældsbreve også "sådanne, som han selv var hendes 

afgangne husbond eller hende pligtig" .44) 

Jacob Trolles eget gods havde været af beskedent omfang, og 
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hånden gerådede i, nok have tilskyndet til en hårdhændet udnyt

telse af de ikke alt for veldefinerede værgerettigheder. Som bag

grund for redegørelsen for selve værgemålet vil en kort gennem

gang af Just Høgs egne likviditetsproblemer være nyttig. 

Da Jacob Høgs søster, Margrethe 1614 udarbejdede en liste over 
sine tilgodehavender, satte hun øverst et gældsbrev fra Just Høg 

på 1000 rdl..58) Lånet er udateret, men kunne stamme fra o. 1606, 

da Just fra dette år begyndte at holde halvdelen af fasterens ros

tjeneste på to heste59) samtidig med, at han da ikke længere har 
kunnet udskyde betalingen af en bøde på 1000 rdl., som han blev 

idømt for ved sit bryllup 1603 at have lagt sig ud med regeringens 

sidst udgåede mandat om sparsommelighed ved slige lejligheder.60) 

I de følgende år gav Just Høg, som allerede før Faderens død 
skrev sig til Krumstrup,61) smålån til Gert Bryske på Langesø på 
400 og 224 rdl..62) 1612 døde hans rige svigerfar, Franz Rantzau, 

hvilket antagelig fik Just Høg til at kigge sig om efter en mere 

anselig hovedgård. Afgørende for valget blev det øjensynligt, at 
han samme år som hægter for en af forloverne for et 8000 rigs

dalerslån til Christian Krabbe til Bjørnholm (Djurs sdr.h., Ran
ders a.) fik andel i en indførsel i dennes hovedgård for en samlet 

sum af 14.0471/2 rdl.. Indførselen stadfæstedes på herredagen 

1613.63) Just Høg skrives til Bjørnholm fra 1614, og overtagelsen 

kan være sket i begyndelsen af dette år, da han 20. dag jul i Odense 

daterede et brev til Margrethe Høg på 500 rdl.64) og to dage se
nere lånte 2000 rdl. af Jacob Rosenkrands.65) Inden Mikkelsdag 

(29/9) forstrakte Margrethe Høg ham med yderligere 2 X 500 rdl.. 

Lånene er udaterede, men bør sikkert også henføres til 1614, idet 

Just fra dette år holdt begge Margrethe Høgs geruste heste.66) 

Just Høgs pengemangel var i denne omgang af forbigående art, 
og hans beskedne udlånsvirksomhed kunne hurtigt genoptages. Fra 

Gert Bryske fik han den 29. okt. 1614 på Dallund - hvor man 

holdt skifte efter Ejler Bryske- brev på 811/2 rdl., og i julen 1615 

fik han et nyt brev fra ham på 100 rdl..67) Mortensdag 1615 var 

Fynske Årbøger 1969



Helge Land Hansen: Ejler Høg 257 

det Jacob Rosenkrands's tur til at låne 2000 rdl. af Just Høg.68) 

Afhændelsen af Krumstrup var nu blot et spørgsmål om tid. Den 

24. maj 1616 afkøbte han søsteren Mette hendes part i gårdens 

jordegods, og inden 1. juni samme år havde han bortsolgt Krum
stru p med bygning og løsøre. 69) 

I begyndelsen af 1616 arvede Just Høg sammen med Mette og 
de fire mindreårige Agersbøl (Nørvang h., Vejle a.) med 2-300 

tdr. htk. efter Margrethe Høg.70) Men mens der gik flere årtier, 

før han kunne disponere over sin del af godset, blev han efter 
mange ophævelser på herredagen 1619 dømt til at betale sin gæld 

til boet på 2500 rdl. med renter.71) Det virkede ikke ligefrem be
fordrende på likviditeten, og vi ser ham i de samme år udfolde be

stræbelser for at hente hjem, hvad han selv havde af udestående 

fordringer. Den 16. jan. 1617 fik han indførsel for 15571/2 rdl. i 4 

gårde på Fyn for sine smålån til Gert Bryske. Først 1621 blev 

godset ham endelig tildømt72) på samme herredag, som dømte Chri

-stian Krabbe til at betale ham sin gamle restgæld til Jacob Høg 
på 300 rdl., der ikke var blevet forrentet siden 1609.73) Senere på 

året gjorde Just foranstaltninger til at indkræve nogle penge, som 
hans svogre skyldte hans hustru, Anne Rantzau.74) 

Alle disse private skærmydsler kom imidlertid snart til at stå i 

skyggen af større problemer. Handelskrigene lagde hindringer i ve

jen for reeksporten af korn fra Amsterdam ~g medførte 1618-20 en 

alvorlig afsætningskrise for dansk landbrug. Den afløstes 1621-24 

af en produktionskrise med dyrtid og udførselsforbud af forskellig 

varighed, hvorunder den store efterspørgsel og de høje priser dog 

nok skaffede de kornsælgende godsejere nogen kompensation for 

det ringe høstudbytte.75) De usikre forhold hæmmede også stude
handelen. 1622 måtte adskillige købmænd føre uafsættelige stude 
med sig hjem fra Elb-markedet. Men indtil 1625 holdt udførselen 

sig på et antageligt niveau.76) Samtidig var de internationale pen

geforhold nærmest kaotiske. I Tyskland steg dalerens værdi ustand

selig, og undervægtig mønt florerede. Vor egen Christian IV nød-
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sagedes til at følge trop, og først med møntforordningen 1625 fast

lagdes en varig dalerkurs.77) 

Den danske adels lånebehov var i mange år vokset støt, og da 

vanskelighederne satte ind, var afhængigheden af det internationale 

pengemarked i Kiel ganske alvorlig.78) Da endelig Christian IV 

som led i forberedelserne til sin deltagelse i Trediveårskrigen fra 

begyndelsen af 1620erne begyndte at opsige sine lån til adelen, 

strammedes kreditforholdene til det yderste. Den danske adels rin

ge likviditet medførte, at vide kredse som kautionister for insol

vente skyldnere droges ind under de kriseagtige forhold. 

Således også Just Høg. 

Just Høgs kendte forlovervirksomhed omfatter 1 O forhold af for

skellig karakter.'9) Ældst var vistnok kautionen for Christian 

Krabbe, som førte til overtagelsen af Bjørnholm. I særklasse stod 

et forløfte for søsteren Mette fra 1615. Hun indlod sig det år i 

ægteskab med en vis Frandtz Erich v. Mandesloe, og til den ende 

lånte hun 500 rdl. hos stadshauptmanden i Nyborg, hvorfor hun 

"i sin høje anliggende nød og trang" pantsatte "alle hendes klæder 

og klenodier, guld og sølvpant og alt hvad hun haver eller bekomme 

kunne". Hvad der herefter kunne mangle af sikkerhed, bad hun 

sin kære broder Just Høg sørge for. Han kom da også til at indfri 

gælden, men benyttede lejligheden til at afkøbe Mette hendes part 

i Krumstrup.80) 

De øvrige kautioner var mest for gæld til kongen og Kielerom

slagsgæld af den gængse slags, som det vil være naturligt at gøre 

rede for, efterhånden som den blev opsagt. Bortset fra det største 

lån, Pernille Gyldenstjernes hos kongen på 60.000 rdl. fra 1617, og 

det mindste, Iver Lykkes på 1000 rdl. fra 1619, er stiftelsestids

punkterne ukendte. 

Den 28. april 1621 opsagde kongen et lån til Falk Gøye Magen

sen på 6000 dir. og befalede Just Høg som forlover at betale pen

gene til næste omslag 1622.81) Der nævnes ikke andre forlovere, 

men måske klarede Just denne første hurdle ved, at kongen gik 
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med til at modtage nye gældsbreve fra ham selv på beløbet; to 

breve fra Just til kongen på tilsammen 6000 rdl. blev et par år 
senere opsagt hos forloverne til betaling 1625.82) 

Til omslaget 1623 havde kongen mere end et år forud opsagt 
sit lån til Jacob Lykke på 6000 rdl. og gjort forloverne Just Høg 
og Christoffer Gersdorff ansvarlige for betalingen.83) Men inden 

dette omslag oprandt, kompliceredes forholdene af, at Jacob Ro
senkrands's enke, Pernille Gyldenstjerne døde i efteråret 1622. Hen
des bortgang gav anledning til et større opgør, som blev ret ube
hageligt for Just Høg, der var medkautionist for 70.000 rdl. for
delt på tre af hendes mange lån. For halvdelen af et af disse på 

6000 rdl. blev han den l. jan. 1623 manet af Abel Blomme, men 
ved at betale renter m. v. af hele beløbet klarede han foreløbig fri
sag.84) Alt tyder på, at han for et andet af Pernilles lån hos Ølle
gård v. Ahlefeldt på 4000 rdl. reddede sig igennem på samme 
måde.85) Hans største forløfte for Pernille Gyldenstjerne var for 

-det nævnte lån på 60.000 rdl., som hun i 1617 - året efter sin 
mands død - havde optaget hos kongen. Det var tilsyneladende 

blevet afdraget med 10.000 rdl. årligt,86) og restgælden på 20.000 

rdl. blev inden den 17. juni 1623 betalt af de fire forlovere, som 
da fik besked om, at de kunne kræve godtgørelse af hendes bo.87) 

Det ses ikke af herredagsdombøgerne, om Just Høg deltog i beta
lingen. 

Ved omslagstid 1623 optog Just et lån på 6400 rdl. hos Jesper 
Rantzau i Holsten med Tønne Bille og farbroderen Stygge Høg 

som forlovere88) og blev måske derved i stand til at betale Jacob 
Lykkes 6000 rdl. til kongen. Desuden lånte han den 13. jan. 1623 

hos Cornelius Hamsfort d. Æ. i Odense 1600 rdl.,89) som bl. a. kan 

have fundet anvendelse ved de ovennævnte rentebetalinger til Abel 
Blomme og Øllegård v. Ahlefeldt. 

Til pådømmelse af gælden efter Pernille Gyldenstjerne nedsattes 
sommeren 1623 en kommission, som skulle afslutte sit arbejde l. 

oktober.90) Med baggrund i erfaringerne fra disse års mange og 
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vidtløftige gældssager udstedtes den 1. juli en ny forordning om, 

"hvorledis herefter med gieldsager och deraf reisende forplichter . . . 

skal forholdis" .91 ) Den tillod i sin første paragraf, at debitorer 

efter 25. jan. 1624, når omslaget var overstået, afviklede gæld ved 

opbydelse af jordegods. Foretrak kreditorerne som så ofte før at 

hente pengene hjem hos kautionisterne, kunne også disse frigøre sig 

fra forpligtelserne ved at udlægge gods. 

Den 3. juni 1623 havde Abel Blomme påny opsagt sine 6000 

rdl. hos Just Høg til betaling førstkommende omslag,92) og en til

svarende opsigelse må forudsættes fra Øllegård v. Ahlefeldt af hen

des 4000 rdl.. Med disse opsigelser som eneste adkomst krævede 

Just derefter udlæg af Pernille Gyldenstjernes bo og fik af kom

missionen den 1. oktober udlagt gods for ialt 11.225 rdl., deraf 

for 812 rdl. i Stensgårds hovedbygning. Lige så lidt som andre, 

der heller ikke kunne fremvise indløste hovedbreve, fik han dog 

lov at disponere over det udiagte gods, før brevene var fremskaf

fet. Kommissarierne frygtede nemlig, at mere end en kreditor el

lers "den udlæg, som han da der bekommendes vorder, skulle hen

vende sin egen gæld med at betale, og hovedbrevene hans medfor

lovere til skade udi Holsten lade ubetalt blive ... " !93) 

Som nævnt havde Just Høg 1614 lånt 2000 rdl. af Jacob Ro

senkrands. Da han Mortensdag året efter udlagde samme sum til 

Jacob, mente han - sagde han selv - at gælden dermed var betalt. 

Uheldigvis sørgede han ikke for at få sit hovedbrev igen, og kort 

før sin død stillede Pernille Gyldenstjerne det til underpant for 

sin egen gæld til borgmester i Odense, Otto Knudsen Seeblad, som 

på herredagen 1623 fik Just Høg dømt til at betale sig de 2000 

rdl..94) Det er utænkeligt, at Just derefter ikke skulle have forsøgt 

at få indfriet sit eget brev fra Jacob Rosenkrands, men brevets 

skæbne kendes ikke. 

Til omslag 1624 havde kongen opsagt et lån på 5000 dlr. til Ej

ler Qvitzow, som Just selvfjerde havde kautioneret for.95) Om det 

fik følger for Just Høg, kan ikke siges. 1632 lå han i proces mod 
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Ejler Qvitzow for at få sin hånd og segl indfriet fra forløftet, ef

ter at han tidligere havde fået hånd og segl igen fra et andet forløfte 

for ham til Claus v. Buchwald på 6000 rdl..96) 

Men i hvert fald fik Jesper Rantzau ikke de 6400 rdl., han 1623 

havde lånt Just Høg, og som forfaldt til samme omslag, og han 

manede derfor en af forloverne, Tønne Bille, som muligvis ind

friede gælden, helt eller delvis. For på herredagen 1624 fik han 

Just Høg dømt til at efterkomme sit skadesløsbrev af 13. feb. 

1623, skønt Just hævdede, han havde afbetalt 2400 rdl. med 168 

dalers rente og udlagt gods for resten til den anden forlover, Stygge 
Høg.97) 

Hvordan det nu end forholdt sig med denne afbetaling, så mar

kerede den med sin blanding af kontant afregning og udlæg af 

jordegods vistnok et vendepunkt for Just Høgs afvikling af sine 
forpligtelser. At han havde svært ved at fremskaffe likvide mid

ler, behøver vi ikke at tvivle om, men i bemærkningen, at udlæg

-get var sket "efter vores nådigste forordning", lå en stor del af 

forklaringen på den 'smertefrie' afvikling gennem udlæg af store 

mængder jordegods, Just herefter indlod sig på. Også under omta
len af det næste udlæg henvistes til den nye gældsforordning, og 
når det overhovedet er kommet til vort kendskab, er årsagen alene, 

at Just Høg henskød til herredagsdomstolen_s afgørelse, om indfør

selen burde omfatte noget indavlet korn eller ikke. Sagen blev bi

lagt til Just Høgs fordel. Det drejede sig om Hartvig Kaas's ind
førsel den 27. maj 1624 i Agerkrog (Ø. Horne h., Ribe a.) for en 
gæld af ukendt oprindelse på 3500 rdl. med 188 rdl.s rente.98) 

Gården må være kommet i Just Høgs besiddelse i forbindelse med 
den handel, hvorved Agerkrogs hidtidige ejer, Niels Krag, kort for

inden havde erhvervet Bøgernes fædreude gård, Trudsholm.99) 

Den 18. sep. 1624 blev Abel Blomme indført i Just Høgs gods 

for sine 6000 rdl. med renter. Hun havde den 3. september ved sin 

fuldmægtig forpligtet sig til at skaffe ham Pernille Gyldenstjernes 

hovedbrev inden 9. april næste år, men endnu 1630 kunne Just 
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hverken fremvise dette eller Pernilles brev til Øllegård v. Ahlefeldt 

på 4000 rdl.. Han blev derfor på herredagen dette år dømt til en

ten at skaffe brevene til næste omslag eller på anden måde bevise 

at have indløst dem, hvis han ikke ville miste det gods, han var 
blevet indført i.100) Så langt kom det dog vist ikke. På Viborg 

landsting læstes den 18. dec. 1630 et brev, hvori Just Høg erklæ

rede, at han havde solgt og afhændet sin part i Stensgårds byg

ning på 812 rdl. til Sidsel Høg til Fjellebro.101) Hun nævnes som 

ejer af Stensgård fra 1625.102) 

Den 19. okt. 1624 blev der endelig likvideret i en gammel af

fære mellem Just Høg og Iver Lykke Christoffersen. Et mageskifte 

mellem dem var gået i stå på et tidspunkt, hvor Just manglede at 

udlægge gods for 1400 rdl., men til gengæld havde penge til gode 

for korn og mindre lån. Efter likvidationen skyldte Just Høg Iver 
Lykke 8271/2 rdl., som fik lov at henstå ubetalte, sikkert fordi Just 

den 16. dec. 1619 havde godsagt for Iver Lykke til Anton Meyer 

i Kiel for 1000 rdl. og ikke som lovet havde fået sin hånd og segl 

igen fra forløftet til omslag 1621. Det nævnte mageskifte var netop 

gået i stå 1621 - der omtales tre års rente - så for dette sidste, 

kendte forløftes vedkommende havde Just altså i tide skaffet sig 

en slag~ sikkerhed.103) 

Men det var ikke alle, der soll3 Hartvig Kaas, Abel Blomme og -
må vi antage - Øllegård v. Ahlefeldt kunne stilles tilfreds med 

gods. Og med penge mente man åbenbart, det havde lange udsigter 
hos Just Høg, for til omslag 1625 blev en række af hans lån opsagt 

ikke hos ham selv, men hos forloverne. Således befalede kongen 

Marqvard Bille at betale 2000 rdl., som Just skyldte ham med 

Marqvard og Lave Urne som forlovere, og en lignende besked fik 
Stygge Høg, som med flere gode mænd havde godsagt for 4000 

rdl..104) Endelig skulle Sofie Below til omslag 1625 betale 3500 

rdl. hovedstol til Mette v. Ahlefeldts arvinger for et forløfte for 

Just Høg.105) 

Stiftelsestidspunkterne for disse lån kendes ikke. 1625 afholdtes 
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ingen herredag, men heller ikke senere hører vi noget om, hvordan 

omslaget det år var forløbet. Det må antages, at Just har kunnet 

stille forloverne tilfreds med gods. Det ligner en symbolsk gestus, 

når Just Høgs fynske foged, Jens Gertsen, den 13. jan. 1625 stil
lede hos Cornelius Barnsfort i Odense og betalte 200 rdl. af på 

gælden på 1600 rdl.. Resten blev stående på rente.106) 

Den 18. jan. 1625 blev Just Høg manet af Anton Meyer i Kiel 

for forløftet for Iver Lykke på 1000 rdl.. Iver Lykke tilbød at 

klare sagen selv, hvis Just ville rykke ud med de 8271/2 rdl. med 
renter, han skyldte ham efter likvidationen året før. Men Just må 
have set sin fordel i at afslå tilbuddet og 'lide skaden'. Året efter 

manede han Iver Lykke for ikke at have efterkommet sit skades

løsbrev og fik ham på herredagen 1626 dømt til at betale.107) 

På det tidspunkt havde Christian IV muligvis stadig penge til 

gode hos Just Høg, som sammen med en del andre adelige den 12. 
feb. 1626 fik besked om at betale deres gæld til kongen med re

-sterende dobbelt rente, såfremt de ikke allerede havde indfriet deres 

breve. Hvilke summer det drejede sig om, nævnes ikke.108) 

I begyndelsen af 1627 vendte Just Høgs yngre halvbrødre hjem 
fra udlandet. Den S. marts lånte de hans hustru, Anne Rantzau, 

100 lod ungarnsk guld til en værdi af 800 rdl..109) Guldet var en 
del af arven efter morfaderen. Det tidspunkt nærmede sig, hvor 

de omsider selv kunne overtage ansvaret for deres anselige gods

mængde. 
Om Just Høgs økonomiske virksomhed efter værgemålets ophør 

skal blot gøres nogle afrundende bemærkninger. De nærmest føl

gende år var naturligt nok præget af de krigeriske begivenheder. 

Fra september 1627 til september 1629 blev der ikke indført et 

dokument i Viborg landstings skøde- og pantebog. Efter 1627 fik 
Cornelius Barnsfort ingen renter af sine 1400 rdl., og i februar 

1630 manede derfor hans søn af samme navn Just Høg til inden 

16. marts at betale eller "indholde udi Odense hos Margrethe sl. 
Claus Bangs hus i ærligt indlager". Just skød skylden for renternes 
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udebliven på sin fynske foged - bekvemt, for han var lige død -

men forøvrigt var det ham umuligt at betale med rede penge. I 

stedet tilbød han at udlægge gods med den karakteristiske begrun

delse, at han selv "ikke heller haver bekommet andet end gods og 
ikke heller i denne tid kan bringe andet til veje" .110) 

Også Iver Lykke fik tilbudt udlæg og blev den 24. april 1635 

indført i gods i Hardsyssel for sine 8271/2 rdl., som nu med renter 

var løbet op i 15491/2 rdl..111) 

Det skulle senere vise sig, at de stormfulde 1620ere ikke i det 
lange løb havde rokket ved Just Høgs økonomiske stilling. Efter 

1632 at have arvet små 350 tdr. htk.U2) kunne han 1638 takseres 

til 11061/2 td. htk .. 113) 1649 døde han, sønnen Erik Høg klarede sig 

gennem de vanskelige tider før og efter 1660, og sønnesønnen I v er 

Juul Høg fik 1681 tilladelse til af Bjørnholm, Fævejle og Lykkes
holm at oprette baroniet Høgholm.114) 

III. V tergemålet 1610-1627 

Da Just havde skiftet med sine søskende, blev han værge for de 
fire umyndige: Otto, som var ældst, ca. 5 år, Ejler, Lisbeth og den 

et-årige Thomas.115) Der var lang vej fra Krumstrup på Fyn til 

Trudsbolm i Nordjylland, og Just fik derfor i november 1610 kon

gens befaling til børnenes og Mettes værger på skiftet, Ejler Bryske 

og Stygge Høg, om at taksere Trudsholms avl og tilliggender, så 
han kunne vide, hvor meget der tilkom børnene. Derfra skulle træk

kes hans godtgørelse for at holde deres rostjeneste og 'den tredje 

pending', hans vederlag for værgemålet.116) 

Den 16. juni 1614 afgik bedsteforældrene på Dallund begge ved 

døden. Af arvinger fandtes kun datteren Lisbeth Bryske og Maren 
Bryskes børn med Jacob Høg. På skiftet den 28. oktober arvede 

børnene de tre fynske hovedgårde: Dallund (Skovby h., Odense 

a.), Nielstrup (Sunds h., Svendborg a.) og Østrupgård (Sallinge h., 

Svendborg a.).117) Fra de fire børns indbyrdes deling af arven ef-
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ter Ejler Bryske 1627 er bevaret en broderlod på 4641/2 td. htk .. 118) 

På grundlag af den kan børnenes andel 1614 beregnes til 4641/2 X 
2 + 2 ~ 2 + 1 = ca. 1625 tdr. htk. - en søsterlod svarede til halv 

broderlod. !alt skulle Ejler Bryske således have efterladt sig 3250 
tdr.htk .. 

For det nye gods, som nu faldt ind under Just Høgs værgemål, 

blev truffet lignende foranstaltninger som for Trucisholms ved

kommende, idet værgen jo omtrent samtidig forlagde residensen til 

Bjørnholm.U9) Med bestyrelsen af børnenes omfattende besiddelser 
-med en margin på et par hundrede tønder en to tusinde tdr.htk.

havde Just i virkeligheden overtaget en forretning, der i størrelse 

langt overgik hans egen. Man kan få en forestilling om størrelsen 

af de vigtigste poster ud fra adelens egen, beskedne vurdering af 

sine indtægter, da den 1627 lovede kongen en ekstraydelse på en 
femtedel af sin visse indkomst, som ansloges til 11/2 rdl. pr. td. 

htk .. 120) Det ville for 2000 tdr.htk. svare til driftsindtægter på 

-omkring 3000 rdl. og værgepenge af størrelsesordenen 1000 rdl. år-

ligt. Af 2000 tdr.htk. skulle stilles 6-7 geruste heste, dvs. forskrifts

mæssigt udrustede, krigsduelige karle på stærke heste. Udgifterne 
hertil var sikkert meget varierende. Når flere var sammen om at 

stille en hest, vurderedes denne fra 1628 til 150 speciedlr.,121) men 

fra 1635 var det kun tilladt værger at oppebære 80 sp.dlr. pr. hest 

årligt i fredstid "paa det fattige umyndige børn icke skulle alt for 
meget besvergis med rostienniste" .122) 

På det tidspunkt var det kildne spørgsmål om beregningsgrund

laget for værgepengene forlængst afklaret, således at værgen, hvis 

han fik værgepenge af hele indkomsten, selv skulle afholde en tred

jedel af omkostningerne, herunder af de 80 dlr. pr. hest. Men under 

Just Høgs værgemål var lovgivningen på dette og de fleste andre 
punkter højst uklar. Justs vægring gennem flere år mod at aflevere 

værgemålet, da man midt i 1620erne ville fratage ham det, indi

cerer, at formynderiet for ham ikke var spildt ulejlighed. Men kla

gerne mod ham må ses på baggrund af lovens mangelfuldhed. 
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En værge tilkom i almindelighed en tredjedel af de bestyrede 

godsers indkomster, og det var ikke ukendt, at mange værger af 

samme grund længst muligt søgte at holde umyndiges gods samlet, 

selv når det kneb med forrentningen af eventuel arvegæld.123) Lo

ven påbød, at vitterlig gæld skulle betales af boet, 124) men den 

ringeste tvivl om forpligtelsernes rækkevidde kunne give anledning 

til talrige og langsommelige retssager, "hvorudofver gielden under 

tiden saalledis tilvoxer, at den fast tager ofverhand, fattige umyn

dige til m er kellig skade" .'25) Derfor bestemte en forordning 1619, 

at indkomsterne af umyndiges gods efter afregning for ophold, vær

gepenge og anden besværing "med goed lempe" skulle kunne forrente 

deres gæld. V ar det ikke tilfældet, skulle gælden nedbringes ved 

bortsalg af løsøre og gods.'26) Efter dette var det i princippet ude

lukket, at besiddende umyndiges gæld kunne vokse under værge

målet, men sådanne overvejelser havde svært ved at slå igennem 

overfor den almindelige modvilje mod at lade gældsforpligtelser 

ramme godsbesiddelsen.127) Mere imødekommende i så henseende 

var formuleringen i gældsforordningen 1623, at dersom "credito

rerne self godvilligen ville lade gielden bestaa", og "icke større gield 

findis end den, som vel af indkomsten uden anden deraf gangende 

udgift kand efterhaanden fornøies, da skal vergen derudi søge de 

umyndiges fordel och deres jordegods skaane. "128) 

Særlige problemer opstod, nå~ ubesindige unge adelsmænd ved 

attenårsalderen fik rådighed over deres arv og ejendom. For at for

hindre dem i at forøde deres gods blev det 1619 forment dem at 

yde kautioner og at afhænde gods før det fyldte 25. år, medmindre 

dette sidste skete med henblik på betaling af arvegæld eller gæld 

forårsaget af "reigsen, stuedering, tog eller hoftienniste" .'29) Men 

en tilføjelse om, at sådanne afståelser skulle ske med den tidligere 

værges og næste venners råd og samtykke, blev snart misbrugt til 

afkrævning af værgepenge ud over det 18. år. Først 1632 blev 

denne praksis forbudt, og først da præciseredes det, at der kun måtte 

beregnes værgepenge af nettoindkomsterne efter fradrag af folke-
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løn, rostjeneste, skat og andre omkostninger. Var børnene over 18 

år og udenlands, kunne værgen få sine udgifter dækket, men heller 

ikke mere.130) 

Ud fra de senere, ikke helt præcise klager mod Just Høg131) kan 

der gives visse antydninger af, hvordan han administrerede bør

nenes gods. ForTrudsholms vedkommende "kontraherede" han med 

borgere og bønder om at bruge godset på åremål, men undlod at 

føre kontrol med, om det holdtes besat, hvorved en del af det ef

terhånden kom til at stå øde. Det formindskede naturligvis børne

nes indtægter, hvilket ikke forhindrede Just i fortsat at tilregne sig 

tredjepenge af alt godset. Det hedder endvidere, at Just forpagtede 

børnenes gods - det må være det fynske - på for ham selv for

delagtige betingelser, men også her mente stg berettiget til tredje

penge af det hele. I praksis lod han de tre fynske hovedgårde be

styre af en fælles foged, Jens Gertsen, der tillige normalt var hans 

egen repræsentant på herredagene og efter 1627 fortsatte i Ottos 

-og Thomas's tjeneste.132) 

1616 forøgedes børnenes rigdomme påny. Om foråret var Jacob 

Høgs søster, Margrethe, død som barnløs enke efter Christian Qvit

zow til Sandager og Rørbæk.133) Arvingerne var foruden Jacob 

Høgs børn hendes halvbroder, Stygge Høg, og hendes halvsøsters 

søn, Erik Krabbe. Ved sin død var hun takseret for 2 heste, sva

rende til mellem 504 og 742 tdr. htk .. 134) Heraf må Just Høg og 

hans søskende have kunnet tilkomme 2/s eller 2-300 tdr.htk., og de 

kom da også i besiddelse af hendes hovedgård Agersbøl (Nørvang 

h., Vejle a.) med tilliggende gods.135) 

Margrethe Høg - der muligvis havde været en smule påholden

de136) - havde op til Mikkelsdag (29/9) 1614 omhyggeligt regi

streret "I Jesu Kristi navn hvis penge mig tilstår, som jeg har breve 

på". Der var Just Høgs brev på 1000 rdl., hans 3 breve på hver 

500 rdl. og et på de to heste, hun var takseret for, 2 breve fra 

Mette Høg på 200 og 100 rdl. og et fra Anne Krause på 400 rdl.. 

"Noch haver Gud undt mig 1000 dlr. i rigsmønt liggendes Gud 
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give lykke, Amen", og guldstykker af enhver art for over 150 rdl.. 

Listen sluttede med en fortegnelse over Margrethe Høgs sølvsa
ger.137) 

Nu var uheldigvis alle hovedbreve på gælden sporløst forsvundne. 

Stygge Høg mente, "brevene udi hendes afmagt og på hendes yder

ste at være . forkommet", og fik den 7. marts 1618 kongens befa

ling til Fyns biskop, Hans Mikkelsen, om at give hendes sognepræst, 

som havde besøgt hende under sygdommen, tilhold om at bekende, 

hvad han vidste om sagen.138) 

Det lykkedes ikke at hæve mysteriet, og Just Høg nægtede at 

indfri sin gæld. I betragtning af den vægt, domstolene altid lagde 

på, om gæld blev krævet efter 'rigtige håndskrifter', var der ikke 

noget at sige til, at den fynske landsdommer afstod fra at dømme 

endeligt i sagen. Da Erik Krabbe imidlertid på herredagen 1619 kun

ne fremlægge et gavebrev fra Margrethe Høg, hvori hun skænkede 

ham 500 rdl. med sikkerhed i et af Just Høgs breve på dette be

løb, og da Just endvidere afslog at aflægge ed på at have indløst 

brevene, dømtes han til at betale sin gæld med renter.139) 

Derefter stævnede arvingerne - også Just Høg - Anne Krause 

for hendes 400 rdl.. Landsdommeren var atter i vildrede, men her

redagsdomstolen fritog den indstævnede for at betale en gæld, hun 

ikke vedkendte sig, og hvorpå ingen breve kunne fremlægges.140) 

Forsøg på at inddrive Mette Høgs 300 rdl. omtales ikke, sikkert 

fordi Just Høg overtog hendes part i AgersbøP41 ) og dermed an

tagelig også hendes gæld. 

Medens der ikke er fundet eksempler på, at børnene krævedes for 

gæld efter faderen eller fasteren, var morfaderen Ejler Bryskes bo 

behæftet med en række direkte og indirekte forpligtelser. 

Det startede stilfærdigt med, at brødrene Ejler og Karl Bryskes 

arvinger på herredagen 1615 dømtes til at betale 100 rdl. med bil

lig rente til Peder Knudsen i Skydebjærg efter en købekontrakt, de

re:; søster Karen havde indgået 1585.142) 

På herredagen året efter var de samme arvinger indstævnet af 
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Eske Brock, som krævede sin hånd og segl igen fra en række for

løfter for Ejler og Karl Bryskes anden søster, Christence, bl. a. for 

et lån hos Gert Rantzau på 4000 rdl.. Eske Brock følte sig ikke be

roliget af, at Trud Bryske havde indløst nogle af de mindre gælds

breve, og fik arvingerne dømt til at skaffe sig sikkerhed for sin 

hånd og segl til næste omslag 1617.143) 

Hvad Ejler Bryskes egen gæld angår, savnes - bortset fra en 

enkelt post - enhver konkret omtale. Om skiftet 1614 hedder det, 

at det her tilfaldt Just Høg på sine umyndige søskendes vegne "halv 
gæld . . . at betale, ... og iblandt mere er ham tilfalden at betale ... 

til Wulf Breide ... 1500 enk. rdl." .144) Et af de senere klage-

punkter mod Just Høg gik ud på, at han ikke havde sørget for, at 

børnenes gæld blev betalt, men at den tværtimod var vokset, 145) 

og det stemmer meget godt med, at børnene siden hen sloges med 

en anselig gældsbyrde. At karakterisere Ejler Bryske som forgældet 

på dette spinkle grundlag vil dog være en oplagt urimelighed, og 

1;ennemgangen af det ene kendte gældsforhold tjener først og frem

mest til at belyse Just Høgs administration af børnenes forpligte!-

ser. 

Ejler Bryskes brev til Wulf Breide på 1500 rdl. havde Keld 

Brockenhuus og Erik Lunge som forlovere.146) Efter skiftet fik 

gælden - sikkert i lighed med den øvrige - l,ov at stå og koste ren

ter. Deri var der måske intet opsigtsvækkende, men det tidsmæs

sige sammenfald med Just Høgs egen, forbigående pengemangel i 

forbindelse med købet af Bjørnholm fortjener at påpeges. 

1624, da Just var travlt optaget af at tilfredsstille sine egne kre

ditorer, og hans tre halvbrødre alle var draget udenlands, ophørte 

forrentningen af de 1500 rdl.. Om afbetaling af hovedstolen kunne 

der endnu mindre blive tale, og Johan Brockenhuus blev da som 

søn af forloveren Keld Brockenhuus manet for gælden og måtte 

indfri brevet med dobbelt rente. Han søgte dernæst erstatning hos 

Henrik Bille til Tirsbæk, hvis hustru, Lisbeth Bryske, var både den 

anden forlover, Erik Lunges og hovedmanden, Ejler Bryskes arving. 
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Wisch's 4000 rdl. var et og samme tilgodehavende, som den sidste 

havde overtaget fra den første. Heller ikke Frederik Munks krav 

på 2000 rdl. blev opretholdt.158) Men efter omslaget 1622 blev 

Ejler Bryskes arvinger manet af Caspar Rantzau og Henrik v. der 

Wisch, og hvis de ville ha ve del i Kielerpengene, måtte der handles 

hurtigt. Brevene på 6000 rdl. og 4000 rdl. blev indløst og kunne 

den 2. april 1622 fremlægges for ridemændene i Viborg.159) 

Der er ikke bevaret nogen egentlig omtale af, hvordan og hvor

når indløsningen fandt sted. Men i hvert fald fra 1624 havde Gert 

Rantzau AgersbøJ gård og gods i pant for 10.000 rdl., nemlig for 

Otto, Thomas, Ejler og Lisbeth Høgs gæld, "som dem arveligen til

kom efter afg. E j ler Bryske" .160) Og allerede under fordelingen af 

pengene i Kiel mellem Otto Christoffers kreditorer var Just Høg 

repræsenteret af fogden på Agersbøl, Jens Andersen, der ellers ikke 

optræder som hans fuldmægtig.161) Det er derfor overvejende sand

synligt, at Caspar Rantzau og Henrik v. der Wisch i begyndelsen af 

1622 på den ene eller anden måde blev tilfredsstillet af selveste Gert 

Rantzau, som til gengæld modtog AgersbøJ som brugeligt pant for 

de 10.000 rdl..162) 

Just Høgs bevæggrunde til at disponere således forekommer må

ske ikke umiddelbart indlysende, da pantet også omfattede hans 

egen part i gården. Udsigten til at få indførsel i rede penge har nok 

været afgørende. At renten ved samme lejlighed blev nedskrevet fra 

7 til 6 Ofo - Gert Rantzaus sædva1,1lige udlånsrente163) - var værd at 

tage med. Slægtskab udgjorde tit den bedste baggrund for etable

ringen af den slags ordninger, og det kan have spillet en rolle, at 

Just Høg var gift med Gert Rantzaus afdøde broders datter. Når 

Gert Rantzau ikke i dette som i andre tilfælde senere lod pantet 

konvertere til ejendom, kan årsagen have været, at Agersbøls bøn

dergods lå temmelig spredt,164) eller at Just Høg ikke ønskede at 

afstå godset. 

Den 2. april fik da Ejler Bryskes arvinger formel indførsel i 
Kielerpengene for deres 10.000 rdl. med tl/4 års rente - 775 rdl. -
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og omkostninger - 259 rdl. - ialt 11.034 rdl..165) Herredagsdom

stolen anerkendte indførselen den 1. juli/66) og den 5. juli blev der 

likvideret mellem de heldige af Otto Christoffers kreditorer, der 

var blevet indført i de deponerede penge. Af dem resterede efter 
omslaget 74.0021/2 rdl., og da kreditorernes tilgodehavender tilsam

men udgjorde 80.858 rdl., foretog likvidatorerne en afkortning af 
alle fordringerne, hvorefter Ejler Bryskes arvinger kunne tilkom

me godt 9861 rdl. - "så miste de 913 dalere, 1 ort, 10 sk."/67) 

hvortil de kunne lægge tabet af omkostningerne på 259 rdl.. 

På herredagen 1623 søgte arvingerne at få en del af afkortnin

gen refunderet hos et par af medforloverne. Trud Bryske blev som 

forlover for alle 10.000 rdl. og Hans Skram som medforlover på 

6000 rigsdalerbrevet dømt til at bære deres del af tabet.168) Pro

cesser mod de andre forlovere, Hans og Iver Lykke, kendes ikke. 
Men på herredagen 1624 indløb en efterregning fra Gert Rantzau. 
Han var 1623 blevet dømt til at betale Holger Rosenkeands Jør-

-gensen 2000 rdl. med renter, som tilkom denne af de deponerede 

penge, skønt han ikke stod opført i likvidationen.169) Statholderen 

havde imidlertid været så forudseende på omslaget 1623 at skaffe 

sig skadesløsbreve fra fire af de oprindeligt indførte, deriblandt Just 
Høg. De fik den 4. sep. 1623 befaling af kongen til at yde Gert 

Rantzau den lovede erstatning, men bortset fra en enkelt retfærdig 

viste de sig alle forsømmelige. Gert Rantzau måtte 1624 stævne 

dem for herredagsdomstolen, som dømte dem til at betale hver sin 
del af de 2270 rdL, han havde udlagt. Just Høgs andel var på 301 
rdl..17o) 

Under denne retssag fremkom en af de fire, Johan Brockenhuus, 

med den interessante påstand, at Gert Rantzau havde tilbageholdt 

mere end halvfemtende tusinde dlr. af hans og hans consorters de
ponerede penge. Selv havde han først på omslaget 1623 fået ud

betalt sit resterende tilgodehavende, og først efter at Gert Rantzau 

havde tvunget ham til "med hans penges forholdelse" at indskrive 

si t skadesløshedsløfte i kvitteringen.171) 

10 Fynske Aarbøger 
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At heller ikke Ejler Bryskes arvinger i første omgang kunne hjem-
. føre alle deres 9861 rdl., synes at fremgå af en påskrift på deres 

genpart af likvidationen af 5. juli: "Anno 1622, den 19. aug., efter 
hr. statholders bevilling tilfaldt på Ejler Bryskes arvingers vegne 
Just Høg til Bjørnholm og Henrik Bille til Tirsbæk, som deres tje
nere, Jens Andersen Agersbøl foged og Henrik Billes tjener Hans 
Andersen anammet summa 15731/2 rdl. in sp., 1/2 ort, 11/2 sk.".172) 

Man må vel forestille sig, at en del af eller alle de resterende over 
8000 rdl. blev udbetalt enten før den 19. august eller måske snarere 
som for Johan Brockenhuus's vedkommende til næste omslag 1623. 

Da Henrik Bille og Just Høg i sin tid havde krævet deres ind
førsel, var det med den udtrykkelige hensigt "dermed at afbetale 

den sum penge, som afgangne Ejler Bryske for Otto Christoffer 
Rosenkrands skal have lovet og de betalt og udlagt for samme løf
ter" .173) Uden at tage udtalelsen alt for højtideligt tør man vel 
hævde, at det 1622 næppe var meningen, at der skulle gå 17 år, 
før Agersbøl kunne indløses. At det blev tilfældet, nødvendiggør i 
hvert fald et forsøg på at besvare spørgsmålene, hvorfor pantet ikke 
blev indløst efter udbetalingen af pengene fra Kiel, og hvad disse 
penge da i stedet blev anvendt til. Desværre giver materialet ingen 
mulighed for en tilfredsstillende besvarelse heraf. 

Ansvaret for indløsningen påhvilede Just Høg, som i sit pante
brev havde forpligtet sig til på opfordring at indløse Agersbøl eller 
holde maning. Til omslag 1625 må der have foreligget en sådan op
sigelse, idet Just den 8. feb. 162S blev indmanet af Gert Rantzau. 
Han indstillede sig til maning, som han skulle, men blev på anden
dagen atter løst af maneisen mod at afgive en skriftlig erklæring 
om straks at indstille sig igen, hvis han pany blev manet.174) Et 
tilsagn om at indløse gården 1626 omtales også, det blev heller ikke 
indfriet.175) 1627 døde Gert Rantzau, og de 10.000 rdl. tilfaldt 

jomfru Øllegård Rantzau, hvis formyndere skal have været tilfredse 
med, at pengene foreløbig blev stående mod sikkerhed i godset.176) 

Hverken afdragsvis betaling eller simpel overtagelse af pantet som 
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ejendom var på tale, og til en fuldstændig indløsning strakte de 

penge, man - over flere rater - fik udbetalt fra Kiel, øjensynligt 

ikke. 

Kritikken af Just Høg indeholder ingen antydning af, at han 
selv skulle have lånt eller på anden måde disponeret over Kieler

pengene til eget formål. Det rimeligste ville være, om pengene var 
blevet anvendt til betaling af anden Ejler Bryske-gæld, og her må 

der vistnok skelnes mellem den egentlige arvegæld, som det bebrej

dedes Just Høg, han ikke havde afviklet, og forløftegælden, som 
Just selv 1626 hævdede at have gjort udlæg for, bl. a. til Margrethe 

Rathlou "såvel som også på andet sted".177) 

I mistrøstigheden over ikke at kunne fastslå det nøjagtige om

fang af Ejler Bryskes forpligtelser må det ikke glemmes, at heller 

ikke hans arvinger følte sig alt for trygge efter Otto Christoffer
affæren. Under et ophold i Danmark skrev Henrik Billes hustru, 

Lisbeth Bryske den 4. okt. 1623 til kansleren og bad om at få ud

-stedt et proclama på dansk og tysk "formedelst adskielig løffter", 

hendes svigerfar, Knud Bille, faderen Ejler Bryske og morbroderen 

Ove Lunge havde stået i.178) Anmodningen blev efterkommet og 
et proclama den 11. oktober udstedt til landstingene om, at alle, 

som havde gældsbreve, hvori de nævnte var hovedmænd eller for
lovere, skulle fremvise brevene i original for Henrik Bille inden 

nytårsdag 1625, medmindre de ville have forbrudt al ret til at ind

kræve gælden.179) Fremgangsmåden var symptomatisk for disse års 
kaotiske gældsforhold. På Viborg landsting læstes 1624 ialt 9 pro

clarnaer af lignende indhold. Henrik Billes blev læst den 17. janu

ar, 180) men der er ikke fundet tegn på, at der skulle være dukket 

ny Ejler Bryske-gæld op i dets kølvand. 

I slutningen af 1623 blev Trudsbolm afhændet til Niels Krag til 
Agerkrog.181) Selve Agerkrog må have udgjort en del af betalingen 

og blev i maj 1624 udlagt til en af Just Høgs kreditorer.182) Om 

også børnenes parter blev ombyttet med andet gods, kan vist ikke 

afgøres, men skal man atter henholde sig til de senere klager, skulle 
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de ikke kunne være blevet udlagt til gælds betaling. Der foreligger 

også den tredje mulighed, at der gennem handelen rejstes penge til 

børnenes udenlandsrejser, som indledtes i disse år - i så fald ikke 

helt efter lovens bogstav, som strengt taget kun tillod afhændelse, 

når gælden, forårsaget af "reigsen" eller "stuedering", allerede var 

en kendsgerning.183) 

Otto var i 15-16 årsalderen den 5. marts 1621 blevet immatri

kuleret ved universitetet i Padua, 184) og det er nok forklaringen 

på, at Ejler og Thomas den 10. juni 1624 immatrikuleredes ved 
universitetet i Helmstedt i selskab med Just Høgs egen, lidt ældre 
søn, Erik.185) Kort efter må Otto dog have sluttet sig til sine brødre, 

og de opholdt sig alle tre dette og det følgende år i Helmstedt, indtil 

vistnok krigen fik dem til at fortrække til Rostock, 186) hvortil de 

var ankommet inden den 9. februar 1626.187) De var da kommet i 
økonomiske vanskeligheder og blev måske af den grund først im

matrikuleret ved universitetet i Rostock i april 1626.188) Den 5. 
marts 1627 var Otto og Ejler og måske også Thomas vendt 

hjem,189) og den 13. april havde de unge Høger biskop Hans Mik

kelsen til middag på Dallund.190) Det var netop på 19-årsdagen 
for Hans Mikkelsens og børnenes tidligt afdøde morbroder, Iver 

Bryskes hjemkomst fra udlandet/91 ) så man har ikke manglet sarn
talestoL Måske faldt der også et par ord om den gæld, de unge 

Høger - trods Kielerpenge og trods salget af Trudsholm - havde 

måttet stifte i det fremmede. 
Under opholdet i Helmstedt havde brødrene 1624-25 oppebåret 

"nogle rede penge ... til deres underholdning på universitetet og 
deres Studeringers fortsættelse", ialt 1127 rdl., og var desuden blevet 

en skrædder 113 rdl. skyldig "for arbejdsløn og deres klæders un

derholdelse" .192) Videre havde Claus Daahusen i Brunsvig på Just 
Høgs anmodning forstrakt dem med 2700 rdl. til deres fortæring i 

Tyskland. Også denne gæld bør antagelig henføres til Helmstedt

opholdet. Claus Daahusen skulle ud af de 2700 rdl. betale dr. 

Schmern i Helmstedt 351 rdl., og da han undlod dette, var Otto og 
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hans brødre nær blevet arresteret i Rostock og måtte i hast den 9. 

feb. 1626 skrive hjem til Just og bede ham betale dr. Schmern.193) 

Hvis Otto ikke var hjemme mellem sine ophold i Padua og Helm

stedt, 194) udgjorde brødrenes samlede studietid i denne omgang c a. 

11 år, deraf ca. 41/2 i Helmstedt. Regnes den gæld på ialt 4291 rdl., 

de stiftede der, for forbrugt sammesteds, bliver den årlige udgift 

for hver af dem på omkring 950 rdl., hvilket ikke afviger meget 

fra, hvad man må anse for normalt på denne tid.195) Under alle 

omstændigheder udgjorde de tre unge adelsmænds studieudgifter en 

hård belastning for deres fælles økonomi, selv om en del af udgif

terne modsvaredes af besparelsen ved savnet af en hjemlig hus

holdning. 

"Saa fremt den rette verge uvederheftig eller utienlig er, och det 

os nochsom til kiende gifvis af forbemelte sarofrender eller andre, 

da ville vi en anden, som ellers nest er, dertil forordne", hed det i 

gældsforordningen af 1623.196) Den 8. marts 1624 var det kom

-met regeringen for øre, at Just af "adskillige årsager" ikke længere 

kunne forestå sit værgemål. Børnenes farbroder, Stygge Høg fik 

som den, der næst Just efter loven var deres rette værge, besked om 

at påtage sig værgemålet, "som han ville være det bekendt", og se 

til, at børnenes gæld i tide blev betalt, så de ikke "i længden skulle 

komme i den største fordærv" .197) Samme dag fik Just Høg befa

ling til snarest at aflevere værgemålet og Knud Gyldenstjerne og 

Tønne Friis besked om at være tilstede ved overdragelsen.198) Her

efter skulle man ikke vente at se Just som børnenes værge meget 

længere. 

Det skulle gå anderledes, og årsagen til forhalingen stod antagelig 

i forbindelse med spørgsmålet om, hvem der kunne tænkes at have 

indbragt klagen over Just Høg. Kort efter fik Gregers Høg pålæg 

om at overtage værgemålet i stedet for faderen, Stygge Høg, som 

vi måske allerede af den grund kan eliminere som mulig klager.199) 

Den, som havde haft Just Høg nærmest inde på livet i hans 

egenskab af værge, var nok Henrik Bille, der netop fra begyndelsen 
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af 1624 blev en del generet takket være Just Høgs misligholdelse af 

gælden til Wulf Breide. Under en af de heraf flydende retssager 

procederede Henrik Bille på, at Just 1624 havde været under rigens 

forfølgning og derfor ikke "efter rigens ret i den 58. kapiteF00) at 

kunne eragtes sit eget gods at afhænde, formente ham halvt mindre 

for nogen anden at kunne værge".201 ) Længe før værgemålets ophør 

omtalte han Just Høg som den, der "havde været" værge for de 

umyndige.202) Til Ejler Høg bevarede han siden et udmærket for

hold,203) således at stærke indicier må siges at pege mod Henrik 

Bille som klageren. 

Holder denne formodning stik, får vi samtidig en rimelig for

klaring på, hvorfor sagen blev ført med så ringe kraft de næste 

par år, idet Henrik Bille stadig sad som lensmand i Stavanger. 

Den 13. nov. 1624 var ingen af de nævnte forholdsregler mod Just 

Høg bragt til udførelse,204) og de-, der skulle undersøge hans regn

skab for værgemålet og indsende det til kancelliet, kunne ikke be

kvemme sig til Fyn, "hvor størsteparten af de umyndige børns 

sædegårde skulle ligge" .205) Da kongen, hvem det som kristen øv

righed påhvilede at drage omsorg for, "at enker og faderløse ikke 

komme til kort'",206) i maj 1625 afrejste til Tyskland, var sagen 

gået helt i stå. 

På herredagen i juni 1626, hvor Henrik Bille endelig fik afgjort 

den formelle del af sit mellemværende med Just Høg, synes der at 

være sket en ny henvendelse i sagen. Den 12. juli var nemlig rigets 

overhoved under kongens fravær, prins Christian, blevet bekendt 

med, at værgemålet for afdøde Jacob Høgs børn ikke forestodes til 

deres fordel, og at kongen tidligere havde set sig nødsaget til at 

forordne dem en anden værge. Det befaledes Albret Skeel og Knud 

Gyldenstjerne at kalde Just Høg for sig, kræve ham til regnskab 

for administrationen af børnenes gods og indkomst og undersøge, 

om han i alle måder havde søgt deres gavn og bedste.207) 

Da Just Høg vedblivende modsatte sig at aflevere værgemålet, 

fik Jens Styggesen Høg pålæg om at tage vare på børnenes in-
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teresser.208) Og den 20. sep. 1626 fik så Albret Skeel og Knud Gyl

denstjerne bemyndigelse til at dømme endeligt om de "stridige pos

ter", Jens Høg derefter opstillede: 

Om Just, som han havde tilregnet sig, burde have tredjepenge af det gods, som 
havde staet øde, da børnene selv intet havde faet deraf. 

Om han ikke burde sta børnene til rette, fordi godset havde staet øde, da han 
ikke havde ført tilsyn med, at det var blevet besat, men alene havde kontraheret 
med borgere og bønder om at bruge det pa aremål, indtil Niels Krag til Truds
holm havde fået det, og det igen for størstedelen var blevet besat. 

Om han burde have tredjepenge af godset, siden han selv havde forpagtet det 
og således administreret sin egen indkomst og ikke børnenes, og forpagtningen 
fandtes at være lavet til fordel for ham og ikke for børnene. 

Om man burde tilregne børnene den uvisse gæld og skade, som var pådraget 
ved hans stiltiende. 

Om han ikke burde stå børnene til rette, fordi deres gæld var vokset, skønt de 
havde haft et så anseligt stykke gods, da han ikke ved at sælge eller på anden 
måde havde sørget for, at deres gæld var blevet betalt.209) 

Om resultatet heraf - endsige om befalingerne denne gang blev 

efterkommet - ved vi intet. Vi har kun Just Høgs eget ord for, at 

han et helt år senere aflagde regnskab over for børnene i forbin

delse med deres indbyrdes skifte i september 1627.210) 

I dette regnskab må Just have beregnet sig udlæg for gælden på 

2700 rdl. til Claus Daahusen, eftersom han selv få år senere indgik 

aftale med denne om en afdragsvis betaling.211) Derimod kom 

den øvrige, kendte studiegæld ikke frem ved sfenne lejlighed. Krigen, 

kreditorernes død og deres arvingers umyndighed medførte, at disse 

tilgodehavender først blev krævet små 20 år senere.212) 

Med på regnskabet var antagelig også børnenes andele i adelens 

ekstraordinære bevillinger til kongen: 1626 på 100 rdl. pr hest til 

rostjenesten213) og 1627 bl. a. 1/s af indkomsterne eller 11/2 rdl. pr. 

td.htk.,214) for børnenes gods en 1000-1500 rdl. ialt. 

Den 8. sep. 1627- to dage inden skiftet- skødede "Otto Høg og 

Ejler Høg til Dallund" på Dallund 5 gårde, 2 gadehuse og en mølle 

til Just Høg. Godset lå spredt over det meste af Nordvestjylland 

og stammede antagelig fra arven efter Jacob Høg.215) Skødet må 

kunne betragtes som en del af børnenes afregning med Just Høg, 
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idet eventuelle afståelser af fynsk gods ikke blev registreret på Vi

borg landsting. Det kunne tyde på, at regnskabet sluttede positivt 

for den afgående værges vedkommende. 

IV. De unge Høger 

Omsider kunne man skride til deling af arven efter Ejler Bryske. 

Skiftet foregik 10.-11. september 1627 i Odense under overværelse 

af de fire kommissarier: Hans Kaas, Ejler Qvitzow, Christoffer 

Basse og Johan Friis, som på det tidspunkt var værge for Ejler 

Høgs senere tilkommende, Else Krabbe. Niels Krag var udmeldt 

som værge for Lisbeth, 216) men optræder ikke blandt vidnerne, da 

hun i mellemtiden, den 19. august, var blevet gift i Ålborg med 

Erik Nielsen Kaas til Rævkærgård. Han underskrev på hendes vegne 

den broderlod, som er bevaret fra skiftet.217) 

Denne "første broderlod"- som de øvrige på o. 465 tdr. htk.- til

faldt Ejler Høg og omfattede Dallund hovedgårds 66 tdr. htk. og 

underliggende gods. Otto fik Nielstrup, hvis hovedgård 1655 vur

deredes til 99 tdr. htk .. 218) Da adelens hovedgårde efter loven om 

muligt skulle gå i arv på sværdsiden,219) kan der ikke være tvivl 

om, at den "Østruplod", som omtales i Dallundlodden, tilfaldt 

Thomas. Hovedgården omfattede 1632 451/2 td.htk .. 220) Med Lis

beth fik Erik Kaas da kun adspredt jordegods, men da han i for

vejen nærmest ejede ingenting, må han siges at have gjort sin lykke. 

De fik alene ved denne lejlighed over 230 tdr.htk .. 

På skiftet tilfaldt "iblandt andet i bortskyldig gæld" Otto, Ejler 

og Thomas hver 500 rdl. af gælden til Wulf Breide, hvorpå der ikke 

var betalt renter siden 1624.221) Om størrelsen af den samlede 

gæld kan kun gisnes, men Agersbølgælden på 10.000 rdl. synes at 

have været den mindste del.222) Den blev fordelt på den måde, 

at Otto, Ejler, Thomas og Erik Kaas forpligtede sig til "i afkald" 

at betale hver sin part af gælden til Gert Rantzau, så pantet kunne 
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blive indløst og Just få sin del af gården og Mettes lod, som han 

havde tilforhandlet sig. For Erik Kaas blev afkaldet på 14281/2 rdl., 

nemlig en syvendedel af de 10.000 rdl. svarende til Lisbeths søster

lod. For de øvriges vedkommende nævnes derimod beløb, som ikke 
svarer til deres broderlodder, hvilket må skyldes fejl i den i forvejen 
ringe afskrift.223) 

Nogen afvikling af gælden efter disse retningslinier kom det fo

reløbig ikke til. Et par uger efter skiftet stod Wallensteins tropper 

i Jylland, og mange jyske adelsmænd fik travlt med at bringe sig i 
sikkerhed på øerne. Besættelsestroppernes udpresninger blev hurtigt 

sat i system, og indtægterne af Agersbøl gik lige lukt i fjendens 

lommer. Gert Rantzaus arvinger kunne notere sig, at de "midlertid 
fjenderne var landet mægtig" måtte undvære renterne af deres 

10.000 rdl..224) 

Hverken Otto eller Thomas synes ligestraks at have ønsket at 

hellige sig driften af deres godser længere end højst nødvendigt. 

-Den 19-årige Thomas skødede den 8. juli 1628 med Otto og Ejler 

som vidner to gårde i Jordløse- nær Østrupgård- for "guld, sølv, 

penge" til Anders Bille.225) Strengt taget måtte han endnu kun 

afhænde gods til betaling af gæld efter arv, studierejser, krigs- eller 
hoftjeneste, men han har sikkert uden indsigelse også kunnet an

vende pengene til sin del af adelens fornyede ekstraydelse til kon

gen på en femtedel af dens indkomster.226) Da krigen var ovre, 

genoptog han sin afbrudte udenlandsrejse og lod sig den 6. dec. 
1629 immatrikulere ved universitetet i Leyden sammen med sin 'fa

mulus', Niels Caspersen.227) 

Otto og Ejler var den 16. april 1628 blevet antaget som kongens 
hofsinder.228) Kun Otto optræder i de bevarede lønningslister -

fra 1. maj 1628 til 2. dec. 1629.229) Da han den 21. jan. 1630 

havde planer om et større mageskifte med kronen, kaldtes han endnu 

hofjunker,230) men i løbet af foråret må han have forladt landet 

og sluttet sig til Thomas, og sammen fortsatte de studierne i Ox
ford.231) 
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Ejler Høg blev hjemme og måtte derfor holde for, da Ejler Brys

kes gamle forløfte sammen med brødrene Qvitzow for Morten Skin

kel til Wulf Breide 1630 omsider så ud til at skulle få konsekvenser 

for arvingerne. Frederik Qvitzow var død 1622, og under forsøget 

på at bringe orden i det økonomiske kaos, han efterlod sig,232) fik 

hans enke, Anne Lykke 1623 herredagens dom for, at Morten Skin

kels søn Poul skulle skaffe hende den afdødes hånd og segl igen 

fra forløftet. Som sikkerhed lod hun sig kort efter indføre i Poul 

Skinkels gård i Daugstrup for godt to tredjedele af de 1000 rdl.. 

Pengene var efter Wulf Breides død tilfaldet hans svigerinde, Helvig 

Pentz, og da renterne nogle år senere udeblev, opsagde hun lånet 

hos Anne Lykke og fik hende dømt til 'en for alle' at betale hele 

gælden. Falk Lykke måtte på sin søsters vegne udrede de 1000 rdl. 

med resterende renter til l. maj 1629 og manede derfor Ejler Høg 

for Ejler Bryskes del af kautionen. Ejler Høg lovede at efterkomme 

manelsen, men svigtede sit løfte og blev så indstævnet til herredagen 

i juli 1630. 

Her hæftede man sig ved, at Anne Lykke havde ladet sig indføre 

for mere end sin egen del af forløftet og tilmed havde udlagt går

den i Daugstrup til sine egne kreditorer. Det besluttedes at likvi

dere mellem samtlige forlovere, af hvilke Ejler Qvitzow nu var den 

eneste overlevende. At hans økonomiske forhold var lige så spegede 

som broderens, var vel den egentlige årsag til, at den endelige af

gørelse blev forhalet endnu i 11 år.233) 

Samme år var også Just Høg indstævnet for herredagen i den 

gamle sag om Ejler Bryskes egen gæld på 1500 rdl. til Wulf Breide. 

Domstolen henviste den 23. juni 1630 Henrik Bille til at "søge dem, 

som nu pligtig er til gælden at svare": Otto, Ejler og Thomas.234) 

Om afviklingen - eller den manglende afvikling - af denne og 

anden gæld er vi dårligt underrettet. Gennem de jyske skøde- og 

pantebøger er bevaret brudstykker af de unge Høgers godstrans

aktioner, men kun en række forhold kan siges at være godt belyst: 
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svogeren Erik Kaas's mellemværender med sin hustrus fordums vær

ge, Just Høg. 

Erik Kaas kaldtes i sidste halvdel af 1630 adskillige gange "til" 

eller "på" Østrup,235) og på skiftet efter Odensekøbmanden Bertel 
Wichmand 1636 forekom et ældre håndskrift på rente fra fru Lis

beth Høg, Erik Kaas's,. på 421/2 rdl..236) Man kunne forestille sig, 

at de nygifte var blevet på Østrupgård under besættelsen af Jyl

land, og at de opholdt sig på gården under Thomas's fravær 1630, 

kan næppe betvivles. Men samtidig med, at Erik Kaas kaldte sig 

til Østrup, indledte han bestræbelserne på at få orden på sit eget, 

eller rettere sin hustrus spredte gods. 

Den 2. aug. 1630 fik han kongens befaling til Just Høg om at 

tilstille sig alle de gamle jordebøger, som Just skulle have "forholdt" 

sine søskende, samt Agersbøls jordebog og en kopi af det afkald, 

de havde givet ham på skiftet.237) Man kan naturligvis ikke døm

me om, hvordan de personlige forhold har været mellem Erik Kaas 

-og hans mere velhavende svogre eller mellem Just Høg og hans 

30 år yngre halvbrødre. Men bortset fra, at man roligt kan regne 

med, at Lisbeth ikke havde fået tildelt det bedste gods,238) så er 

det nok karakteristisk, at det er Erik Kaas og eksempelvis ikke Ej

ler Høg, som fra tid til anden og øjensynligt ikke i bedste forståelse 

med Just Høg ripper op i gamle forhold. Erik Kaas's økonomiske 
-!." 

stilling var heller ikke nu særligt betryggende. Den 11. sep. 1630 og 

30. jan. 1631 pantsatte han "med hans hustru fru Lisbeth Høgs 

bevilling" to gårde i Thy for 250 og 200 rdl..239) 

Om efteråret 1630 mødtes de tre hjemmeværende svogre på Fyn. 

Ejler Høg ejede stadig gods i Jylland, som han kunne tænke sig at 

slippe af med, Erik Kaas ønskede en mere hensigtsmæssig fordeling 

af sit gods, og muligvis skyldte de begge penge til Just Høg. Inter

esserne mødtes i et større mageskifte. Erik Kaas bortskiftede den 

30. oktober i Odense og den 5. november på Dallund 11 gårde 

m. v. til Just Høg for 8 gårde m: v. i Thy og HardsysseL Den sidste 
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dag fik Just endvidere skøde på 3 jyske gårde fra Ejler Høg. Alle 

disse skøder blev muligvis læst på begge landsting, mens derimod et 

eventuelt skøde fra Just Høg til Ejler på fynsk gods, dateret på 
Fyn, ikke behøvede at blive læst og påskrevet i Viborg. At skø

derne omfattede Ejlers og Erik Kaas's parter i samme gård i Hat

ting herred, tyder på, at der var tale om en samlet helhed.240) 

Kort efter gik Erik Kaas's ønske om at få sin egen hovedgård i 

opfyldelse. Den 3. feb. 1631 fik han af sin kusine, Vibeke Bild, 

enke efter Just Høgs svoger, Erik Rantzau, skøde på Aggersborg 

med 36 tdr.htk. og tilliggende gods i Han herred, ialt 150 tdr. 

htk .. 241 ) Herfor skulle han betale 7000 rdl., hvoraf 2000 rdl. 

forfaldt til Mauritii snapsting (22/9) 1631 og resten i årlige rater på 

1000 rdl.. Som sikkerhed pantsatte han hele nyerhvervelsen til Vi

beke Bild.242) Handelens familiære præg understreges af, at Lisbeth 
på denne tid indførte et par viser i en af Vibeke Bilds bekendte 

folkevisesamlinger.243) 

Før Erik Kaas kunne erlægge nogen betaling, måtte han indhente 

kongens tilladelse til at sælge sin hustrus jordegods for, som det 

hedder, at kunne betale "en del gæld", han havde fået med hende, 

og til for det tiloversblevne beløb at købe et samlet stykke gods. 

Bevillingen forelå den 9. juli 1631, "dog at det sker med hans 
hustrus nærmeste venners samtykke" .244) Den 7. september, kort 

før terminen, afhændede Erik Kaas med Just og Ejler som vidner 

12 gårde m. v. af Lisbeths gods i Thy.245) 

Samme dag, som heviiiingen til at sælge blev givet, fik Erik Kaas 

tillige udvirket en befaling til Just Høg om at sende sig "rigtige 
jordebøger", så han kunne få opklaret, om Just - som han mente -

havde undladt at skifte alt det gods, han havde haft under værge

mål, og i stedet havde bortfæstet eller bortforpagtet noget af 

det.246) Erik Kaas's tillid til Just Høg var stadig ikke stor. Der 

meldes intet om, at mistanken blev bekræftet. 

I mellemtiden var Otto og Thomas, som i Oxford havde modta

get undervisning i "historie og andre politica", begge blevet syge 
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og herunder kommet i økonomiske vanskeligheder i det fremme

de.247) Kun Thomas nåede hjem til Danmark, hvor han døde den 

28. maj 1631 i Barbara Amtsdatters hus i Odense.248) Biskop Hans 

Mikkelsen, som skulle forrette begravelsen 14 dage senere, besøgte 

den 30. maj Ejler Høg og benyttede lejligheden til at slå en handel 

af med ham om noget gods i Tågerud.249) 

Omkring det nye skifte rejste sig en del problemer. For det første 

måtte der igen tages stilling til Agersbøls indløsning. Herudover 

efterlod Otto og Thomas sig en betydelig gæld, og endelig kompli

ceredes sagerne antagelig af en række hastige fogedskifter på deres 

hovedgårde forud for dødsfaldene. Just Høgs fynske foged, Jens 

Gertsen, som var fortsat i Ottos og Thomas's tjeneste, omtales endnu 

den 10. aug. 1629 som foged på Nielstrup/50) men døde kort efter. 

De regnskaber, han skyldte at aflevere, var på det tidspunkt ikke 

reviderede, og den 1. marts 1630 havde Just endnu ikke haft dem 

til gennemsyn.251) Jens Gertsens afløser, Jep Poulsen, der allerede 

-1. april samme år kaldtes forhenværende foged på Nielstrup,252) 

og Palle Christensen, der o. 1630 giftede sig med Jens Gertsens 

enke,253) gjordes siden ansvarlige for regnskaberne, indtil striden 

om dem må være blevet afgjort engang i 1640erne.254) Nielstrups 

nye foged under Ottos fravær hed Christen Thomassen.255) 

Under alle omstændigheder trak det ud ~ed opgøret efter de to 

pludselige dødsfald. Erik Kaas arbejdede videre med mindre godskøb 

og salg af hustruens jordegods,256) men endelig den 27. dec. 1631 

udmeldtes Jørgen Brahe som værge på det forestående skifte for 

Mette Høg,257) som da var bosat i Svendborg. 

Selve skiftet foregik den 19. marts i Vejle i bekvem nærhed af 

Agersbøl det følgende år. Mogens Kaas med flere gode mænd var 

kommissarier.258) For gældens vedkommende blev de fleste af de 

her trufne aftaler ført ud i livet på et nyt møde i Vejle den 18. 

maj under overværelse af Niels Krag og Anders Bille. 

På skiftet må man være enedes om at vurdere Agersbøl til 10.000 

rdl., den sum, gården var pantsat for, og derfor nok en relativt lav 
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vurdering. Just Høg, som i forvejen sad inde med sin egen broder

part efter Margrethe Høg på 2000 rdl. og Mettes lod på 1000 rdl., 

påtog sig at overtage de øvrige lodder på tilsammen 7000 rdl. mod 

at betale 7000 rdl. af pantegælden. Resten af denne fordeltes mel

lem debitorerne Otto, Ejler, Thomas og Lisbeth, således at Ottos 

og Thomas's .tilsammen fire syvendedele eller 1714 rdl. skulle beta

les af boet til Just Høg, som det derefter stod frit for at indløse 

Agersbøl, når han lystede.259) 

På det andet Vejlemøde den 18. maj modtog Just Høg Ejlers og 

Erik Kaas's brev på, at han "efter forrige forhandling" skulle nyde 

og beholde Agersbøl gård og tilliggende gods. Skødet er meget uor

dentligt opstillet og bærer præg af at være bygget op over de tidli

gere lodder.260) Ved samme lejlighed må boets afregning med Just 

Høg for hans 1714 rdl. være foretaget, idet E j ler og Erik Kaas 

ligeledes den 18. maj i Vejle overdrog ham 3 fynske gårde, 1 gård 

og et gadehus i Hatting herred, et gadehus på Gøl og deres anpart 

i en liden "haffue" ved Vejle.261) 

Disse 1714 rdl. var imidlertid kun en lille del af gælden efter 

Otto og Thomas, som på skiftet blev opgjort til ialt 13.7451/2 rdl.262) 

En anden post udgjordes sandsynligvis af de 2 X 500 rdl. med ren

ter, som herredagsdomstolen sommeren 1630 havde henvist Henrik 

Bille til at kræve af Otto og Thomas, der da var rejst ud af lan

det. Ellers nævnes intet om gældens oprindelse. Den gæld, de to 

brødre var kommet i i Oxford, blev først krævet et par år senere, 

så efter omstændighederne - krigen og udenlandsrejserne - tør man 

gætte på, at hovedparten gik igen fra skiftet efter E j ler Bryske og 

således udgjorde dele af eller hele Ottos og Thomas's part af den 

gæld, Just Høg så utilfredsstillende havde administreret. 

En hurtig afvikling af disse forpligtelser kunne næppe ske på 

anden måde end ved som for Just Høgs tilgodehavende at afstå 

en del af det efterladte gods. Det ser ud til, at arvingerne allerede 

blandt de tilstedeværende på skiftet fandt en liebhaver i Mettes 

værge, Jørgen Brahe, som samme år købte Østrupgård af Just 
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Høg, Ejler Høg og Erik Kaas.263) Af skødet er bevaret en udateret 

kopi - muligvis skrevet af Jørgen Brahe selv - som b~de mangler 

underskrifter og vidnernes navne.264) Nu afsluttede Just Høg p~ 

dagen for det andet Vejlemøde, den 18. maj 1632 p~ det nærlig

gende Engelsborg en mindre handel med Jørgen Brahe, hvorunder 

Erik Kaas og Niels Krag optrådte som vidner.265) Det er da tæn

keligt, at aftalen om købet af Østrup var blevet truffet i forbin

delse med selve skiftet, at 'kopien' var Jørgen Brahes koncept til 

skødet, og at handelen som de fleste øvrige blev afsluttet i for

bindelse med Vejlemødet den 18. maj - dog at Jørgen Brahe i s~ 

fald undlod at lade skødet læse p~ begge landsting. 

Kopien omfatter Østrupg~rd med 451/2 td.htk. og tilliggende gods, 

efter jordebogsafgifterne knap 120 tdr.htk., uden tvivl kernen i den 

gamle Østruplod.266) Kopiens forfatter lader sælgerne takke Jør

gen Brahe "godt for god betaling i alle m~der". Om betalingen var 

s~ god, at den kunne bringe al boets gæld efter afregningen med 

-Just Høg p~ over 12.000 rdl. ud af verden, er nok et spørgsmål og 

ville i hvert fald kræve en endnu højere vurdering end den, der 

blev Nielstrup til del 1661: 75 rdl. pr. td.htk. for hovedg~rdens 

og 65 rdl. pr. td. for en del af bøndergodsets vedkommende.267) 

De samlede afst~elser i forbindelse med afviklingen af boets gæld 

m~ have ligget mellem 200 og 250 tdr.htk .. 

Viljen til at gøre rent bord efter dette skifte deltes ~benbart ogs~ 
af Erik Kaas og Ejler Høg, som i henhold til Agersbølaftalen skyld

te Just Høg henholdsvis en og to syvendedele af de 3000 rdl., 

som resterede af gælden til Gert Rantzaus arvinger. For Erik Kaas's 

vedkommende indgik hans 429 rdl. antagelig i et nyt mageskifte 

med Just Høg, som dagen efter skiftet med Ejler som vidne skødede 

Erik Kaas 7 g~rde m. v. i Gislum herred.268) Den 12. april videre

skødede Erik Kaas med begge svogre som vidner på Aggersborg 

alle 7 g~rde til Vibeke Bild.269) Arven efter Otto og Thomas satte 

ham s~ledes i stand til uden for terminen at fremskynde betalingen 

for Aggersborg. Til gengæld skødede han p~ det andet Vejlemøde 
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og atter med Ejler som vidne 13 jyske og fynske gårde m. v. til 

Just Høg.270) De 9 fynske gårde lå i Salling herred og må have 

været rester af den gamle Østruplod. Godsbyttet gav Just Høg en 

gevinst på 6 gårde - de fynske gårde var sjældent ringere end de 

jyske - hvortil kom 1 gård og 3 gadehuse på Fyn, som Erik Kaas 

overlod ham på næste Mauritii landsting, den 23. sep. 1632.271) 

Da det ikke er videre sandsynligt, at Erik Kaas tog imod fynsk 

gods, tyder det på, at han havde anden gæld end de 429 rdl. til 

Just Høg. 

Hvad angår Ejle~ Høgs afvikling af sine mellemværender med 

Just Høg er vi dårligere stillet. Den 1 O. juli skødede han i Horsens 

4 jyske og 11 fynske gårde til sin umættelige storebror.272) De 

fynske gårdes beliggenhed på Syd- og Sydvestfyn indicerer atter 

det ganske naturlige, at de var dele af arven efter Otto og Thomas. 

Afståelsen må have omfattet andet end det formodede udlæg for 

Ejlers andel af de 3000 rdl. på 857 rdl., men om resten var en del 

af et mageskifte eller udlæg for anden gæld, kan vist ikke afgø

res.273) 

To spørgsmål måtte de forskellige kommissarier på Vejlemøderne 

af gode grunde lade ligge uafklarede. Det ene angik Jens Gertsens 

regnskaber, som overhovedet ikke nævnes i forbindelse med skiftet. 

Hvorvidt Just Høg bør tillægges medansvar for sagens forhaling, 

står ikke klart, men en henstilling til ham den 20. juli 1633 om at 

revidere regnskaberne inden 6 uger274) resulterede i hvert fald ikke 

i nogen afgørelse. 

Det andet, uafklarede spørgsmål vedrørte den gæld, Otto og Tho

mas havde stiftet under opholdet i Oxford, og som man på skiftet 

måske ikke havde kendskab til og under ingen omstændigheder 

kunne have overblik over. Sagen blev bragt frem i begyndelsen af 

1634 af en lic. utr. jur. Bernhard Hackmeister, som havde under

vist Otto og Thomas i Oxford og var blevet lovet en vis gage for 

sin ulejlighed. Under sygdommen var deres veksel slået fejl,275) og 
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han havde da både selv forstrakt dem med penge og kautioneret for 

dem hos andre. Da brødrene døde, havde han ingen betaling mod

taget og måtte oven i købet vandre i gældsfængsel for sine forløf

ter. Siden fandt kreditorerne vel ud af, at det var en bedre ide at 
lade Bernhard Backmeister fremsætte kravene overfor brødrenes ar

vinger. Den 20. jan. 1634 var gælden endnu ikke betalt, og Jørgen 

Brahe og Knud Ulfeldt fik derfor besked om at forhandle i ven

lighed mellem parterne "for at andre adelsbørn til sin tid ikke skal 

lide herunder udenlands og kongens undersåtter ikke af den grund 
skal få slet ry og eftertale" .276) 

Hvordan sagen derefter udviklede sig, vides ikke. Den 27. jan. 

1634 var Just, Ejler og Erik Kaas forsamlede i Viborg, hvor Ejler 

og Erik en sidste gang i fællesskab skødede Just Høg gods: al deres 

lod og anpart i en gård i Jordløse på Fyn.277) Inden den 12. fe
bruar samme år havde Ejler endvidere bortskødet halvparten af en 

gård i Lunde herred til Gunde Lange,278) men om disse småaf-

-ståelser har haft nogen forbindelse med afviklingen af Ottos og Tho
mas' s studiegæld, må stå hen. 

Endnu mangler en omtale af det, som på skiftet 1632 har in
teresseret arvingerne mest: godset. Ottos og Thomas's erhvervelser 

gennem årene var for det første den ret ubestemmelige arv efter fa

deren, som for deres vedkommende udgjorde et sted mellem O og 

600 tdr.htk., dernæst arven efter Margreth~ Høg, som for største

partens vedkommende medgik til likvideringen af Agersbølgælden, 
og endelig deres 2 X 465 tdr. htk. efter Ejler Bryske, ialt en 1000-

1600 tdr.htk .. Afståelser før 1627 kan efter klagerne mod Just Høg 

ikke have fundet sted i større omfang. Derefter kendes deres andel 

af de 5 gårde m. v., som børnene ved værgemålsregnskabets afslut

ning skødede til Just Høg, og Thomas's salg af to gårde året efter. 

At der er sket andre afståelser, bl. a. til Just Høg, er højst sandsyn

ligt, men den gæld, de efterlod sig, tyder ikke på, at det har drejet 

sig om større godsmængder. Til likvideringen af denne gæld afsto-
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des 1632 en 200-250 tdr.htk .. Med en margin på nogle hundrede 

tdr. htk. kunne der herefter have været omkring 1000 tdr.htk. til 

deling mellem Just, Mette, Ejler og Lisbeth. 

Dette i sig selv ret uholdbare skøn bekræftes fra anden side. Den 

13. jan. 1656 underskrev Ejler Høg "en rigtig kopi af Nielstrup 

jordebog og. underliggende gods efter min lod". 279) E j ler overtog 

Nielstrup efter Otto, og der kan ikke være tvivl om, at der tænkes 

på hans lod på skiftet 1632. Med Nielstrups 99 tdr.htk. omfatter 

jordebogen efter afgifterne ialt 316 td.htk.,280) men tallet må ta

ges med en hel del forbehold. For det første drejer det sig om en 

afskrift af en kopi, hvori der dog ikke kan påvises større unøjag

tigheder, skønt halvdelen af gårdene kan kontrolleres gennem op

givelser i forbindelse med deres pantsættelser. For det andet omta

ler jordebogen ingen skove, skønt Otto Høg 1630 fik skovene un

der Nielstrup takseret til 418 svins olden eller 17-18 tdr.htk .. 281) 

Endelig er det usikkert, om jordebogen omfatter hele lodden, eller 

kun hvad der var tilbage af den 1656, en usikkerhed, som accen

tueres af Ejler Høgs bortskødning af gods fra samme lokaliteter, 

som optræder i jordebogen.282) Men selv med disse forbehold in 

mente kan man regne med, at der var 1000 tdr.htk. eller måske 

lidt mere til deling mellem arvingerne 1632. 

Erik Kaas var fra en placering helt i bunden blandt de adelige 

godsbesiddere med Lisbeths arv efter sin fader på 0-150 tdr.htk., 

arven efter Ejler Bryske på godt 230 tdr.htk. og efter Otto og 

Thomas på over 150 tdr.htk. rykket et godt stykke op ad rang

stigen. 1638 takseredes han til 261 tdr.htk.283) og havde altså 1627-

38 måttet se sit gods reduceres med mindst en tredjedel, bl. a. tak

ket være gælden efter Ejler Bryske. Dette godstab afspejler sig i 

Viborg landstings skøde- og pantebog, som for hans vedkommende 

1627-37 udviser et nettounderskud på 25 gårde, hvori dog skal mod

regnes for erhvervelsen af Aggersborg hovedgård med 36 tdr.htk .. 

Et interessant træk ved Erik Kaas's godstab er hans mellemvæ

render med Just Høg, som i samme tidsrum resulterede i et endnu 
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større underskud for ham efter de jyske skøde- og pantebøger, nem
lig på 26 gårde. For Just Høgs samlede godstransaktioner 1627-37 

var resultatet en nettogevinst på omkring 40 gårde, mens han i 
årene forud fra slutningen af 1623 havde afhændet 8 gårde. En 
væsentlig del af overskuddet modsvares sikkert af afståelser, som 
ikke registreredes på Viborg landsting. Men man tør tro, at de 
11061/2 td.htk., han takseredes til 1638,284) omfattede erhvervelser 
udover arven efter Otto og Thomas. 

Man kan i denne forbindelse erindre om, at Just Høg 1616 af
købte Mette Høg hendes part i Krumstrup og senere overtog hen
des del af Agersbøl. Han var også blandt dem, der kastede sig over 
hendes gods, efter at hun 1632 påny fik jord i hænde. Mette Høg 
forekommer hverken i taksationerne 1625 eller 1638, og det kan 

dokumenteres, at hendes søsterlod efter Otto og Thomas meget hur
tigt fik ben at gå på. Den 16. maj 1632 fik Palle Rodsten indførsel 
for en gæld fra 1613 på 1000 rdl., der var vokset til 3152 rdl., i 

-8 af hendes gårde på Fyn med tilsammen godt 56 tdr.htk .. 285) Han 
måtte siden betale hende 300 rdl. tilbage, men dem blev der gjort 

arrest i af Lisbeth Friis, som også havde Mette under forfølgning 
for gæld. Lisbeth Friis fik samtidig regeringen til at afkræve Just 
Høg regnskab for, hvad han eventuelt skyldte Mette, efter at også 
han havde modtaget udlæg af hendes gods.286) 

Da Palle Rodstens ridemænd - den ene var Mettes halvfætter, 
Gregers Høg - den 16. maj 1632 mødte op for hendes bopæl i 
Svendborg for at gøre udlæg, traf de kun hendes pige hjemme. Mette 

var åbenbart endnu ikke vendt hjem fra Ejler Høgs bryllup i Odense 
3 dage forinden. Han blev den 13. maj viet i St. Knuds kirke til 
Else Tagesdatter Krabbe.287) Else Krabbes forældre var begge døde, 
og hendes arvegods lader sig nogenlunde sikkert beregne. 1625, da 
hendes svoger, Johan Friis, var værge for hende og to af hendes 
brødre, takseredes de tre børns gods til 883 tdr.htk., hvoraf Else 
Krabbes søsterlod har udgjort en femtedel eller godt 175 tdr.htk .. 288) 

1631 døde hendes ene broder ugift, og hans gods må være tilfaldet 
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Else Krabbe, hendes søster og to andre brødre.289) En sjettedel bro

derlod ville 1625 have udgjort knap 60 tdr.htk., og selv om den i 

mellemtiden kan være blevet formindsket eller forøget, kan man 

nok regne med, at hun 1632 bragte omkring 200-250 tdr.htk. med 

sig ind i ægteskabet med Ejler Høg. 

E j ler Høgs smukke række af godser hvervelser tager sig herefter 

således ud: efter Jacob Høg 0-300 tdr.htk., efter Ejler Bryske 4641/2 

td.htk., efter Otto og Thomas mindst 316 td.htk. og med Else Krab

be ca. 200-250 tdr.htk .. Sammenholdes tallene med de 8501/2 td.htk., 

Ejler Høg 1638 takseredes til,290) må det selv under hensyntagen til 

usikkerheden omkring de vurderede hartkornsmængder anses for 

godtgjort, at også han afstod en del gods i årene 1627-38. De få, 

kendte afhændelser, som er omtalt i det foregående, foretog han -

såvidt det kan skønnes - i forbindelse med bortskiftning af fjernere 

liggende arvegods eller med afvikling af arvegæld. Efter 1634 ken

des ingen afståelser før igen langt senere. Det vil være rimeligt for 

Ejler Høgs vedkommende at karakterisere årene forud som en øko

nomisk saneringsperiode med nogen nedgang i godsmængden til 

følge. Det er sandsynligt, at den ringe likviditet, som synes at have 
belastet hele den familiekreds, vi her har fulgt, også var et karak

teristisk træk ved Ejler Høgs økonomiske forhold i begyndelsen af 

1630erne. 
(fortsættes) 
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liggende bøndergods for 45 rdl. pr. tønde. 

99. Jvf. nedenf., p. 275. 
100. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 523v.-524v. 
101. Viborg Landstings skøde- og pantebog 1624-1637, v. Jens Holmgård (1966), 

p. 118. 
102. Danske Slotte og Herregårde, bd. 8 (1965), p. 233, som imidlertid ikke lev

ner plads for Pernille Gyldenstjernes besiddelse af Stensgård. I J. P. Trap, 
Danmark, bd. V, 2 (1957), p. 806, er faldet en linie ud på dette sted. I kom
missionens vurdering af Jacob Rosenkrands's og Pernille Gyldenstjernes gods 
og løsøre nævnes "Stensgård, derunder beregnet Høgsgård og Falde, penge 
3689 sp.dlr." (Sivert Grubbes Dagbog ~Danske Magazin, 4. rk., bd. IV 
(1878)), p. 67). Høgsgård med Høgsgård mølle i Pernilles besiddelse stemmer 
heller ikke alt for godt med Trap, bd. V, 1 (1956), p. 503. 

103. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 324. Herredagsdombog nr. 39 (1636 
Litr. A), fol. 491v.-492v. 

104. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 93 (23/3 1624). 
105. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 184 (17/7 1624). 
106. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 518v. 
107. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 322-324v. 
108. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 575 (12/2 1626). 
109. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 533. 
110. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 519-519v. 
111. Herredagsdombog nr. 39 (1636 Litr. A), fol. 490-498. 
112. Jvf. nedenf., p. 289f. 
113. Kr. Erslev (Danske Magasin, 5. rk., bd. l), p. 186. 
114. Trap, bd. VII, 2 (1963), p. 978. 
115. Børnene nævnes overalt i rækkefølgen: Otto, Ejler, Thomas, Lisbeth. Tho-
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mas's dåbsdag 30/7 1609 nævnes af Eske Brock, som var hans fadder (Danske 
Samlinger, '2. rk., bd. II, p. 292). 

116. Kancelliets Brevbøger 1609-15, p. 301-302 (12/11 1610). 
117. Trap, bd. V, 1 (1956), p. 399-400 og bd. V, 2 (1957), p. 682-84 og 801-802. 

(For datoen jvf. note 144). 
118. Landsarkivet for Fyen, Grevskabet Roepstorffs arkiv, Dokumenter hidrø-

rende fra forskellige adelspersoner 1627-1757: Dallundlodden 10-11/9 1627. 
119. Kancelliets Brevbøger 1609-15, p. 737 (12/10 1614). 
120. Corpus constitutionum Daniæ, bd. IV, p. 364. 
121. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i 

Kr. IV's Tid, bd. II, s. 150. Corpus constitutionum Daniæ, bd. IV, p. 432 og 
bd. v, p. 223. 

122. Cerpus constitutionum Daniæ, bd. IV, p. 634, jvf. bd. V, p. 225. 
123. Corpus constitutionum Daniæ, bd. III, p. 583. 
124. Corpus constitutionum Daniæ, bd. I, p. 37. 
125. Corpus constitutionum Daniæ, bd. III, p. 583-84. 
126. Corpus constitutionum Daniæ, bd. III, p. 584. 
127. Ladewig Petersen (Fortid og nutid XXII (1965)), p. 456. 
128. Corpus constitutionum Daniæ, bd. IV, p. 84. 
129. Corpus constitutionum Daniæ, bd. III, p. 585-87. 
130. Corpus constitutionum Daniæ, bd. IV, p. 569-71. 
131. Klagepunkterne refereres nedenf., p. 279. 
132. Jens Gertsen nævnes første gang som Just Høgs fuldmægtig 16/1 1617 (Her

redagsdombog nr. 27 (1621), fol. 401v.-403). 
133. 26/3 1616 ønskede Just 'at skifte ~n arv, der var tilfaldet ham og hans sø

skende efter Margrethe Høg (Kancelliets Brevbøger 1616-20, p. 19). 
134. Herredagsdombog nr. 26 (1619), fol. 150, jvf. Corpus constitutionum Daniæ, 

bd. IV, p. 214-16, hvor reglerne for takseringen 1625 fastsættes. Jeg forud
sætter, at nogenlunde tilsvarende regler praktiseredes før 1625. 

135. Trap, VIII, 3 (1964), p. 1036. 
136. Jacob Madsen visiterede 1598 hendes sognekirke i Flødstrup og bemærkede 

en ny tavle med hendes og ægtefællens våben, "som kostet 60 dr., 1 Fdg. 
smør - dog hun gav ikke 1 sk. dertil" (Mester Jacob Madsens Visitatsbog, v . 
A. R. Idum (1929), p. 80). 

137. Herredagsdombog nr. 28 (1622), fol. 317v.-318. Margrethes guld omfattede 
28 rosenobler, 10 halve rosenobler, 2 dobbeltdukater, 2 engeloter, "et stykke 
guld så godt som 5 dlr." og 8 ungarske gylden. "Hvis gjort sølv her findes år 
1614" var 4 forgyldte stobe, 7 sølvkander "både store og små, berettes præ
sten at have fået een", 3 sølvbægre, 2 sølvpotter, 3 sølvkouskener "både store 
og små", et sølvsaltkar, 13 sølvskeer, en sølvtragt og et sølvbækken. Blandt 
brevene nævnes yderligere et fra Just Høg på 500 rdl., som ikke omtales i 
en tidligere opregning (Herredagsdombog nr. 26 (1619), fol. 149v.). Da Just 
dømtes til at betale gælden, lød den på 2550 rdl. (Herredagsdombog nr. 26 
(1619), fol. 148-150v.), hvilket sandsynliggør eksistensen af et brev på 50 
rdl., som jeg ikke har taget hensyn til i fremstillingen. 
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138. Kancelliets Brevbøger 1616-20, p. 336 (7 / 3 1618), hvor Margrethe fejlagtigt 
kaldes Mette. 

139. Herredagsdombog nr. 26 (1619}, fol. 148-150v. 
140. Kancelliets Brevbøger 1616-20, p. 863 (29/5 1620} og p. 872- 73 (27/6 1620). 

Herredagsdombog nr. 27 (1621), fol. 211-211v. Herredagsdombog nr. 28 
(1622}, fol. 317-319. 

141. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 532. 
142. Herredagsdombog nr. 24 (1615}, fol. 305-307. 
143. Herredagsdombog nr. 25 (1616}, fol. 126-127v. 
144. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 363-363v. 
145. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 804-805 (16/9 1626). 
146. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27}, fol. 364-364v. 
147. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27}, fol. 312v. · 
148. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 309-313 og fol. 363-365. 
,149. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 316-317v. 
150. Jvf. bilag nr. 1. 
151. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 364v. 
152. Kancelliets Brevbøger 1603-1608, p. 561 (19/4 1607). 
153. Marius Hansen, Tirsbæk (Vejle Amts Aarbøger. I. 1923}, p. 85. 
154. Rigens Dombog, Litr. L (1618-24), fol. 165-165v. En oversigt over Otto 

Christoffers fallitbo findes hos Søren Mørch, Udredning af Claus Brocken
huus's økonomiske forhold (Fynske Aarbøger 1967}, p. 514-16. 

155. Rigens Dombog, Litr. L (1618-24}, fol. 165. 
156. Rigens Dombog, Litr. L (1618-24}, fol. 164v.-165v. 
157. Kancelliets Brevbøger 1621-23, p. 221-22 (15/12 1621). 
158. Rigens Dombog, Litr. L (1618-24), fol. 165-165v. 
159. Rigens Dombog, Litr. L (1618-24}, fol. 165. Caspar Rantzaus manelsesbrev 

var dateret Set. Antoni Dag (17 / 1) 1622, Henrik v. der Wisch's siges blot at 
være dateret 1622. 

160. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 529v. 
161. Herredagsdombog nr. 29 (1623-24), fol. 614. 
162. At pantsættelsen ikke findes i Vibor-g landstings skøde- og pantebog 1624 ff. 

bekræfter kun, at den må være sket 1622. Forordningen, som påbød tinglæs
ning af adelens skøde- og pantebreve, kom først 26/ 8 1622 (Corpus consti
tutionum Daniæ, bd. IV, p. 30), og ingen af de pantebreve til kreditorer i 
hertugdømmerne, som fra 1624 læstes på Viborg landsting, var dateret tid
ligere end 1623 (Jvf. A. Rubow, Renteforhold i Danmark i Tidsrummet fra 
Reformationen til Chr. V's Danske Lov (1914}, p. 139). 

163. A. Rubow, ut supra, p. 118. Gert Rantzaus holstenske standsfæller tog nor
malt 7 Ofo eller mere i rente. At han selv også ved denne lejlighed nøjedes 
med 6 Ofo, fremgår af Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 531 v. 

164. Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-37, p. 169. 
165. Rigens Dombog, Litr. L (1618-24}, fol. 165-166. 
166. Herredagsdombog nr. 28 (1622), fol. 235-238v. 
167. Herredagsdombog nr. 29 (1623-24), fol. 614. 
168. Herredagsdombog nr. 29 (1623-24), fol. 613-615 og 640-641. 
169. Herredagsdombog nr. 29 (1623-24), fol. 651 v.-656v. 
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170. Kancelliets Brevbøger 1621-23, p. 667-68 (4/9 1623). Herredagsdombog nr. 
30 (1624), fol. 132v.-135. 'Consorterne' var Anders Friis til Krabbesholm, 
som havde betalt sin andel (587 dlr., 8 sk. (liibsk), 3 penge), Jens Magensen 
Harhou (793 dlr., 36 sk., 9 penge), Just Høg (301 dlr., 24 sk., 9 penge), og 
Johan Brockenhuus (587 dlr., 26 sk., 3 penge). 

171. Herredagsdombog nr. 30 (1624), fol. 134v. 
172. Herredagsdombog nr. 29 (1623-24), fol. 614. 
173. Herredagsdombog nr. 28 (1622), fol. 235-235v. 
174. Stævningsbog for 1638, fol. 163. 
175. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 535. 
176. Stævningsbog for 1638, fol. 336. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 535. 
177. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 364v. 
178. Marius Hansen, Ticsbæk (Vejle Amts Aarbøger. I. 1923), p. 86-87. 
179. Kancelliets Brevbøger 1621-23, p. 697 (11/10 1623). 
180. Viborg landstings skøde- og pantebog 1624--37, p. 1. De øvrige prodamaer 

ibidem, p. 6, 7, 10, 13, 14, 22 og 26. 
181. Det skal være sket 1623 (Danske Slotte og Herreghde, bd. 11 (1966), p. 

170). Skødet er ikke fundet i Viborg landstings skøde- og pantebog 1624--37. 
Endnu 19/12 og 26/12 1623 daterer Niels Krag mindre skøder på Agerkrog 
og nævnes da til gården (ibidem, p. 4 og 14). 2/4 1624 skulle 2 adelige efter 
"Niels Krag til Agerkrog"s anvisning optage en i Viborg Domkirke stående 
brevkiste og levere ham de breve ang. Trudsholm, som fandtes der og tilhørte 
ham med rette (Kancelliets Brevbøger 1624--26, p. 105 (2/4 1624). 

182. Jvf. note 98. 
183. Corpus constitutionum Daniæ, bd. III, p. 585-87. 
184. P. F. Suhm, Samlinger til den danske Historie (1779-95), 2. rk., bd. III, p. 15. 
185. Kirkehistoriske Samlinger, 4. rk., bd. III (1893-95), p. 786. 
186. Helmstedt Universitets matrikel meddeler: "Ab 11. augusti 1625 usque ad 

XIII. oct. 1628 oh tristem academiæ calamitatem, turnultus bellicos immanes 
... " (ut supra). 

187. Herredagsdombog nr. 36 (1633), fol. 578. 
188. Die Matrikel der Universitat Rostock (ed. A. Hofmeister), bd. III (Rostock 

1895), p. 64. 
189. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 533. 
190. Biskop Hans Mikkelsens Dagbog, v. Høyer Møller (Samlinger til Fyens Hi-

storie og Topografi, bd. V (1871), p. 402. 
191. Ut supra, p. 381. 
192. Herredagsdombog nr. 47 (1647), fol. 14--15v. 
193. Herredagsdombog nr. 36 (1633), fol. 577-578v. 
194. Chr. !V's befaling 1623 til adelen om at sende sine børn under 19 år til 

Sorø og hjemkalde dem, der studerede i udlandet under denne alder, blev 
ikke overholdt (Henny Glarbo, Studier over danske Adelsmænds Udenlands
rejser i Tiden 1560-1660 (Hist. Tidsskr., 9. rk., bd. IV (1925- 26)), p. 235-36). 

195. Sofie Brahe og Holger Rosenkrands's sønners uddannelsesudgifter er beregnet 
til 1000-1100 r dl. årligt, men dækkede fjernereliggende uddannelsessteder 
(Sv. Aa. Hansen, Adelsvældens Grundlag (1964), p. 126). 
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196. Corpus constitutionum Daniæ, bd. IV, p. 86. 
197. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 69 (8/3 1624). 
198. Ut supra. 
199. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 164 (30/6 1624). 
200. Corpus constitutionum Daniæ, bd. III, p. 703-4. 
201. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 309v. 
202. Herredagsdombog nr. 31 (1626-27), fol. 363. 
203. Da Henrik Bille 1650 ønskede at skifte med sine børn, blev Ejler Høg bedt 

om at være værge for hans 3 døtre (Fynske Tegneiser 1648-60, fol. 60v. (12/2 
1650)). 

204. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 267 (13/11 1624). 
205. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 270-71 (18/11 1624). 
206. Ut supra. 
207. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 747 (12/7 1626). 
208. Kancelliets Brevbøger 1624-26, p. 804-5 (16/9 1626). 
209. Kancelliets Brevbøgerut supra og p. 808-9 (20/9 1626). 
210. P~ herredagen 1630 fremlagde Just Høgs fuldmægtig dokumenter fra skiftet 

i Odense 10-11/9 1627 sammen med Just Høgs skriftlige erklæring, at han 
"i gode mænds nærværelse" havde "gjort regnskab for hans søskende for 
samme værgemål og hans søskende hver for sig deres gods i fuld possession 
til sig anammet" (Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 317v.), jvf. note 215. 

211. Herredagsdombog nr. 36 (1633), fol. 577v. 
212. Herredagsdombog nr. 47 (1646-47), fol. 14-15v. 
213. Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie 

Kr. IV's Tid, bd. l, p. 472. 
214. Ut supra, bd. Il, p. 9. 
215. Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-37, p. 94. Skødet er undertegnet 

af Hans Kaas og Hans Markdanner, af hvilke kun den første var blandt 
kommissarierne på skiftet, og den anden ikke nævnes blandt dem, der 
havde fået forfald (Dallundlodden, p. 12). Det forekommer dog sandsynligt, 
at der på Dallund blev afregnet for værgemålet i dagene forud for skiftet, 
og at børnene nu varetog deres egne interesser. Begge dele var antagelig til 
fordel for Just Høg. Jens Gertsen, som fortsatte som foged på Nielstrup og 
Østrup i Ottos og Thomas's tjeneste; var også efter skiftet Just Høgs betro
ede mand på Fyn. (Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 519). Det er karak
teristisk, at alle senere klager over værgemålet fremsættes af Erik Kaas, som 
ret hovedkulds efter giftermål med Lisbeth 19/8 dumper ind på skiftet, og 
under værgemålsafleveringen næppe havde større muligheder for at øve 
kritik. 

216. Kancelliets Brevbøger 1627-29, p. 136 (16/7 1627). 
217. I indledningen til Dallundlodden kaldes Lisbeth "jomfru Lisbeth Høg", men 

indledningens datering (10/9) er senere indføjet og dokumentet antagelig 
udfærdiget før hendes bryllup 19/8 1627. Erik Kaas's far havde 1613 mhtet 
overlade sit gods til sine kreditorer (Kongens Rettertingsdomme 1605-14, p. 
506-7, 529-32. Kancelliets Brevbøger 1609-15, p. 604 f. (16/6-17 /6, 1613). 
Familien fik i sin armod lov at bo på bondegården Rævkærgård (Danske 

Fynske Årbøger 1969



Helge Land Hansen: Ejler Høg 301 

Slotte og Herregårde, bd. 10 (1966), p. 352). Arv og gæld blev fragå.:t efter 
faderen 1620 og efter moderen 1646, hun var 1638 blevet takseret til 28 
tdr. htk. (Danmarks Adels Aarbog XVI (1899), p. 201). 1623 omtalte Erik 
Kaas noget jordegods, som slægt og venner havde givet ham og hans sø
skende (Kancelliets Brevbøger 1621-23, p. 629 (28/6 1623)). 

218. Fyenbo landstings skøde- og pantebog nr. 1 (1646-61), fol. 222. 
219. Corpus constitutionum Daniæ, bd. l, p. 31-32. 
220. Landsarkivet for Fyn, Grevskabet Brahesmindes arkiv, Adkomster vedr. 

Østrupgaard og Gods 1632-1815, 1863: Kopi af skøde 1632. 
221. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 317-317v. 
222. Af klagerne mod Just Høg fremgår kun, at gælden var vokset og betydelig. 

Erik Kaas fik 1631 tilladelse til at sælge Lisbeths gods for at betale "en 
del gæld", han havde fået med hende, og til for det tiloversblevne beløb at 
købe et samlet stykke gods, nemlig Aggersborg med ialt 150 tdr. htk., som 
han købte for 7000 r dl. H vor meget han egentlig afhændede til betaling af 
gælden, er derimod ikke til at sige (jvf. dog fremstillingen). Bortset fra Agers
bølgælden havde Otto og Thomas 1632 tilsammen en gæld på o. 12.000 rdl., 
som sikkert for hovedpartens vedkommende gik igen fra skiftet 1627 (jvf. 
nedenf., p. 286). 

223. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 532. Det pågældende sted, hvor hver af 
brødrene forpligtede sig til at erlægge "iiiiM, v C viii rdl.", 3500 + 500 + 
8 rdl., har været forelagt arkivar, dr. phil. Johan Jørgensen, som var 
enig i, at der foreligger en fejl. At der er sjusket med afskriften fremgår af 
flere steder, bl. a. omtales Otto og Thomas som "Otto Thomasenn". 

224. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. 530. 
225. Landsarkivet for Fyn, Brahesmindes arkiv, Original på pergament nr. 32. 

Trap, V, 2 (1957), p. 683 oplyser, at Otto og Thomas 1628 begge skrev sig til 
Nielstrup, hvilket antagelig beror på overfladisk læsning af det trykte udtog 
af dette skøde (Aktstykker, udg. af Fyens Stifts literaire Selskab v. C. Palu
dan Miiller, bd. I (1841), p. 183) eller af Karl Hansens omtale af samme 
(Danske Ridderborge Il, p. 23). 

226. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i 
Kr. IV's Tid, bd. Il, p. 99-100. 

227. Personalhist. Tidsskr., 1. rk., bd. II (1881), p. 118~ 
228. Kancelliets Brevbøger 1627-29, p. 385 (16/4 1628). 
229. Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1871-72, p. 148. 
230. Kancelliets Brevbøger 1630-32, p. 30 (21/11630). 
231. Kancelliets Brevbøger 1633-34, p. 416-17 (20/1 1634). Ingen af dem har ind

skrevet sig i Bodleian Library's 'Liber admissorum', den normale kilde til 
oplysninger om danske studerende i Oxford (Personalhist. Tidsskr., 10. rk., 
bd. Il, p. 146-159). 

232. Ladewig Petersen (Fortid og nutid, bd. XXII (1965)), p. 457. 
233. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 532-533, jvf. Kancelliets Brevbøger 

1630-32, p. 256-257 (9/10 1630), p. 300 (9/12 1630), Kancelliets Brevbøger 
1633-34, p. 481-82 (1/3 1634) og Kancelliets Brevbøger 1640-41, p. 489-90 
(20/5 1641). 
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234. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 316-317v. 
235. Kancelliets Brevbøger 1630-32, p. 212 (2/8 1630). Viborg landstings skøde-

og pantebøger 1624-37, p. 118, 123, 125 og 133. 
236. Personalhist. Tidsskr., 12. rk., bd. l (1946), p. 28. 
237. Kancelliets Brevbøger 1630-32, p. 212 (2/8 1630). 
238. Da Iver Lykke 1635 blev indført i en del af det gods, Just Høg overtog fra 

Erik Kaas, vurderede ridemændene det til 30 rdl. pr. td. htk., mens Just selv 
hævdede, han havde givet 40 rdl. pr. td. (Herredagsdombog nr. 39 (1636 
Litr. A), fol. 496). 

239. Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-37, p. 118 og 133. 
240. Ut supra, p. 123-25. 
241. Landsarkivet for Nørrejylland, Aggersborgg~rds arkiv, skøde p~ pergament 

af 3/2 1631. Det tilliggende gods er beregnet efter jordebogsafgifterne (75 
tdr. byg, 271/2 td. havre, 12 pd. smør, 141/2 svin, 8 snese ~l, 3 mk. penge, 
1/2 fodernød, en sjettepart af en ko og en g~s) til ialt 114 5/12 tdr. htk. 

242. Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-37, p. 136. 
243. Danske Magasin, 5. rk., bd. Il (1889-92), p. 267. 
244. Kancelliets Brevbøger 1630-32, p. 513 (9/7 1631). 
245. Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-37, p. 150. 
246. Kancelliets Brevbøger 1630-32, p. 513 (9/7 1631). 
247. Kancelliets Brevbøger 1633-34, p. 416-17 (20/1 1634). 
248. Biskop Hans Mikkelsens Dagbog ~Saml. til Fyens Hist. og Topografi, VI 

(1871), p. 160. 
249. Ut supra. 
250. Svend Larsen, Studier over det fynske R~dsaristokrati i det 17de Århundrede 

(1965), bd. Il, p. 255. 
251. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 519. 
252. Herredagsdombog nr. 33 (1630), fol. 519v. 
253. Svend Larsen, Studier over det fynske R~dsaristokrati, bd. Il, p. 255. 
254. Kancelliets Brevbøger 1642-43, p. 233-34 (1/9 1642). 
255. Sunds herreds tingbog 1630, fol. 47. 
256. Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-37, p. 151, 159 og 163. 
257. Kancelliets Brevbøger 1630-32, p. 634-35 (27/12 1631). 
258. Herredagsdombog nr. 48 (1649), fol. S31v. 
259. Ut supra, fol. 532-532v. 
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266. Som note 264. Jordebogsafgifterne var 271/2 ørte byg, 11 ørte rug, 93/4 fjd. 
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Arkivalier på pergament, skøde 12/2 1634. 

279. Fynbo landstings skøde- og pantebog nr. 1 (1646-61), fol. 222-224. 
280. Jvf. oversigten i næste afsnit. 
281. Sunds herreds tingbog 1630, fol. 81-81v. 
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283. Danske Magasin, 5. rk., bd. I, p. 184. 
284. Ut supra, p. 186. 
285. Herredagsdombog nr. 36 (1633), fol. 717v.-720. 
286. Kancelliets Brevbøger 1633-34, p. 451 (18/2 1634). Mette døde 12/1 1639 i 
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A: JUST HØGS FORLØFTER 

B: EJLER BR YSK.ES FORLØFTER 

Debitor Kreditor Beløb (rdL) Rentefod 

A: 1. Christian Krabbe Jesper Rantzau 8.000 

2. Mette Høg Stadshauptmand 500 
i Nyborg 

3. Pernille Kongen 60.000 60fo 
Gyldenstjerne 

4. Iver Lykke Herremand i 1.000 
Christoffersen Holsten 

5. Falk Gøye Mogensen Kongen 6.000 

6. Jacob Lykke Kongen 6.000 

7. Pernille Abel Blomme 6.000 
Gyldenstjerne 

8. Pernille Ølleghd v. 4.000 
Gyldenstjerne Ahlefeldt 

9. Ejler Qvitzow Kongen 5.000 

10. Ejler Qvitzow Claus v. Buchwald 6.000 

B: 1. Anne Skovg~rd Kongen 1.000 

2. Morten Skinkel Wulf Breide 1.000 

3. Otto Christoffer Caspar Rantzau 6.000 70fo 
Rosenkrands 

4. Otto Christoffer Breide Rantzau 4.000 70fo 
Rosenkrands 

Fynske Årbøger 1969



Helge Land Hansen: Ejler Høg 

Stiftelsestidspunkt 

8/4 1615 

1617 

( skadesløsbedsbrev 
16/12 1619) 

omslag 1612 

omslag 1612 

Opsigelsestidspunkt 

(forloverne 
indført 

20/7 1612) 

(betalt af forlove
ren før 1/6 1616) 

(restgæld betalt 
af forloverne 

før 17/6 1623) 

(forloveren manet 
18/1 1625) 

omslag 1622 

omslag 1623 

omslag 1624 

omslag 1624 

omslag 1624 

11/11 1607 

senest 1629 

omslag 1622 

omslag 1622 
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Bilag nr. l 

Medforlovere 

Iver Juul 
Peder Munk/ hægtere: 
Stygge Høg, Just Høg 

Jørgen Due 
Niels Krabbe 
Erik Lunge 
Christen Thomesen 

(ingen) 

Marqvard Bille 
Corfitz Rud 
Knud Gyldenstjerne 

Christoffer Gersdorff 

Lave Urne 

Frederik Rantzau 
Erik Rosenkrands 

Holger Rosenkrands Jørg. 
Frederik Qvitzow 
Lave Urne 

Johan Rud 

Frederik Qvitzow 
Ejler Qvitzow 

Trud Bryske 
Hans Skram 
Hans Lykke 
Iver Lykke 

Trud Bryske 
Hans Lykke 
Iver Lykke 
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