
EJLER HØG 
EN UNDERSØGELSE OVER DANSK ADELIG ØKONOMI 

I DET 17. ÅRHUNDREDE 

2. del 

af Helge Land Hansen 

EJLER HØGS ØKONOMISKE FORHOLD 

I 1630'ERNE OG 1640'ERNE 

I. Konjunkturer og godsdrift 

Danmarks indtræden i Trediveårskrigen 1625 havde givet stude

handelen et alvorligt knæk. Året efter var eksporten omtrent halve

ret, og 1627 lå den på en tredjedel af normalen fra førkrigsårene. 

Men efter 1629 indtrådte igen nogen bedring i den samlede udførsel, 

og skønt opkøbsprisen for øksne fra omkring 1620 steg mere end 

salgsprisen, var studeeksporten for landet som helhed af største vig

tighed under det meste af krigen.291
) 

For øerne blev der derimod tale om en varig nedgang. Flere for

hold synes at have bidraget hertil. Den dalende efterspørgsel på det 

hollandske marked ramte i første række de ringeste kvaliteter, og 

netop de fynske øksne var kendt som landets dårligste.292
) Landbrugs

kriserne i begyndelsen af 1620erne havde endvidere undergravet i 

det mindste de fynske købmænds kapitalstyrke. De var ikke længere 

i stand til at finansiere opkøbene, som i stigende grad gik over på 

fremmede hænder.293
) Kunne dette rent prismæssigt være en fordel, bi

drog det til gengæld til at understrege stillingen som underordnet 

leverandør til det europæiske marked. De fynske øksne måtte i særlig 

grad lide under svingninger i udbud og efterspørgsel, og investerin

ger i studeopdræt blev risikable, fordi det drejede sig om en fireårs 

spekulation. For den kapitalsvage adelsmand har studedriften haft 

svært ved at hævde sin gamle stilling som alternativ til kornavlen. 

På denne baggrund er det forståeligt, at korndyrkningen ifølge det 

bevarede tingbogsmateriale fra Nyborg len i denne tid tilsyneladende 

vandt frem på studefedningens bekostning.294
) Efter dyrtiden 1625 
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fulgte et par gode høstår med mere normale priser. Udførselen synes 

at have været ganske stor, men krig og misvækst medførte 1628-31 

m ny produktionskrise.295
) 1630 kostede byggen "gemenlig udi Fyn" 

lidt over 21/2 rdl., rugen godt 3 rdl. tønden, og på Sjælland og i Skåne 

var priserne endnu højere.296
) 

De udførselsforbud, der nu som tidligere ledsagede dyrtiden, med

førte ikke et totalt eksportstop. Udførselen til Norge og hertugdøm

merne var undtaget fra forbudene, som desuden undergravedes af 

den ulovlige eksport sydover og hyppige tildelinger af eksportlicen

ser.297) Man må nok også regne med, at Jyllands nedsatte produk

tionsevne under besættelsen gavnede udførselen fra de øvrige lands

dele. 

1632 - Ejler Høgs første år som storgodsejer - skrev lensmanden 

på Hagenskov, Jørgen Brahe, i sin dagbog: "Der var s. å. overflødig 

grøde teed paa jorden aff alle slax uden boghvede; ... gav ogsaa 

mange traver og megen furing, som mand neppelig kand mindis, 

mens dog maadelig efter skæppe sæd, hvorfor Gud være evig æret." 

Næste år var rugen ringe, men byggen god,298
) og Jørgen Brahes lov

prisning, som må ses på baggrund af de forudgående kriseår, hvoraf 

flere havde fået hans kommentar med på vejen, kan passende stå 

som indledning til den række gode kornår, som nu fulgte. Høstresul

taterne var gennem midten af 1630erne endnu ret normale, men 

priserne stabiliseredes på et niveau omkring 1112 rdl. for byggen, lidt 

højere for rugen - betydeligt over gennemsnittet fra århundredets 

første tiår, og her holdt de sig, da årene 1637-41 bragte en række af 

periodens bedste høstresultater.299
) 

Baggrunden for kornprisstigningen fra 1628 var den øgede inter

nationale efterspørgsel. Foruden af misvæksten over hele Nord

europa - wm især blev skæbnesvanger for konkurrenten Polen - be

gunstigedes den danske korneksport indtil Torstenssonkrigen også af 

den hårde svenske toldpolitik i Østersøen.300) 

Denne reelle, omend midlertidige højkonjunktur for det kornpro

ducerende landbrug afspejler sig i de få bevarede godsregnskaber fra 
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denne tid. De vidner om velstand, kulminerende efter midten af 

1630erne, men de repræsenterer højst l 0/o af adelsgodserne og dæk

ker fortrinsvis højadelige bedrifter. Det er derfor et spørgsmål, hvor 

stor en del af adelen man tør regne med fik del i de gode tider.301
) 

En undersøgelse af de sjællandske skøde- og pantebøger 1631-45 vi

ser således både en absolut og relativ overvægt af mindre hartkorns

ejere blandt de gældsstiftende adelige.302) 

Det godstab, som i det lange løb var det sandsynligste resultat af 

denne gældsstiftelse, behøvede ikke nødvendigvis at vise sig alle

rede i rostjenestetaksationerne fra 1638. En undersøgelse af ændrin

gerne i besiddelsesforholdene 1625-38 giver da heller ingen holde

punkter for at antage, at den allerede stedfundne godskoncentration 

yderligere forstærkedes i denne periode.303
) Man kan heri se en støtte 

til formodningen om, at Ejler Høgs godstab før 1638 var en følge 

af afviklingen af de gamle gældsforpligtelser. 

For Ejler Høg var ellers godsindtægterne temmelig sikkert de ene

ste indkomster af nogen betydning. Ud fra adelens egen, tidligere 

omtalte vurdering af sine driftsindtægter kunne man teoretisk ansli\. 

hans årlige indkomster til 11/2 rdl. pr. td.htk. eller 1250-1300 rdl. af 

de 850 tdr.htk., han var takseret til 1638. Den hertil svarende for

rentningsprocent pi\. 21/2-3 11\. dog vistnok noget under, hvad man 

under højkonjunkturen skulle forvente af en godsmængde af denne 

størrelse. 304
) 

De godsregnskaber, som kunne danne grundlag for en mere reali

tetsbunden bedømmelse af Ejler Høgs godsdrift og heraf flydende 

indtægter, eksisterer ikke mere. Vi må nøjes med de almindelige op

lysninger, som kan hentes ud af de bevarede jordebøger fra Dallund 

og Nielstrup og fra en retssag om bortforpagtningen af Nielstrup i 

1630erne. 

Dallundloddens 4641/2 td.htk. omfattede hovedgi\.rden med 66, 

Ulkendrup mark med 131/2, Dallund og Lunde møller med 71/2 og 

183/4, bøndergods med godt 330 tdr.htk. og skove til 670 svins olden 

eller knap 28 tdr.htk .. 
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Bøndergodset bestod af et halvt hundrede gårde og bol, hvoraf 

halvdelen lå i Søndersø sogn. Nogen dominans i sognet var der ikke 

tale om, kun omkring en tredjedel af dets jordbrug lå under Dal

lund.305) Men da alt bøndergodset lå indenfor en radius af 5 km. fra 

hovedgården, har der været mulighed for at nyde godt af udviklin

gen henimod flere ugentlige hovdage og udvidelsen af begrebet uge

dagsbønder til også at omfatte bønder udenfor hovedsognet.306) To 

gange omtales tingsvidner på landgildenedsættelse før 1627, i det ene 

tilfælde for en Søndersø-fæster, som måske har måttet se en del af 

sin jord blive lagt ind under hovedgården.307) 

Under Nielstrup, som 1655 havde 99 tdr.htk., lå en mølle med 

20 og bøndergods efter jordebogen med lidt under 200 tdr.htk .. Olden

svinenes antal har ligget på omkring halvdelen af Dallunds.308) I 

sognebyen Ollerup lå 8 gadehuse og 15 af sognets 32 jordbrug309) 

under Nielstrup, og også de øvrige af loddens ialt 23 gårde lå relativt 

nær. I Otto Høgs tid havde der ligget små 150 tdr.htk. mere til 

Nielstrup, men godset var dengang dårligere arronderet end Dal

lunds. Otto søgte derfor 1630 at få et mageskifte i stand med 

kronen, hvorved han ville have fået 4 jordegne gårde, 3 fæstegårde 

og et gadehus i Ollerup, en jordegen gård og 6 fæstegårde i Ege

bjerg i bytte for gods i Hindsgavl, Odensegård og Nyborg len.310) 

I Ejler Høgs tid var det fjernere liggende gods kommet bort fra 

lodden, og han synes i stedet at have interesseret sig for forbedringer 

og udvidelser af hovedgårdsjorden. Den 20. dec. 1636 fik lensmanden 

på Nyborg besked om at afslutte et mageskifte med Ejler, som skulle 

have nogle stykker jord fra 4 af kronens tjenere i Ollerup mod at 

give dem anden, belejlig jord i stedet. Den 22. feb. 1637 udvidedes 

mageskiftet til at omfatte "et stykke jord, som præsten bruger", og 

som lå til en gård, Ejler Høg havde fæstet af kongen.311) I jorde

bogen fra 1655 hedder det om en bonde rent ud, at hans smørskyld 

"er afslagen for noget jord blev tagen fra ham og lagt under går

den". 312) løvrigt synes ikke blot hovedgården, men også bøndergodset 

Fynske Årbøger 1970



Helge Land Hansen: Ejler Høg 381 

under Nielstrup efter 1660 at være blevet vurderet højere end Dal

lunds.313) 

Bøndernes vigtigste afgifter var, omregnet i hartkorn efter Dal

lundloddens takst314
): 

Dallund Nielstrup 
tdr. htk. tdr. htk. 

Byg •• o o ••••• • •• ••• ••• • • •• 183,63 (55,5 Ofo) 109,63 (55,6 °/o) 
Smør ............ •··· •••• o 63,75 (19,3 Ofo) 37,50 (19,2 Ofo) 
Havre o o ••• l •• ••••••••• • •• 17,50 ( 5,3 Ofo) 19,50 ( 9,9 Ofo) 
Erridspenge ...... .... .... 21,42 ( 6,5 Ofo) 8,55 ( 4,3 Ofo) 
Rug ........... ......... .. 15,75 ( 4,8 Ofo) 5,25 ( 2,7%) 
Lam, gæs, høns 00 ••• ••• •• • • 12,46 ( 3,8 Ofo) 3,67 ( 1,9 Ofo) 
Fodernød ... .... .. .. . . .. . 1,00 ( 0,3 Ofo) 7,50 ( 3,8 Ofo) 
Foderøksne . . .... .. ... .... . 5,50 ( 1,7%) 1,00 ( 0,5 Ofo) 

321,01 (97,2 Ofo) 192,60 (97,9 Ofo) 

Byggens og smørrets lige stærke dominans er fremtrædende. De 

omfattede tilsammen 75 Ofo af alle ydelser og udgjorde en meget 

væsentlig del af Ejler Høgs kapital. Ud fra de øvrige afgifters ind

byrdes og relative størrelser kan måske drages visse, forsigtige slut

ninger. 

På Nielstrup afleverede bønderne forholdsvis næsten dobbelt ~å 

megen havre som bønderne under Dallund, som til gengæld før 1627 

i højere grad havde afløst hoveriet med erridspenge og ydede langt 

flere 'småbeder', lam, gæs og høns. Det stod sikkert alt sammen i 

forbindelse med hovedgårdenes forskellige status. Dallund var vist 

også før Ejler Høgs tid den anseligste sædegård, mens Nielstrup med 

sit betydeligere hovedgårdstilliggende vel nærmest var en stor lade

gård med flere heste og mere hoveri. 

Det kan dog ikke udelukkes, at hoveriet under Dallund undergik 

visse ændringer efter et godskøb, Ejler Høg foretog i begyndelsen af 

1640erne. Den Ulkendrup mark, som med 131/2 td.htk.lå til Dallund, 

var nemlig kun den ene af 3 lodder med tilsammen 401/2 td.htk .. Re

sten hørte i 1620erne under Margård og Langesø, som sammen med 

Dallund var den gamle Bryskeslægts fynske hovedbesiddelser.315
) Da 
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de to sidste lodder senere kom på borgerlige hænder, købte Ejler 

Høg dem, hvorefter hele marken fra midten af 1640erne blev "avlet 

og dyrket til Dallund" .316
) Hvilken status marken havde gennem 

tiderne er dog ikke helt klart. I Dallundlodden fra 1627 nævnes den 

mellem bøndergodset med afgiften "halvfemte pund korn" .317) I en 

indførsel fra 1662 siges hele marken "at være tilforn sat og beregnet 

udi hartkorn for 131/2 pd. byg" .318). Den ene af de borgerlige ejere 

havde bortforpagtet sin del til4 bønder mod en afgift i rede penge.319) 

Men 1690 hed det sig, at Ulkendrup mark var "et ældgammelt ene

mærke under Dallunds hovedgårdstakst", og gårdens gamle foged og 

mange andre vidnede, at i Ejler Høgs tid "da gav de ingen tiende 

deraf" .320
) Først ved pantsættelsen 1655 skulle marken være kommet 

fra gården. 

Endnu mangler omtalen af landgildekategorierne fodernød og 

foderøksne. Ikke mindre end 15 af Nielstrups 23 fæstere- i Ollerup 

11 af 15 - havde fodernødshold, underhold af unge vinterstude til 

senere opstaldning, mod af Dallunds bønder kun 2. Til gengæld stal

dede 6 af disse tilsammen 51/2 øksne, mens denne ydelse for Niel

strups vedkommende kun undtagelsesvis præsteredes af en fæster i 

Vr. Skerninge. En undersøgelse over Dallunds bygningers forfatning 

1672 nævner ingen øksnestald,321) men er så lidet detailleret, at den 

- det sene tidspunkt taget i betragtning - ikke kan besvare spørgs

målet om, i hvilket omfang der i Ejler Høgs tid fandt studeopdræt 

sted her. Derimod omtales Nielstrups øksnestald i en synsforretning 

fra 1660.322) De nævnte forskelle i bøndernes ydelser kan da muligvis 

tolkes derhen, at godsdriften var specialiseret, således at opdrættet 

fortrinsvis fandt sted på Nielstrup. 

Om omfanget af denne øksneproduktion er det ulige vanskeligere 

at udtale sig,323) men de investeringer i form af byggearbejder, Ejler 

Høg foretog i 1630erne, kan måske give et fingerpeg. Nielstrups 

bygningshistorie i denne tid kendes ikke, men som det nedenfor vil 

ses, ofredes der en del på bygningerne, og "det ny hus", som uden 
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nærmere angivelse omtales i synsforretningen fra 1660, var abenbart 

Ejler Høgs værk. 

De største summer investeredes dog på Dallund, hvor avlsbygnin

gerne blev ombygget, og Ejler Høg som det mest fremtrædende lod 

opføre "en prægtig stor lade" .324
) Den gav ham en plads i folkemunde 

på linie med andre store 'ladebyggere'.325) 

Baggrunden for ladebyggeriet - der var 1660 naturligvis også 

lader på Nielstrup -må ses i konjunkturforholdene under Tredive

årskrigen. Som nævnt gav de ikke i begyndelsen af 1630erne, da 

Ejler Høg indledte sin godsejerkarriere, nogen tilskyndelse for kapi

talsvage, fynske adelsmænd til i større stil at kaste sig ud i den kapi

talkrævende studedrift. Den traditionelle betragtning af øksnepro

duktionen som alternativ til den usikre kornavl kan have forekom

met mindre relevant under de stabile kornhandelsforhold i de føl

gende år, og det kapitaloverskud, som Ejler Høg kunne have placeret 

i øksneopkøb, anvendte han øjensynligt på anden vis. Ladebyggeriet 

og købet af den store Ulkendrup (byg-)mark bør nok ses i sammen

hæng. Dallunds lade kom til at stå som et monument over de glim

rende kornår op imod 1641, det årstal Ejler Høg anbragte over 

ladens port. Der skal han også have sat de manende ord: "Memento 

mori",326) hmk du skal dø! -som en påmindelse om den rige mand 

i lignelsen, hvis mark havde bhet godt, og som jamrede: "Hvad 

skal jeg gøre, jeg har jo ikke plads til min høst", men så trøstede sig: 

"Sådan vil jeg gøre: jeg vil rive mine lader ned og bygge dem større, 

og der vil jeg samle alt mit korn og mit gods" .327) - For en nutidig 

betragter leder påmindelsen mere tanken hen på det usikre grundlag, 

hvorpa højkonjunkturen hvilede, og som inden længe skulle skride 

bort. 

Ud fra disse, ikke alle lige tungtvejende betragtninger må man 

forsigtigt kunne konkludere, at øksneproduktion i et vist omfang 

fandt sted, i hvert fald på Nielstrup, men at produktionen antagelig 

ikke havde en størrelse, så den kunne få afgørende indflydelse på 
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Ejler Høgs økonomiske forhold. Nogen mulighed for at bestemme 

hans indtægter af den eksisterer ikke. 

Derimod kan der angives visse rammer for, hvad den øvrige gods

drift har kunnet kaste af sig. Således forpagtede E j ler Høg 1634 

Nielstrup hovedgårds op mod 99 tdr.htk. bort for 3 år mod en årlig 

afgift på 400 rdl..328) Gården vurderedes 1661 til 75 rdl. pr. td.htk. 

og kan dårligt have været takseret lavere i 1630erne.329
) Erlæggelsen 

af de 400 rdl. har da svaret til en forrentning af gårdens kapital

værdi med omkring 5,4 °/o. Tør man regne med en lignende forrent

ning af Dallunds 66 tdr.htk., som i 1650erne takseredes til 70 rdl. 

tønden,330
) kan Dallund have kastet en 250 rdl. af sig årligt. 

Blandt de vigtigste disponible midler var indt~gterne ved salg 

af bøndernes hovedafgifter, byg og smør. Til byggen kan lægges af

giften af Ulkendrup mark, i 1630erne 131
/2 tønde. Under forudsæt

ning af, at landgilden indkom, som den skulle - det holder næppe 

stik- kunne disse ialt mere end 300 tønder byg i denne tid have ind

bragt omkring 450 rdl.. Under samme optimale forhold havde smør

ret, 333/4 fjd., en værdi af 120-130 rdl..331) Lidt større var værdien 

af mølleskylden fra de 3 møller, ialt 37 pund mel eller 921/2 td., til 

rugpris omkring 150 rdl.. Møllerne var tilsammen vurderet til godt 

46 tdr.htk., og Lunde mølle blev efter 1660 udlagt for 53 rdl. pr. 

td.htk., således at fuld mølleskyld svarede til en forrentning på om

kring 6 Ofo.332) Men da var rigtignok afgiften nedsat fra 30 til 12 

ørtug mel- heller ikke mølleskylden var pålidelig. 

Indtægterne af strøgodset, 1638 50-75 tdr.htk.,333 ) må vi lade ligge 

uomtalte, men de ville ikke kunne forrykke billedet væsentligt. En 

simpel sammentælling af beløbene viser da, at Ejler Høg under gun

stige omstændigheder kunne håbe på indtægter fra møllerne, hoved

gårdene og salget af landgildesmørret og -kornet, repræsenterende 

tre fjerdedele af hans 850 tdr.htk., på tilsammen 1350-1400 rdl.. 

Mulighederne for indtægter herudover var knyttet til øksneproduk

tionen - eller endnu bedre, modtagelsen af et eventuelt len. Reduk-
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tion af indtægterne kunne ske på mange måder, gennem dalende kon

junkturer, ved misvækst og landgildetab. 

Vi har foreløbig hæftet os ved den side af Ejler Høgs byggeri, 

som havde karakter af investering. Den var måske ikke den mest 

kostbare. Da han 1632 hjemførte Else Krabbe som sin brud, havde 

hverken Dallund eller Nielstrup haft 'herskab' eller normal hus

førelse i næsten 17 år. Dallunds hovedbygning var fra midten af for

rige århundrede, og der var sikkert god grund til at give den første 

prioritet som byggeobjekt. Ejler Høg lod foretage forskellige, nu for

svundne udvidelser og opførte et ottekantet trappetårn med pyra

mideformet tegltag og bærende årstallet 1634.334) Familieforøgelserne, 

6 ialt, lod ikke vente længe på sig.335) Der blev indrettet skolestue i 

sidefløjen,336
). og en skole omtales også 1660 på Nielstrup.337

) 

Om Else Krabbes deltagelse i godsdriften vidner alene en kreatur

handel, hun i begyndelsen af 1650erne afsluttede med Karen Bille 

på Hvidkilde.338) I sin fruerstue tilvirkede hun og hendes piger i 

1640erne en af de smukkeste broderede lærredsduge, som er beva

ret fra det 17. århundredes danske herregårde.339
) Motiverne var 

overvejende religiøse. Man var på Dallund næppe upåvirkede af den 

moralsk-religiøse vækkelse, som efter kejserkrigens ulykker gik over 

landet.340) Sognekirken i Søndersø fik i 1630erne nye stole og ny 

prædikestol med Ejler Høgs våben,341
) og der gik tilbørlig herlighed 

og 6 tdr. byg årligt til hr. Thomas Nielsen Hem, der var præst her fra 

o. 1616 til Ejler Høgs sidste år.342
) Der kunne dog også gå skår i for

holdet til gejstligheden, som da Ejler Høg 1639 lod præsten i Egense 

anklage for drukkenskab,343
) og Thomas Nielsen i Søndersø måtte 

gentagne gange forsvare kgl. majestæts præstegårds rettigheder under 

de evindelige stridigheder om skovsmålene i Søndersø skov.344) 

En anden af de faste deltagere i denne skovstrid var Ingeborg 

Friis på Margård. Hendes hovedgård lå i Vigerslev sogn, men hun 

hævdede med held sin stilling i Søndersø, hvor hun havde en del 

gods. Her oprettede hun 1641 et hospital for fire fattige af Margårds 
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gods i Søndersø og Vigerslev sogne med en kapital på 600 rdl., hvoraf 

Ejler Høg forøvrigt to år senere lånte halvdelen.345) 1647 søgte Ejler 

Høg bevilling til at indrette et begravelsessted i kirkens søndre ka

pel.346) Kongebrevet med tilladelsen fulgte året efter,347) men blev 

aldrig udnyttet, og 28 år senere blev en af hans kreditorer, der da 

ejede Margård, indført i kapellet for 200 rdl..348) Som vederlag for 

sine forstrækninger til kronen under Torstenssonkrigen på 1000 rdl. 

søgte Ejler Høg på samme tid og i lighed med andre fynske adelige349) 

jus patronatus og tienden af sin sognekirke. Selv protesterede han 

mod, at Falk Gøye på Hvidkilde fik patronatsretten til Kirkeby sogn 

under henvisning til, at hans herregård Nielstrup lå i hovedsognet 

Ollerup.350) Hvem der protesterede, da det 1651 skulle undersøges, 

hvilke adelspersoner det kunne være 'præjudicerligt', om Ejler Høg 

fik patronatsretten til Søndersø,351) ved vi ikke, men man kunne 

gætte på Ingeborg Friis. Hun krævede nemlig 1655 at få anvist stole

stader i Søndersø kirke, angiveligt fordi Ejler Høg "havde været 

jus patronatus til samme kirke begærendes".352) Det mente Ejler Høg 

ikke, hun kunne være berettiget til, skønt det måtte indrømmes, at 

hendes ladegård med de største og bedste marker lå i sognet, og hun 

og hendes ugedagstjenere regnede kirken for deres rette sognekirke 

og altid havde ofret der. Den 17. marts mødtes parterne med for

ligsmændene i Søndersø kirke, hvor Ejler Høg, åbenbart træt af stri

den, overlod mæglerne en skriftlig erklæring om, at han intet havde 

at indvende mod, at Ingeborg Friis nød stolestader i hans sogne

kirke.353) 

Det må have præget livet i Søndersø, at ikke blot sognepræsten 

og herskabet, men også fogden på Dallund gennem årtier var den 

samme. Mens Nielstrup 1634-37 var forpagtet bort til Peder Madsen, 

hed fogden på Dallund Christoffer Nielsen, der nævnes i bestillingen 

1635 og 1636.354) Hans formodede afløser, Jørgen Feddersen, der var 

blandt dem, der 1690 vidnede om Ulkendrup mark, optræder første 

gang som E j ler Høgs fuldmægtig i sagen mod Peder Madsen, som 

indledtes ved Bjerge herredsting den 20. nov. 1637.355
) Han var ride-
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foged både på Dallund og Nielstrup og hørte antagelig til de foge

der, som ikke havde bolig ved herregården.356
) Et par gange kaldes 

han "Jørgen Feddersen i Amager",357
) i det 17. århundrede en lille 

by på 4 gårde, hvoraf de 3 hørte under Dallund og den fjerde fore

kom på skiftet efter Eske Brock 1626.358
) En af disse, "Amagergår

den"- vel den samme, som i slutningen af det 16. århundrede havde 

været enkesæde for Bryskeslægten-havde Jørgen Feddersen i fæste. 

Den blev 1662 udlagt til Ejler Høgs kreditorer og 1666 solgt til Jør

gen Feddersen og hans svigersøn, Hans Thomsen,359
) som siden over

tog den og måske var far til den Fr. Hansen Amager, som 1733 skø

dede Amagergård med 30 tdr.htk. til Margårds daværende ejer.360
) 

Til den daglige ledelse af Nielstrup må Jørgen Feddersen have haft 

en medhjælp. En Christen Ladefoged nævnes i et af gårdens huse i 

Ollerup 1655.361
) Han kan have været identisk med Christen Palle

sen, som var foged på Nielstrup senest fra 1657, da Ejler Høg havde 

taget ophold på gården.362
) Christen Pallesen tilhørte en af Fyns 

fremtrædende fogedslægter og var søn af den Palle Christensen, som 

var indblandet i striden om Jens Gertsens regnskaber.363
) 

II. Ejler Røgs gældsforhold før 1646 

Skellet ved år 1646 er formelt begrundet ved den afgørende kilde

rnæssige ændring, som indtræder med benyttelsen af den ældste 

fynske skøde- og pantebog fra dette år. Konjunkturmæssigt sker 

omslaget omkring Torstenssonkrigens udbrud 1643,364
) og i Ejler 

Høgs gældsstiftelse er der en bemærkelsesværdig kontinuitet helt op 

til omkring 1650. Så længe er borgerlige - lærde, kirkelige institu

tioner og frem for alt købmænd - hans vigtigste kredit- og lån

givere. 

Denne ~konomiske afhængighed af borgerlige var hverken sær

egen for Ejler Høg eller noget nyt fænomen. Men borgerlig kapital 

havde i den pengefattige tid under og efter Kejserkrigen fået særlig 
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betydning og var stærkt medvirkende til, at der kunne etableres et 

hjemligt lånemarked til delvis afløsning af omslaget i Kiel.365
) Her

til bidrog også lovgivningsmagten gennem lettelser af lånevilkå

rene. Bag en forordning 1632 om underpant i fast ejendom, som 

gav underpanthaveren rimelig sikkerhed i tilfælde af misligholdelse, 

lå en reaktion mod den overdrevne kautionistvirksomhed før kri

gen og betænkelighed over virkningerne på debitors indkomster ved 

lån mod brugeligt pant.366
) I forholdet til de borgerlige kreditorer 

var adelens eneret til 'frit jordegods' den største anstødssten, der 

kun rokkedes lidt, da borgerlige 1641 fik mulighed for at opnå 

midlertidig indførsel for gæld i adelsgods mod årligt at udbyde 

godset til salg.367
) 

Ejler Høg havde ikke som en del andre adelige egen gård i Odense. 

Men hans sædegård Dallund lå i et oplandsområde med særlig 

stærk tilknytning til byen - "Sletten" vest for fjorden368
) - og han 

var dertil en af de forholdsvis få, som regelmæssigt indfandt sig 

der til adelens årlige landemode '20. dag jul', således at der var en 

naturlig baggrund for hans mange forbindelser med byens forret

ningsfolk. Blandt de vigtigste vidnesbyrd om hans økonomiske for

hold i denne tid er derfor de oplysninger, som fremkommer på 

skifterne i byens rådmands- og købmandskredse. Bortset fra årene 

1643-44, hvor vi møder et par lån mod rente, er der først og frem

mest tale om konsumptionsgæld, som kaster lys over andre sider af 

Ejler Høgs virksomhed end den blotte låntagning. 

Blandt Dallundfamiliens leverandører i begyndelsen af 1630erne 

var Karen Let i Odense, enke efter købmand Bertel Wichmand, 

efter hvis død først i 1620erne hun videreførte forretningen med 

manufakturvarer.369
) Skiftet efter ham blev først afholdt 1636, 

og da stod Ejler Høg opført med en beskeden gæld på 55 rdl., 

mens hans svigerinde Karen Krabbe toppede listen over adelige 

debitorer med en varegæld på 150 rdl.. Fra søsteren Lisbeth forelå 

det tidligere nævnte håndskrift på 421/2 rdl., som sikkert stammede 

fra hendes og Erik Kaas's tid på Østrup før 1631. Den nære for-
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bindeise understreges af, at også fogden på Dallund, Christoffer 

Nielsen, skyldte penge på dette skifte, hvor ellers 1 O ud af de 16 

nævnte adelsdebitorer med varegæld var kvinder.370) 

Under byggeperioderne i 1630erne var Ejler Høg en betydelig 

aftager af bygningsmaterialer. En retssag fra 1638 giver et lille 

indblik i forholdene på Nielstrup. 

Peder Madsen, som havde Nielstrup i forpagtning fra 1/5 1634 

til 1/5 1637, fik efter at have betalt sin forpagtningsafgift på 400 

rdl. for det første år brev fra Ejler Høg på, "at hvis han der på 

Nielstrup forbrugte og anvendte, skulle ham i hans forpagtnings

afgift kvitteres og godtgøres". På grundlag af et foreløbigt regn

skab for årene 1635-37 krævede Ejler Høg ham efter forpagtnin

gens ophør for resterende afgifter på tilsammen små 460 rdl., hvil

ket må indebære en anerkendelse af, at der de to år var 'forbrugt 

og anvendt' godt 340 rdl. på bygningerne. Siden fremlagde Peder 

Madsen yderligere "Jens Krags bevis for mursten at have betalt 

beløb 95 sid. 1 mk., noch Henrik Gaas's bevis for ham at være af 

Peder Madsen betalt 41 dlr .. Item Oluf Olsens bevis 47 mk . 

• • • ",
371

) ialt 148 sid. eller knap 100 rdl..' Peder Madsen hævdede 

nu, at han de nævnte år havde haft et driftsunderskud på næsten 

500 rdl.. Over halvdelen af Ejler Høgs indtægter af Nielstrup op

slugtes således af byggeriet. Nøjagtig hvormeget kunne man imid

lertid ikke blive enig om. 

Herredsfogden i Bjerge herred, hvor Peder Madsen nu var bo

sat,372) anerkendte, at der var afholdt udgifter ud over de i det 

foreløbige regnskab dokumenterede, men dømte Peder Madsen til at 

gøre endeligt regnskab og straks betale, "hvis han efter rigtig forhør 

skyldig blev". Det kunne dog ikke tilfredsstille E j ler Høg, som ind

ankede dommen for Fynbo landsting. Og i modsætning til herreds

fogden mente landsdommeren ikke, det var tilstrækkeligt godt

gjort, at Peder Madsen havde haft befaling til at anvende afgiften, 

som sket var. Den 8. marts 1638 dømte han forpagteren til at betale 

sine restancer i henhold til forpagtningsbrevet - "dog Peder Mad-
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sen sin ret efter hans regnskabers rigtig forhør dermed ikke at be

tages". 

Denne afgørelse forekom den domfældte "blide at være ham imod 

og med". Hans forsøg på at opnå en mindelig overenskomst med 

Ejler Høg blev imidlertid afvist, og den 10. okt. 1638 blev han 

atter på landstinget dømt til at fuldgøre sin hånd og segl. Samtidig 

præciseredes det til Peder Madsens store fortrydelse, at de resterende 

4581/2 dlr. skulle være rigs-dalere. Hans appel til herredagsdomsto

len var resultatløs, den 1. maj 1639 dømtes han til inden trinitatis 

at indstille sig til regnskab, "og da Ejler Høg ham straks fornøje 

og betale, hvis Ejler ham med rette skyldig bliver" .373) 

Denne sidste passus forudsætter, at Ejler forinden- mellem 10/10 

1638 og 1/5 1639 - havde fået sine 4581/2 rdl. resterende afgifter. 

Hans hele iver efter at få sine penge uden at afvente den endelige 

regnskabsaflæggelse er forståelig, men var måske også et tegn på, 

at likviditeten heller ikke nu var den allerbedste. Hans kendte 

gældsstiftelse fra disse år, som ellers skulle være blandt de bedste 

under hele højkonjunkturen, bestyrker dette indtryk. 

Allerede i januar 1638 llinte Ejler Høg hos sog~epræsten i Sten

strup 300 rdl., som svigerinden Karen Krabbes afdøde mand, Jo

han Friis, havde funderet til gudstjenestens forbedring. 374
) Den 14. 

jan. 1639 lånte han i Odense 400 rdl. hos lektor Jens Poulsen med 

Karen Krabbe som forlover.375) Ingen af disse lån blev tilbagebe

talt i E j ler Høgs levetid. De stiftedes på et tidspunkt, da man på 

Dallund må være gået ind i den sidste, store byggeperiode og må

ske efter, at byggeriet pli Nielstrup var bragt til afslutning. 

Efter den omfattende istandsættelse i begyndelsen af 1630erne 

af Dallunds hovedbygning var denne efter Ejler Høgs beregning, 

som blev lagt til grund for indførslerne efter hans død, 27 46 rdl. 

værd.376
) Denne byggeperiode har ellers ikke sat sig spor i kilderne. 

Derimod medførte ladebyggeriet op mod 1641 øjensynligt visse be

talingsvanskeligheder overfor leverandørerne af bygningsmateri

aler. Den vigtigste af disse var måske købmand Peder Knudsen 
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Gaas i Odense, som ved siden af en omfattende bondehandel med 

kramvarer Især leverede søm, tømmer og andre bygningsmateri

aler.377) 

Den 13. aug. 1639 følte Peder Gaas sig foranlediget til at lade 

Ejler Høg udgive et håndskrift til sig på 201 sld., P/2 mk .. Beløbets 

størrelse afgør, at det drejede sig om gæld for varer.378) Når Peder 

Gaas på denne endnu ikke almindelige måde ønskede at skaffe sig 

sikkerhed for sin betaling, kan det skyldes, at gælden var steget 

mere, end han brød sig om, eller at han rent ud sagt var i tvivl om 

Ejler Høgs betalingsevne. I så fald forlod tvivlen ham ikke straks, 

for allerede den 16. april 1640 modtog han et nyt håndskrift fra 

Ejler Høg på 90 sld .. 379
) Også hos en anden betydende leverandør 

af bygningsmaterialer, Jørgen Mortensen Krag, var Ejler Høg 

blandt de største debitorer.380
) 

Et sidste vidnesbyrd om hans økonomiske usikkerhed 1638-40 

er biskop Hans Mikkelsens notat om et brev, han den 7. nov. 1640 

skrev til Karen Krabbe angående nogle penge, Ejler Høg skyldte 

ham.381
) Måske havde Karen Krabbe påny kautioneret for sin 

svoger, hun synes i så fald at have haft en finger med i spillet i 

alle de tre tilfælde af regulær låntagning, som hidtil er omtalt. 

Hendes enkestand varede til 1641, da hun giftede sig med Holger 

Rosenkrands 'den Rige'. 1647 blev hun atter enke, men i den mel

lemliggende tid optræder hun ikke i forbindelse med E j ler Høgs 

pengesager. 

At kendskabet til Ejler Høgs gældsforhold i disse år er mangel

fuldt, og at den gæld, vi kender, er ret beskeden, kan ikke fjerne 

indtrykket af, at hans økonomi trods gode landbrugskonjunkturer 

var noget anstrengt i slutningen af 1630erne. Nu gjaldt de gode høst

resultater 1637-41 kornavlen i almindelighed. For byggens vedkom

mende, og det turde for Ejler Høg have været det vigtigste, bragte 

først årene 1640 og 1641 de store foldudbytter.382
) Det kan i for

bindelse med byggeriets formodede afslutning o. 1641 være forkla

nngen på, at vi de næste par år ikke møder tilsvarende kritiske 
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tegn, heller ikke efter at Anne Lykke 1641 omsider fik Ejler Høg 

hængt op på Ejler Bryskes gamle forløfte for Morten Skinkel. 

Herredagsdomstolen havde 1630 bestemt, at der skulle likvi

deres i sagen, og den 9. okt. 1630 blev likvidatorerne udmeldt.383 ) 

To måneder senere rykkedes de for en afgørelse,384
) men sagen 

blev derefter forhalet af Anne Lykkes strid med Morten Skinkels 

søn Poul om hendes indførsel i en af hans gårde for en del af de 

1000 rdl.. Den l. marts 1634 fik likvidatorerne befaling til først 

at undersøge forholdene omkring denne indførsel og dernæst fore

tage likvidationen.385
) 

Samme år var skiftet efter Anne Lykkes afdøde mand, Frederik 

Qvitzow, omsider blevet afsluttet. Når det først skete 12 år efter 

hans død, var det til dels en følge af, at broderen og medforlo

veren Ejler Qvitzows økonomiske forhold ikke gav den afdødes 

meget efter i vidtløftighed. Det lykkedes dog Ejler Qvitzow at 

holde kreditorerne stangen til sin død 1640,386
) og det var antage

lig grunden til, at der først 1641 blev gjort et nyt forsøg på at 

bilægge striden mellem Anne Lykke og Ejler Høg. 

Den 20. maj 1641 blev der udmeldt to nye likvidatorer,387) og 

efter at den ene af dem var blevet erstattet af Henrik Podebusk, 

kunne denne og Henrik Gyldenstjerne den 28. juli samme år un

derskrive likvidationen i Odense. Efter sin indførsel i Poul Skinkels 

gård for 720 rdl. skulle Anne Lykke af de to andre forloveres ar

vinger holdes skadesløs for resten af hovedstolen, 280 rdl., med 

renter i 17 år og 9 måneder388) ialt godt 7861/2 rdl., hvoraf Ejler 

Høg skulle betale halvdelen, 393 rdl., 1 ort, 41/2 sk..389) 

Ejler Høg appellerede omgående til herredagsdomstolen. Bortset 

fra, at han var utilfreds med, at Anne Lykke ud over den nævnte 

sum krævede ham for "en stor, som menes ubillig bekostning, som 

derpå skulle være anvendt", søgte han at skyde sig ind under det 

proklama, Henrik Bille 1624 havde fået forkyndt på landstingene. 

Efter dette skulle breve med Ejler Bryske som hovedmand eller 
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forlover have været forevist for Henrik Bille inden nytårsdag 1625, 

såfremt "de fordrende deres rettighed ikke ville have fortykt og 

forbrudt". Det er det eneste kendte eksempel på, at Ejler Høg bragte 

proklamaet i anvendelse, og det hjalp ham ikke. Herredagsdom

stolen lod den 20. okt. 1641likvidationen stå ved magt.390) 

Den 2. april 1643 lånte Ejler Høg 300 af de 600 rdl., Ingeborg 

Friis på Margård to år tidligere havde skænket til oprettelsen af et 

hospital i Søndersø.391) Ejler Høg havde siden 1632 været kornet 

ved den fynske trop af den mere og mere betydningsløse ros

tjeneste,392) og et par uger senere, den 18. april 1643 avancerede 

han til løjtnant under ritmesteren, Sten Bille.393) Kun de færreste 

i Danmark havde på det tidspunkt nogen anelse om det angreb 

på Jylland, som allerede var under forberedelse i Sverige.394) 

I august fik Ejler og en snes andre adelige officerer i den jyske 

og fynske rostjeneste ordre til at møde den 16. september i fæst

ningen Gliickstadt, hvor de nærmere skulle erfare kongens vilje.395
) 

I oktober afgik Sten Bille med grev Valdemars ambassade til Mo

skva, og Ejler overtog kommandoen over det fynske kompagni.396) 

Torstenssans angreb over den holstenske grænse den 12. decem

ber 1643 kom helt bag på Christian IV, og de uforberedte danske 

tropper måtte tiltræde et hastigt tilbagetog, hvorunder det lykkedes 

rigsmarsken Anders Bille at overføre det meste af mandskabet til 

Fyn.397
) Så havde Ejler Høg fået nok. Den 21. jan. 1644 lod kon

gen Anders Bille vide, at Ejler Høg ikke længere ønskede at kom

mandere den fynske trop under Sten Billes fravær. Ejler Høgs kor

net, Erik Kaas til Lindskov, blev løjtnant i hans sted og fik ledelsen 

af kompagniet.398) 

Krigen havde som øjeblikkelig virkning næsten bragt den jyske 

studeeksport til standsning,399) og for Jyllands og Skånes vedkom

mende fulgte lokale kriser for kornproduktionen i dens kølvand.400) 

Følgerne for Fyn er vanskeligere at fastslå, men også her led stude

handelen nye, svære afbræk.401) Dertil kom, at adelens ekstraordi-
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nære bevillinger til landets forsvar i disse år blev næsten regelmæs

sige udskrivninger. 

Allerede 1638 havde adelen bevilget 24 sk. af hver tønde hart

korn,402) for Ejler Høgs 850 tdr. omkring 210 rdl. oven i de rundt 

regnet 250 rdl., det i fredstid har kostet ham at holde sine tre 

geruste heste. 1641 bevilgedes 8 sk. og 164 2 12 sk. pr. td.htk .. 403) 

Hertil kom andre ydelser, hvoraf en 2 procents afgift af alle penge 

på rente ikke kan have voldt Ejler Høg mange kvaler. Den 12. 

juni 1644 var han blandt de 17, som i Odense underskrev den 

fynske adels løfte om 1/2 rdl. pr. td.htk., som dog dagen efter æn

dredes til en ydelse i tre måneder af adelens bønder.404) Året efter 

lovede adelen bl. a. ~ rdl. pr. td.htk., for Ejler Høgs vedkommende 

over 550 rdl.,405) således at han med de 1000 rdl. "udi guld, sølv 

og varer", han "godvilligen i denne besværlige tid" lånte kronen406), 

i krigsårene har måttet udrede et par tusinde rdl. udover sine ros

tjenesteudgifter. Hans egen stilling som officer i rostjenesten var til

med ulønnet.407) 

Med Ejler Høgs indkomstmuligheder in mente er det forklar

ligt, at krigen ledsagedes af stigning i konsumptionsgælden og af 

ny gældsstiftelse. Men det må understreges, at denne udvikling for 

Ejler Høgs vedkommende i lighed med nedgangen i landbrugskon

junkturerne var mærkbar allerede før det svenske angreb. 

Den 10. juli 1643 udstedte Ejler Høg en obligation på 1000 rdl. 

til apoteker Christoffer Schultz i Odense. Apotekeren havde som 

forhandler af medikamenter og specerie mange kunder blandt ade

len, som også i stor udstrækning nød godt af hans omfattende ud

lånsvirksomhed. 1644 fik han et nyt brev fra Ejler Høg på 500 rdl.. 

Der er ingen tvivl om, at der i begge tilfælde var tale om lån mod 

rente, selv om det her som i andre tilfælde ikke direkte oply
ses.4os) 

1644 afholdtes skiftet efter rådmand Erik Jørgensens første hu

stru, hvorunder enkemanden lod sit varelager og sine udestående 

fordringer registrere. Han var da ubetinget Odenses største køb-
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mand med byens mest velassorterede lager af importerede kram

varer, tekstiler og isenkram.409
) Han var nok Ejler Høgs hoved

leverandør, og denne var i hvert fald hans sjette største debitor 

med en gæld på 842 dlr .. 410
) Der lå næppe i skiftets afholdelse 

nogen anledning til at betale af på gælden, som snarere må tænkes 

at være steget jævnt de følgende år.411
) 

' 1645 bragte to nye købmandsskifter. Den 15. februar døde Pe-

der Gaas. Hans tilgodehavender hos Ejler Høg var siden 1640 vok

set med 145 dlr. 1 mk. 15 sk. til ialt 436 sld. 21/2 mk. 15 sk .. I 

dette tilfælde magtede Ejler Høg en delvis afbetaling, idet hans 

foged efter Peder Gaas's død til forskellige tider med penge, korn 

og smør betalte 364 sld. efter en afregning, dateret 18. juni 

1645.412
) Det svarede rundt regnet til halvdelen af værdien af 

Dallund-bøndernes afgifter for et år. 

Samme år blev der skiftet efter en tredje af Ejler Høgs leveran

dører og kreditorer, Jørgen Mortensen Krag. Ligesom på skiftet ef

ter Peder Gaas var antallet af adelsdebitorer her relativt lille og deres 

gældsposter be~kedne. Begge steder var Ejler Høg blandt de mest 

fremtrædende, skønt han kun skyldte Jørgen Krag 106 rdl..413
) 

Udgifterne og indtægtstabene under Torstenssonkrigen og den 

almindelige økonomiske nedgang, som fulgte i dens spor, ramte 

samfundet og adelen som helhed. Derimod var det nok et fåtal, 

der havde måttet foretage så omfattende byggearbejder i 1630erne, 

som Ejler Høg.414
) Det synes godtgjort, at byggeriets afslutning 

var betinget af en vis gældsstiftelse, der måske nok var beskeden, 

men som sammen med gælden fra krigens tid og under den varige 

konjunkturnedgang fra 1640erne dog var en belastning. 

Til afrunding af billedet af Ejler Høgs økonomi i årene op til 

1646 må fremdrages en række mere positive sider af hans virksom

hed. Vigtigt er købet af de manglende to tredjedele af Ulkendrup 

mark på hver 131/2 td.htk .. Den ene part erhvervede han senest 

1644,415
) den anden mellem 29/9 1644 og 25/3 1645.416

) 1660 

gjorde Christoffer Urne "gisning" om, at hele marken "efter det, 
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den havde kostet sl. Ejler Høg", kunne være 1700 rdl. værd,417
) 

således at hver part kan have kostet ham 500-600 rdl.. Købene ud

gør under alle omstændigheder en del af baggrunden for gældsstif

telsen i årene omkring Torstenssonkrigen. , 
Særlige forhold gør sig gældende med hensyn til en donation fra 

Ejler Høg til de fattige i Odense 1644. Knud Lauridsen Seeblad, 

som døde 1640, havde på sit yderste stiftet et legat til de samme 

fattige på 300 rdl.. Den 21. sep. 1644 udgjorde kapitalen med 4 

års renter 372 rdl., og til dem blev lagt 100 rdl., "som Hr. Ejler 

Høg ligeledes til fattige havde udlovet". Ifølge fundatsen, som 

samme dag blev underskrevet i Odense, skulle pengene udsættes 

"hos visse folk" på rente.418
) 1672 blev ved en højesteretsdom en 

gård i Søndersø givet som vederlag for det legat på 472 rdl., som 

Knud Larsen og Ejler Høg havde 'stiftet' 1644.419
) En ondsindet 

sjæl ville måske foreslå, at denne gård kan have tilhørt Ejler Høg, 

og at han selv kan have lånt kapitalen på 372 rdl. mod at forhøje 

den med 100 rdl.. Det er i hvert fald en mulig forklaring på 

sammensmeltningen af de to donationer. 

Der er i denne forbindelse grund til at understrege Ejler Høgs 

placering blandt de "visse folk" på Fyn. Selv om adelsgæld helt 

op til 1660 i regelen stod opført som "vis tilstående gæld", var 

det allerede før 1646 overgået en række adelige at blive betegnet 

som "uvisse" debitorer på købmandsskifterne. Blandt dem var Ejler 

Høg ikke. Det er imidlertid karakteristisk, at de så godt som alle 

fik denne betegnelse i forbindelse med gæld, der var stiftet i 1620-

erne og fortrinsvis i disses første halvdel.420
) Den omstændighed, 

at Peder Gaas 1639- 40 så sig nødsaget til at tage håndskrifter på 

Ejler Høgs varegæld, sammenholdt med den kendsgerning, at denne 

gæld i første halvdel af 1645 blev nedbragt med 364 sld., er derfor 

velegnet til at illustrere den økonomiske belastning, byggeriet for

årsagede, og den lettelse, det medførte, da det i begyndelsen af 

1640erne var bragt til afslutning. 
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III. Ejler Røgs økonomiske stilling efter Torstenssonkrigen 

Efter krigen var det økonomiske grundlag for godsdriften betyde

ligt forringet. Øksneeksporten var i almindelighed dalende, og for 

kornhandelen var vilkårene endnu dårligere. 1649 indledte en række 

misvækstår over hele Nordeuropa, og den gode høst 1653 havde 

Danmark også fælles med konkurrenterne. For den internationale 

konjunkturudvikling blev det afgørende, at billigt, masseprodu

ceret østbaltisk - nu også russisk - korn fra 1640erne medførte et 

stærkt fald i priserne og reduceret efterspørgsel på det danske 

korn.421 ) 

Det var endvidere åbenbart, at adelens i 1630erne forbedrede 

likviditet nu atter havde lidt overlast. I en henvendelse til land

kommissærerne 14. jan. 1648 påpegede Ejler Høg og ni andre 

bekymrede fynske adelsmænd nødvendigheden af, at forstræknin

gerne til kronen blev tilbagebetalt "anseendis wj iche vden wor 

allerstørste schade lenger woris betailing kunde miste, efftersom vj 

sielffuer sidder i gieldt och besuerring paa anden steder och giffue 

rentte for huiss forstrechningh, vj i saa maader giordt haffuer" .422) 

At der var noget om snakken, dokumenteres af størrelsen af de 

bidrag, som fra denne kreds var ydet til krigsførelsen, sammen

holdt med den betydelige gæld, mange af disse bidragydere stod i 

til rådsaristokratiet i Odense.423
) Medvirkende til henvendelsen 

var sikkert også de mange og store lån, som året før var blevet 

registreret på landstinget.424) Samtidig kneb det alvorligt at få 

landgilden i hus. Efter de gode landbrugskonjunkturers ophør var 

bøndernes voldsomt forøgede skattebyrde særdeles følelig. De fyn

ske adelsmænd gjorde sig nu til talsmænd for en lettelse af beskat

ningen med den smukke begrundelse, at den bragte bønderne i så 

stor armod, "at wj neppelig kand bekomme woris rettigheed aff 

dennom, och naar nogen gaard ledig bliffuer, kand wj besuerligen 

faa nogen thil dennom af feste" .425) 

Fynske Årbøger 1970



398 Helge Land Hansen : Ejler Høg 

Ejler Høg deltog flittigt i adelens årlige sammenkomster 20. 

dag jul i Odense. Ved disse lejligheder drøftedes de fælles proble

mer, og her kom en væsentlig del af adelens gældsstiftelse i 

stand. Dagen efter det første efterkrigslandemode, den 14. jan. 1646 

stiftede Ejler Høg sit første kendte pantelån på 1250 rdl. hos rektor 

Jens Poulsen i Odense. Som forlover indtrådte Mogens Kaas mod 

pant i 3 af Ejlers gårde i Tåstrup i Lunde herred.426
) Hvadenten 

lånet skulle muliggøre betaling af gæld til Odenseborgere fra kri

gens tid eller stiftedes med andet formål, må det skrives på efter

krigsdepressionens regning. 

Det samme gælder et andet lån på l 000 rdl., som E j ler Høg 

et halvt år senere, den 13. juli 1646 optog hos Catharina v. d. 

Barnsfort i Odense, og hvorfor hun skal have fået 4 gårde i Skovs

gårde, Tågerud og Tværskov i pant.427 ) Men da havde til hans 

øvrige efterkrigsbekymringer føjet sig fremkomsten af en gammel 

gæld fra studieårene i Helmstedt. 

Da Ejler Høg og hans brødre 1626 i hast forlod denne by, efter

lod de sig gæld i form af obligationer til en købmand, Hans Schacht, 

på 1127 rdl. og til en skrædder, Claus Søiten, på 113 rdl.. Kredito

rerne var af krigen blevet afskåret fra at gøre deres krav gældende 

og afgik siden begge ved døden. Først da deres børn mange år 

senere blev myndige, fandt de gældsbrevene i deres fædres 'arv

skab'. Med en promotorialskrivelse fra byens borgmestre og råd 

sendte de deres fuldmægtig til Ejler Høg, som anerkendte hånd

skrifternes ægthed, men afdog at indfri dem, da han mente, de 

var forældede.428 ) Under påberåbelse af de nævnte hændelser og 

ukendskab til dansk lov stævnede arvingerne ham derfor for her

redagsdomstolen 1646. Sagens udfald må have været givet på for

hånd, idet Ejler Høgs fuldmægtig nu blot insisterede på, at hans 

husbond ikke kunne være forpligtet til at udrede gælden alene, 

også medarvingerne efter Otto og Thomas burde drages til ansvar. 

Dommen faldt den 10. okt. 1646 og fulgte denne opfattelse.429
) 

Fordelingen af gælden blev derefter formodentlig aftalt under et 
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møde i Viborg i slutningen af januar 1647. Her optrådte Niels 

Krag og Mogens Høg som mæglere mellem Ejler Høg, Just Høg og 

Erik Kaas i en lang række sager, de fleste af ældre dato. Ved denne 

lejlighed krævede Ejler og Erik Kaas tilbagebetaling af deres an

dele af de 100 lod guld til en værdi af 800 rdl., som Ejler og hans 

søskende 1627 havde lånt Just Høgs hustru. I kommissariernes nær

værelse beregnede Ejler sin egen andel til ~ af det oprindelige 
7 

beløb + § af resten - hans broderlod efter Otto og Thomas -

med renter ialt 8321/2 rdl., 1 mk., som Just Høg den 29. januar 

indvilligede i at betale. Dagen efter udstedte Erik Kaas i samme 

by et pantebrev til Ejler Høg på 423 rdl.. Vidners navne nævnes 

ikke. Beløbets størrelse giver ingen grund til at antage, at der var 

tale om et lån. Derimod kan det meget vel have omfattet Erik 

Kaas's andel af Helmstedtgælden, som var krævet betalt "skades

løs med al interesse", efter tidens sprogbrug mindst de 1240 rdl. 

forrentet med 6 Ofo i 20 år, ialt 2728 rdl. og med omkostninger 

utvivlsomt noget mere. Lægges de 423 rdl. til grund for beregnin

gen, har de svaret til Lisbeth Høgs femtedel af Ottos og Thomas's 

andele, som da hver har udgjort 10571/2 rdl. og den samlede Helm

stedtgæld inclusive Ejlers oprindelige andel31721/2 rdl..430) 

Ejler Høgs andel efter Otto og Thomas var dobbelt så stor som 

Erik Kaas's, s/iledes at Ejler efter dette selv har skullet betale 

19031/2 rdl. og uanset rigtigheden af denne beregning har stll.et 

overfor et gældskrav af nogenlunde denne størrelse. Desuden synes 

han altså også at have måttet udrede Erik Kaas's andel, i så fald 

blev det ikke sidste gang, han skulle holde hånden over svogeren. 

Helmstedtgælden nævnes ikke udtrykkeligt blandt de sager, man 

forhandlede om ved denne lejlighed, men i modsætning til andre 

stridsspørgsmål, som det ikke lykkedes at bilægge, omtales den al

drig siden, hvilket gør det rimeligt at knytte dens afvikling til dette 

møde. 

Efter det dyre år 1646 blev resten af 1647 forbavsende roligt 

for Ejler Høg. Ny gæld kendes ikke. Den 7. feb. 1647 afsluttede 
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Ejler et mageskifte med sin sydfynske nabo, Falk Gøye på Hvid

kilde, med hvem han allerede 1644 havde ligget i strid om det 

samme eller et tidligere mageskifte.431) Han fik nu 2 gårde og et 

gadehus i Vester Skerninge mod at afstå 2 gårde og et gadehus i 

Sørup.432) 

En af disse års hyppigste låntagere på landstinget var enken 

Anne Friis på Oregård.433) Ejler Høg optræder lejlighedsvis i for

bindelse med hendes pengesager434) og kautionerede den 11. nov. 

1647 for hende til rådmand Claus Madsen i Middelfart for et lån 

på 1000 rdl. mod at få pant i to af hendes gårde i Vr. Lunde.435) 

Brevet blev dateret på Oregård, og det samme blev et pantebrev 

til Ejler Høg selv af 13. jan. 1648 på 500 rdl. med pant i to gårde 

i Stensby.436) 

Hvad der end lå bag denne ridderlige optræden - gratis var den 

ikke. Samme dag, som Ejler Høg forstrakte Anne Friis eller gav 

hende henstand med 500 rdl., lånte han selv 150 rdl. af fogden 

på Fraugdegård, Jens Therkelsen,437) og tre dage senere, den 16. 

jan. 1648 pantsatte han 3 af Dallunds gårde i Serup til Iver Vind 

for 500 rdl.. Dette lån var iøvrigt et af de få, som senere blev 

indfriet. 438) 

Sammen med E j ler Bille på N akkebølle, som også var en del 

forgældet,439) foretog Ejler Høg i februar 1648 en omfattende 

indførsel for Claus v. Buchwalds arvinger i Claus Brockenhuus's 

gods.440) Den følgende uge mødtes de på Dallund, hvor Ejler den 

5. marts fik skøde fra Ejler Bille på en gård i Katterød ved Få

borg441) - vel som udlæg for gæld, det er svært at se, hvorfor 

Ejler Høg skulle ønske at købe denne gård flere mil fra Nielstrup. 

Mod slutningen af 1648 kneb det igen. Juleaftensdag lånte Ejler 

Høg 1000 rdl. af hospitalet i Odense,442) som han selv fire år tid

liger~ officielt havde betænkt med 100 rdl.. 

På det følgende adelsmøde i Odense den 13. jan. 1649 var kun 

mødt 9 adelige. 10 andre, deriblandt Ejler Høg, meldte lovligt for

fald.443) Han havde andre gøremål, men hvilke er ikke godt at 
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sige. Den 14. jan. 1649 modtog han på Kieler omslag et pantebrev 

fra Jens Paueske -måske af slægten Paaske i Odense - lydende på 

1000 rdl. med pant i 3 gårde i Over Holluf.444
) Det er ret kuriøst, 

at Ejler Høg, den eneste gang han nævnes i forbindelse med Kieler

omslagsgæld, optræder som långiver, eller måske snarere som for

lover. 

Bortset fra, at Iver Vind den 15. jan. 1649 fik fornyet sit pante

brev fra året før - årsagen kan have været en mindre ændring af 

pantegodset445
) - optog Ejler Høg dette år kun et par mindre lån. 

Odense hospital forstrakte ham St. Knuds dag (10/7) med yder

ligere 50 rdl. og Mortensdag samme år med 280 rdl..446) Denne 

udmærkede institution ydede øjensynligt gerne lån i forbindelse med 

højtiderne. 

Ved nytårstid 1650 beløb Ejler Høgs kendte bruttogæld sig, 

bortset fra varegælden, til 6730 rdl.. Heraf stammede 4230 rdl. for

delt på 7 lån fra efterkrigsårene 1646-49. Iver Vind var eneste ade

lige debitor, mens adelige forlovere forekommer for et par af lå

nene. Ud fra kendskabet til Ejler Høgs indtjeningsmuligheder, som 

konjunkturerne nu atter indskrænkede, må rentebyrden på over 

400 rdl. årligt vurderes som højst generende. 

IV. Ejler Røgs sociale position efter Torstenssonkrigen 

Der var mange fynske adelsfolk, la vadelige og enker som Anne 

Friis, der var værre stillet end Ejler Høg. Men at sammenligne ham 

med disse grupper, som i årtier havde været under økonomisk pres, 

tjener næppe noget formål. Vi vil i stedet rette opmærksomhe

den mod den gruppe adelige, som under ledelse af øens to land

kommissærer år for år mødte op på adelsmøderne i Odense. Frem

mødet her holdt sig selv i de politisk betydningsfulde år i slut

ningen af 1640erne på omkring en snes stykker,447
) og antallet af 

egentligt aktive var endnu mindre. De knyttedes sammen af fælles 
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økonomiske interesser, som bl. a. kom til udtryk i de 10 adeliges 

henvendelse til landkommissærerne 1648 med den mistrøstige om

tale af adelens kår. De søgte at hindre, at stillingerne som land

kommissærer, deres talsmænd overfor den dominerende rigsrådsadel, 

stod ubesatte.448
) Og de valgte fuldmægtige til de vigtigste herre

dage, normalt fire foruden landkommissærerne. 1650 var Ejler Høg 

blandt de udvalgte.449
) 

I Frederik III's håndfæstning fastsloges 1648 adelens ret til pro

vinsvis at indstille kandidater til ledige rigsrådspladser.450
) Hver 

adelig kunne foreslå 30 gode mænd, og under afstemningerne som

meren 1648 faldt de 18 fynske adeliges vota på 71 forskellige. Som 

udgangspunkt for et forsøg på at fastslå Ejler Høgs sociale og øko

nomiske position omkring år 1650 er valgt rækken af fynske fuld

mægtige 1648-50, opstillet efter antallet af fynske stemmer ved 

nomineringen af rigsråder 1648. I bilag nr. 2 er disse den menige 

fynske adels 11 ledende mænd opført med angivelse af eventuel 

embedsstilling. I bilag nr. 3 er de samme 11 opført med angivelse 

af deres hartkornsbesiddelse 1638, forekomster som debitorer på 

skifter efter Odenseborgere 1639-50, forstrækninger til kronen 

1643-45 og endelig deres gældsstiftelse 1646-50, 1651-53 og 1654-

57, såvidt den registreredes på landstinget. 

Hvad godsbesiddelsen angik, udgjorde de 11 en nogenlunde ho

mogen gruppe. De fleste havde hartkornsmængder på linie med 

eller mindre end Ejler Høgs. Hvad den sociale anseelse angik, som 

udmøntedes i tilfaldne stemmer, hævdede Ejler Høg sig som den 

lokale nr. 8. Ser man derimod på stemmerne fra det øvrige land, 

er der et meget stort spring fra de øverste 7 til de nederste 4. I 

modsætning til de førstnævnte, som i kraft af lensmandsstillinger 

eller andre embeder også på landsbasis var fremtrædende person

ligheder, og blandt hvilke landkommissærerne rekrutteredes, var 

Ejler Høgs position rent lokal. 

Oplysningerne om de elleves økonomiske forhold må tages med 

forbehold. Gælden til Odenseborgere har ikke kunnet opgøres ud-
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tømmende, udlæggene fra kronen omfatter kun fynsk gods, og 

ikke hele adelens gældsstiftelse registreredes på landstingene. 451
) All i

gevel forekommer det uafviseligt, at Ejler Høg hørte til de dårligst 

stillede blandt dem, han med rimelighed kan sammenlignes med. 

Ikke blot var hans forstrækning til kronen forholdsvis beskeden 

samtidig med, at han var blandt Odenseborgernes største debitorer, 

men medens de fleste andre af disse havde supplerende indtægter 

fra civile eller militære embeder, var Ejler Høg henvist til indtæg

terne af sit gods. I betragtning af, at han i 1650erne erobrede stil

lingen som landstingets suverænt førende låntager, vil det være be

rettiget at stille spørgsmålet, hvorfor en karriere i statens tjeneste 

med deraf flydende indtægter aldrig åbnede sig for Ejler Høg. 

Ud fra de kriterier, som i almindelighed synes at have været 

bestemmende for rekrutteringen af lensmænd,452
) kan spørgsmålet 

præciseres som følger: Opfyldte Ejler Høg de slægtsskabsmæssige, 

økonomiske og uddannelsesmæssige forudsætninger for at blive op

taget i den begunstigede lensadel? 

Som lensmandssøn-faderen Jacob Høg sad en årrække på Skive

hus - skulle Ejler rent statistisk have haft langt flere chancer for 

selv at få et len, end sønner af ikke-lensmænd.453
) Men denne for

trinsstilling var ret illusorisk, eftersom han næppe var fyldt 4 år, 

da faderen døde. Hans værge, storebroderen Just Høg, blev aldrig 

lensmand. 

Betragter vi derimod E j ler Høgs nærmeste slægt, må det erkendes, 

at den gjorde sig stærkt gældende i det 17. århundrede. Af farbro

deren Stygge Høgs sønner blev Jens lensmand på Stjernholm, Mo

gens ritmester, landsdommer i Nørrejylland og 1649 rigsråd med 

store forleninger, og endelig blev Just Styggesen Høg hofmester i 

Sorø og 1640 rigskansler og lensmand på Kalø.454
) Deres søster, 

Jytte Høg, var gift med Niels Krag, landsdommer, lensmand og 

1649 rigsråd.455
) 

Heller ikke sammenligningen med de mere jævnaldrende svogre 

falder ud til Ejler Høgs fordel. Niels Krabbe fik flere len og blev 
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1647 landkommissær i Skåne, og Iver Krabbe var i kraft af sin 

godsrigdom og sine slægtsforbindelser Skånes førende personlighed 

og kronede sin karriere med statholderskabet over Norge 1661.456
) 

Af de økonomiske forudsætninger for at opnå den eftertragtede 

lensmandsværdighed var for E j ler Høgs vedkommende gods

mængden ubetinget til stede. Og at hans økonomiske prestige 

skulle have lidt under hans regelmæssige gældsstiftelse i en sådan 

grad, at det gjorde ham uantagelig som lensmand, er næppe troligt. 

Det bør dog nævnes, at svigerinden Karen Krabbe, som støttede 

ham i 1630erne, siden holdt sig tilbage og først for alvor trådte til 

igen i 1656, da det gjalt om at redde, hvad reddes kunne for sø

sterens børn. Og med god vilje kan som udtryk for en vis distan

cering ses oprettelsen af våbenfabrikken Brobyværk 1648, hvor en 

kreds af velsituerede adelige - landkommissærer, lensmænd og 

rigsråder - fandt sammen uden Ejler Høg, men med deltagelse af 

hans fætter Mogens Høg, svogeren Niels Krabbe og en række af 

Ejler Høgs fynske standsfæller.457
) 

Den franske gesandts sekretær ved prins Christians bryllup 1634 

roste senere de danske adelsmænds sprogfærdighed og dannelse. 

Blandt adelsmændene ved hoffet kunne han kun nævne en, som ef

ter at have båret sine retter ind måtte gå bort i undseelse, fordi 

han på grund af ukyndighed i det franske sprog ikke kunne sam

tale med gæsterne.458 ) Af de 11 adelige, som ved denne lejlighed 

var tilforordnet den franske konges udsendinge, skulle de 6 "bære 

mad", og blandt dem var Ejler Høg.459
) Om det var ham, der gik 

rundt og skammede sig, er ikke til at vide, men hans franskkund

skaber kan ikke have været strålende efter hans kortvarige ophold 

ved et par nordtyske universiteter. Episoden illustrerer den vægt, 

man tillagde uddannelse og sprogkundskaber ved placeringen på 

den sociale rangstige, og Ejler Høgs mangler i disse henseender 

måtte stilles end stærkere i relief med overklassekulturens sti

gende franskorientering. 

At studietiden ved det religiøst prægede universitet i Helm-
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stedt460) og det mere eller mindre ufrivillige ophold i Rostock var 

for ringe et grundlag for en ung adelsmand, som ville gøre karriere, 

fremgår også af, at lillebroderen Thomas snarest muligt genoptog 

udlandsfærden og fulgte strømmen til Leyden - hvor der var mu

lighed for at lære fransk461 ) - og at storebroderen Otto senere 

sluttede sig til ham i Oxford. Ejler blev hjemme og var da næppe 

den bogligt bedst begavede af de tre. Stilles varigheden af hans 

studieophold på 2-3 år overfor gennemsnittet på 5-8 år,462) og 

lægges dertil, at selv af lensmandssønner med universitetsophold 

bag sig opnåede mindre end halvdelen en højere stilling i statens 

tjeneste,463) kan det ikke undre, at Ejler Høg stort set måtte nøjes 

med sin jævn~ militære løbebane. 

Denne var forøvrigt ikke definitivt afsluttet med afskeden som 

chef for den fynske trop 1644. Under reorganiseringen af landets 

militærvæsen i begyndelsen af 1650erne blev Ejler Høg sammen 

med 4 andre af Jørgen Brahe foreslået som tilsynsførende for 

"landtzens defension" fra Nyborg til Båg herred.464) 

Det nærmeste E j ler Høg kom lensadel en, nåede han 1651, da 

han fik befaling til at sidde i landsdommeren Henning Pogwisch's 

sted i de efterhånden ikke så få sager, hvori denne selv var part.465) 

3. del 

EJLER HØGS ØKONOMISKE KRISER I 1650'ERNE 

I det politiske spil i slutningen af 1640erne måtte den fynske adels 

ønske om skattelettelse for bønderne vige for kravet om tilbage

betaling af forstrækningerne til kronen, som også den gejstlige og 

borgerlige stand kunne støtte. Ifølge rentekammerets protokoller 

blev på Fyn som betaling udlagt 1479 tdr.htk. krongods til en 

værdi af 77.514 rdl.,466) og i årene 1651-53 blev pantebrevene på 
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det udlagte gods læst på landstinget. Godt halvdelen tilfaldt bor

gerlige kreditorer,467) men udlæggene til adelige kan have bidraget 

til at bringe størrelsen og antallet af adelige lån stærkt ned i disse 

år.468
) For nogle af kronens største kreditorer som Henning Pog

wisch, Henrik Gyldenstjerne og Henning Valkendorf er nedgan

gen meget markant.469
) 

En anden, mulig årsag til den exceptionelt ringe gældsstiftelse 

1652-53 kunne være den mærkbare stigning i landets samlede stu

deeksport, som fandt sted i begyndelsen af 1650erne. Over Assens 

udførtes 1651/52 lige så mange øksne, som i årene før Torstens

sonkrigen, og selv de næsten udkonkurrerede fynske købmænd kun

ne i forårsmånederne 1652 og 1653 sætte eksporten noget i vej
ret.470) 

Der var dog allerhøjst tale om et kortvarigt pusterum. Efter den 

store høst 1653 svigtede det hollandske kornmarked næsten totalt, 

og Christen Skeel kunne sikkert med megen føje 1654 afvise nye 

skattepålæg og flere appeller til adelens offervilje som umulige og 

"ganske forgæves" .471
) Fra midten af 1650erne viser panteproto

kollerne da også påny en voksende adelig gældsstiftelse. 

l. Krisen 1651 og dens baggrund 

For Ejler Høgs vedkommende ændrer gældsstiftelsen afgørende ka

rakter fra 1650. De borgerlige långivere træder noget tilbage for 

adelige kreditorer, hentet fra familiekredsen, og 1651 mere end 

fordobler han med nye lån på over 7000 rdl. sin gæld og tegner 

sig dette år for tæt op mod halvdelen af den låntagning, som re

gistreredes på landstinget. At der var indtrådt en kritisk situation 

for Ejler Høg, er ganske klart, og det er i nogen grad muligt at 

opridse dens baggrund. 

På skiftet efter Otto og Thomas havde Just Høg overtaget Agers

hø!, der stadig var stillet som brugeligt pant til Gert Rantzaus 

arving, Øllegaard Rantzau, for Ejler Bryskegælden på 10.000 rdl.. 
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Tanken var, at Just Høg skulle indløse gården "når han ville", 

dvs. når hans økonomiske situation tillod det, men her løb han ind 

i panthaverens krav om godtgørelse for mistede indtægter af pante

godset under Kejserkrigen. Just benægtede ikke, at dette ønske var 

i hvert fald delvis berettiget, men han ville dog gerne før indløs

ningen sikre sig, at Ejler Høg og Erik Kaas bidrog til godtgørelsen. 

Med dem havde han i forvejen et par stående mellemværender, 

bl. a. Jens Gertsens uafgjorte regnskaber. 

Den 4. juli 1636 blev nogle af disse sager pådømt af Mogens 

Kaas og Niels Krag. Den eneste bevarede kendelse angår rentegodt

gørelsen til Gert Rantzaus arvinger. Da der ikke forelå noget regn

skab, hvori renterne af de 10.000 rdl. var gjort op mod Agersbøls 

visse og uvisse indtægter, og da Just Høg endnu ikke havde betalt 

noget som helst, afstod kommissarierne fra at foretage nogen egent

lig likvidation, før der var truffet afgørelse herom ved domstolene. 

Ifald Gert Rantzaus arvinger fik medhold i deres krav "kunne til

kendes enhver ... pro quota i den anfordring at betale" .472
) 

Den 19. nov. samme år blev Just Høg, der allerede, mens han var 

værge, en kort tid havde siddet indmanet for gælden, påny manet 

for de 10.000 rdl., denne gang af Christian Rantzau på Øllegaard 

Rantzaus vegne. Da han hverken ville betale eller møde til nogen 

mamng, blev han den 7. aug. 1637 indstævnet til herredagen 

1638.473
) Han besvarede stævningen med at indstævne modpar

ten til samme herredag.474
) Her påstod han, at det ved pantsæt

telsen var blevet bestemt, at det beløb, hvormed indtægterne af 

pantegodset årligt oversteg den fastsatte rente på 6 °/o, skulle af

kortes i pantesummen. Efter hans opfattelse drejede det sig om 

"mange hundrede dir." årligt, og selv om han i den foreliggende 

situation nok så sin fordel i at overdrive, er det troligt, at netop 

denne aftale var forklaringen på hans villighed til at hjælpe sine 

søskende af med deres gæld. Ved at overtage gården på disse vilkår 

havde han kunnet håbe på en ganske pæn spekulationsgevinst. 

Hvad indtægtstabet under krigen angik, da mente Just Høg at 

7• 
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vide, at fogden på gården det år, fjenderne kom i landet, både 

havde modtaget smørskyld og anden indkomst og en stor del af de 

uvisse indtægter og iøvrigt "stedse havde været på gården, avlen 

og nytten deraf at ha ve forestået". Han foreslog derfor, at regn

skaberne fra hele pantsættelsesperioden skulle fremlægges, så ind

tægterne kunne likvideres mod hovedsum og renter, "hvorefter 

kunne betales" _475) 

Domstolen afgjorde den 12. april 1638, at der skulle likvideres i 

sagen inden Mikkelsdag (29/9), hvorefter Just Høg skulle indløse 

Agersbøl til næste omslag. Kunne Gert Rantzaus arvinger ikke 

fremlægge noget regnskab fra krigens tid, påhvilede det dem at 

bevise, at de da intet havde oppebåret af godset. Og eftersom Just 

havde svigtet sit løfte om at indløse gården 1626, mens på den 

anden side arvingerne længe havde været tilfredse med at beholde 

pantet, så lød den salomoniske dom, at med hensyn til krigsska

den, da "burde begge parter stå last og brast og hver drage halv

parten deraf" .476) 

Først den 8. nov. 1638 kunne Niels Krag og Erik Juul afslutte 

likvidationen i Viborg. Efter fradrag af indkomsterne i den årlige 

rente på 600 rdl. skulle Just Høg indløse Agersbøl til omslag 1639 

med 10.000 rdl. hovedstol og 2784 rdl. resterende renter. Den 2. 

jan. 1639 modtog Henrik Rantzau på arvingernes vegne de 12.784 

rdl. "aniaugendes Agersbøl" .477 ) Hovedparten af beløbet var 

utvivlsomt indkommet ved salget af gården kort forinden til Jør

gen Juel til Laage. Han blev gift 1638 og samme år med Agers

bøJgårds 32 tdr.htk. takseret til 150 tdr.htk..478
) For Just stod nu 

tilbage at få indkrævet medarvingernes andele af de 2784 rdl. re

sterende renter. 

Den l. sep. 1642 fik Niels Krag og Mogens Høg til opgave at 

pådømme følgende uafgjorte mellemværender mellem Just Høg, 

Ejler, Høg og Erik Kaas: 

Nogen afregning og nogle regnskaber om Østrup gård og andet mere, som der 
ikke var gjort forklaring på efter deres afdøde brødre og svogre, Otto og Thomas. 
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De penge, som Just Høg havde udlagt til Agersbøls indløsning. Nogle 
uforklarede regnskaber efter afdøde Jens Gertsen, der først havde været Just 
Høgs og siden Ottos og Thomas's foged over Dallund, Nielstrup og Østrup 
gårde og gods. 

Disse sidste regnskaber havde været fremlagt for en kommission -

måske den fra 1636 bestående af Mogens Kaas og Niels Krag- men 

J ens Gertsens efterfølgere i bestilling og ægteskab, J ep Poulsen og 

Palle Christensen, havde undladt at møde op for kommissarierne. 

Niels Krag og Mogens Høg fik nu befaling til snarest at stævne 

arvingerne og de to fogder til at møde for sig i Viborg førstkom

mende Mauritii dag (22/9) og gøre rede for regnskaberne. "Dersom 

nogen udebliver og ikke vil møde", havde kommissarierne alligevel 

fuldmagt "til at dømme på samme regnskaber, hvormeget deres 

mangler og beholdning med andet kan beløbe sig i penge, og hvor 

meget de bliver skyldig, så at de, som udebliver, kan stå tilbørligt 

til rette derfor og de kan komme til en ende dermed". 479) 

Da regnskaberne ikke siden omtales, og de åbenbart ikke var 

nogen hindring for, at Palle Christensens søn, Christen Pallesen, i 

1650erne kunne være foged på Nielstrup, må man regne med, at 

de er blevet 'forklarede' ved denne lejlighed. Men kendskabet til 

likvidationen 1642 indskrænker sig til en senere bemærkning om, 

at Niels Krag og Mogens Høg "både da og tilforn til adskillige 

tider" havde forhandlet mellem arvingerne.480) 

Under alle omstændigheder var Agersbøl-mellemværendet ikke 

bragt ud af verden. Året efter kom krigen, og da den var ovre, 

kom til de øvrige sager fordelingen af den gamle studiegæld fra 

Helmsted t. 

Den 29. jan. 1647 var Niels Krag og Mogens Høg atter for

samlede til "vidtløftig underhandling imellem parterne" om Agers

bølgælden, "dem til mindelighed imellem at forene, hvilket dog 

ikke kunne ske" .481
) Det var ved denne lejlighed Just Høg ind

vilgede i at tilbagebetale de 100 lod guld, hans hustru havde lånt 

1627, rimeligvis som led i afviklingen af Helmstedtgælden.482) 
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Men hvad Agersbøl-renterne angik, så havde Niels Krag - der var 

ved at være noget aflægs - øjensynligt glemt, at han selv sammen 

med Mogens Kaas den 4. juli 1636 havde tildømt "enhver af med

arvingerne pro quota i den anfordring at betale" .483) Denne af

gørelse skulle Ejler Høg og Erik Kaas i sin tid have "samtykt og 

forseglet", men da Just Høgs foged den 29. jan. 1647 forsømte at 

fremlægge den for kommissarierne, holdt modparten gode miner 

til slet spil, hvorfor Niels Krag og Mogens Høg erklærede, at det 

"syntes dem, bemeldte Ejler Høg og Erik Kaas for denne Just Høgs 

anfordring burde kraftesløs at være, og Just alene den skade at 

tilregne". For Just havde modtaget Agersbøl "til fuld køb" og 

havde ikke siden protesteret mod at skulle indløse gården. Og med 

indløsningen havde Ejler og Erik intet haft at bestille.484) 

Just appellerede deres afgørelse til herredagen, hvor sagen på 

grund af kongeskiftet først kom for i sommeren 1649. Da var både 

Niels Krag og Mogens Høg blevet medlemmer af rigsrådet, men 

havde endnu ikke nået at indtage deres sæder i herredagsdomsto

len.485) Ejler Høg var i slutningen af juni kaldt til hovedstaden i 

anden anledning486) og kunne her erfare, at dommen var faldet 

den 21. juni og endeligt fastslog, "at Just Høgs medarvinger ikke 

kunne befries, at de jo ... samme rente samtligen bør at betale" .487) 

Kort efter døde Just Høg. Hans begravelse i Århus den 21. aug. 

1649 var den tredje store familiebegivenhed det år. I februar var 

hans søn Erik Høg blevet gift, og i april holdt hans datter bryllup 

i Århus med Morten Skinkel til Østergård. Hans halvkusine Jytte 

Høgs søn med Niels Krag, Otte Krag, noterede alle disse sam

menkomster i sin kalender.488) Han var få år forinden blevet nabo 

til Ejler Høg, idet han ved sit ægteskab 1645 med Karen Krabbes 

steddatter, Anne Rosenkrands, var kommet i besiddelse af Skjolde

mose nær Nielstrup.489) 

Den 14. maj 1650 døde Niels Krag. Hans enke Jytte Høg, som 

var sine søskende, svogre og venner "udi ord oc gieminger . . . en 
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huldefuld o c trofast ven", 490
) lånte den 9. juli samme år i Odense 

E j ler Høg 100 rdl. mod 6 Ofo i rente.491 ) Den følgende 11. novem

ber daterede Ejler Høg i København, hvor han nu som fynsk adels

fuldmægtig opholdt sig ret hyppigt, et pantebrev på 824 rdl. til 

Otte Krag på dennes hustrus vegne. Pengene forfaldt med 6 Ofo i 

årlig rente til betaling "udi en samlet summa" i København den 

11. dec. 1651, og som underpant modtog Otte Krag en gård i 

Ollerup og en i Stågerup.492) Da der var mere end et år til for

faldsdagen, betød beløbets usædvanlige størrelse nok blot, at E j ler 

havde måttet betale 1/2 års rente, 24 rdl. forud. Den 21. juni 

1651 fik Otte Krag et nyt pantebrev fra ham på 600 rdl., som 

også skulle betales med renter den 11. dec. 1651, med pant i to 

andre af Nielstrups gårde i Ollerup.493
) Bortset fra sine to lån til 

Ejler Høg lod Otte Krag ikke registrere gældsbreve på Fynbo 

landsting, og de kan derfor, hvor forretningsmæssige de end er, 

uden tvivl skrives på nabo- og familieskabets konto. 

Just Høg havde 1649 efterladt sig enken Anne Rantzau, sønnen 

Erik og en datter, der var gift med Morten Skinkel. På skiftet, om 

hvis afholdelse ingen oplysninger er fundet, har man måttet tage 

stilling til den afdødes forskellige mellemværender med Ejler Høg 

og Erik Kaas. 

Den 27. sep. 1651 underskrev Ejler i Viborg to pantebreve til 

Erik Høg og Morten Skinkel, som han ifølge brevene skyldte hen

holdsvis 4000 og 2000 rdl.. Gælden forfaldt "med sin tilbørlige 

rente"494) således: 

Erik Høg Morten Skinkel 
hovedstol renter hovedstol renter ialt 

(rdl.) (rdl.) (rdl.) (rdl.) (rdl.) 

Snapsting 1653 . . . .. . 1000 240 500 120 1860 
1654 . . .. .. 1000 180 500 90 1770 
1655 . ..... 1000 120 500 60 1680 
1656 ..... . 1000 60 500 30 1590 

4000 600 2000 300 6900 
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Som underpant fik Erik Høg 8 gårde og Morten Skinkel 5 gårde 

og et gadehus i Søndersø, over halvdelen af Ejler Høgs gods i sog

net, som - hvis pengene ikke blev betalt til hver termin - automa

tisk skulle overgå til brugeligt pant.495) 

Da de to gældsposter forholder sig til hinanden som broderlod 

til søsterlod, kan der næppe være tvivl om, at det var Just Høgs 

udeståender med Ejler Høg, som her i afrundet form konverte

redes til pantegæld. De må have omfattet Ejlers del af Agersbøl

renterne, som kan beregnes til 1326 rdl.,496) med renter fra ind

løsningsdagen 2/1 1639 til 27/9 1651, 12i år, ialt omkring 2340 

r dl.. 

Meget tyder endvidere på, at Ejler havde overtaget en del af 

Erik Kaas's gæld til Just Høgs bo, måske hans del af Agersbøl

renterne på omkring 1170 rdl.. Fra dagene omkring udstedelsen af 

Ejler Høgs pantebreve til Just Høgs arvinger kendes ingen tilsva

rende breve fra Erik Kaas. Han havde derimod allerede den 27. 

jan. 1650 på første snapsting efter Just Høgs død pantsat 3 af sine 

gårde i Han herred til Ejler for 811 rdl., som skulle betales nytårs

dag 1651.497) Det er de dog næppe blevet. Erik Kaas bevægede sig 

på det tidspunkt efter alt at dømme på fallittens rand. Hans "liden 

ringe herregård" var i tiden forud "tvende gange på kort tid af

brændt, engang af ulykkelig ildsvåde, end en gang af de svedi

ske",498) og det må have været, mens gården første gang lå i 

ruiner, at han omkring 1640 havde den endnu ubetydeligere gård, 

Ørndrup i Års herred i forpagtning af sin farbroder Mogens 

Kaas.499) At få Aggersborg genopbygget var allerede første gang 

så stor en anstrengelse, at han i begyndelsen af 1640erne for sin 

"hårdheds og strengheds skyld" skal have lagt halvparten af sognet 
øde.soo) 

Efter at Ejler Høg i september 1651 havde truffet aftale om 

afviklingen af gælden til Just Høgs arvinger, havde han i begyn

delsen af det nye år besøg af Erik Kaas, som den 17. jan. 1652 på 

Dallund gav ham pantebrev på yderligere 3031/2 rdl. at betale 
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20. dag jul 1653 i Odense med pant i en gård i Aggersborg sogn.501
) 

En uge senere, den 24. januar pantsatte Erik Kaas i Viborg endnu 

to af sine gårde til Erik Høg for 500 rdl., som forfaldt til snaps

ting 1653.502
) 

Senere på året tog Ejler Høg skridtet fuldt ud og købte Aggers

borg. Betalingen omtales ikke direkte, men den 28. okt. 1652 ud

stedte han på Nielstrup et gældsbrev til Erik Kaas på 5000 rdl., 

som med 1/2 års opsigelse forfaldt den følgende 1. maj, idet renten 

på 6 Ofo først skulle beregnes fra 1/5 1653.503
) 14 dage senere gav 

Erik Kaas på Aggersborg Ejler Høg skøde på gården med tillig

gende gods, lidt mere end de ca. 150 tdr.htk., han selv 1631 havde 

betalt med 7000 rdl., som han plejede med sin hustrus vilje og sam

tykke. Skødet, der var dateret den 12. nov. 1652, optog også to af 

de fire gårde, Ejler i forvejen havde i pant for godt 1100 rdl., som 

man derfor antagelig må lægge oven i de 5000 rdl. for at få den 

omtrentlige købesum.504
) 

Erik Kaas blev foreløbig boende på Aggersborg og nævnes 1653 

et par gange til gården, 505) og så længe kom heller ingen af de 

5000 rdl. til udbetaling. Ejler Høg lovede som sit bidrag til fædre

landets "conservation og frelse" den 20. juni 1653 100 tdr. rug, 

byg og havre, "lige meget af hver slags ... at levere i Aggersund", 

hvis færgemænd hørte under hans nyerhvervede hovedgård.506
) 

Den 15. sep. 1653 fik han skøde fra Erik Kaas på yderligere 5 

gårde, deraf 4 i Aggersborg sogn.507
) Blandt dem var de to gårde, 

Erik Høg året før havde fået i pant for 500 rdl. til betaling på 

snapstinget 1653, og hvoraf den ene hørte til det oprindelige til

liggende fra 1631.508
) De øvrige fire havde Erik Kaas købt og 

mageskiftet sig til kort efter skiftet 1632,509
) og gårdene hørte 

alle 5 med tilsammen lige ved 50 tdr.htk. til Aggersborgs største. 

1654 afhændede Ejler Høg Aggersborg til Hak Vind, som samme 

år blev hans svigersøn, og det kan naturligvis ikke udelukkes, 

at planer om at skaffe de unge et sted at bo spillede ind ved 

købet af gården. Det sandsynligste er dog, at støtten til Erik Kaas 
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og engagementet i dette sogn, som efter den stedlige præsts nok 

ikke helt pålidelige udsagn var "ingen tid enten i freds- eller krigs

tid respekteret uden for halvt",510) havde til formål at afværge, at 

den eneste endnu levende af hans søskende og hendes mand måtte 

gå fra gården. Men med sin hjælpeaktion forværrede han følgerne 

for sig selv af opgøret efter Just Høg, som ellers i forvejen var 

alvorlige nok. 

Sideløbende med disse store transaktioner, hvis konsekvenser lå 

et stykke ude i fremtiden, plejede Ejler Høg sin sædvanlige gælds

stiftelse, som foreløbig ikke viste tegn til stigning. De omfattende 

pantsættelser i september 1651 forhindrede heller ikke, at han et 

par måneder senere blev bedt om at indtage landsdommeren Hen

ning Pogwisch's sæde i de sager, landsdommeren selv var indblan

det i.511
) 

Mortensdag 1651 lånte Ejler Høg på Nielstrup 350 sld. af Anders 

Nielsen i Diernæs, som senere overdrog sit gældsbrev til Peder Bør

ting på Rantzausholm.512
) Den 11. december samme år forstrakte 

Karen Krabbe, som 1647 for anden gang var blevet enke, ham i 

København med 300 rdl..513 ) De er vel blevet anvendt til afbeta

ling på gælden til Otte Krag på ialt 1424 rdl. med renter, som 

forfaldt samme dag og sted. 

Som det eneste ~f Ejler Høgs pantebreve fik Iver Vinds på 500 

rdl. med pant i 3 gårde i Serup i panteprotokollen påskriften: 

"Dette pantebrev er indfriet" ,514) hvilket må være sket senest på

skeaften, den 3. maj 1652, da Ejler Høg "fick ... 1000 rix.dlr. 

paa rente aff Gymnasii penge" i Odense og herfor pantsatte alle 

Dallunds 5 gårde i Serup.515) Bortset herfra og fra betalingen for 

Aggersborg kendes ingen ny gældsstiftelse fra dette år, hvor der 

også i almindelighed var sket en kraftig nedgang i den registrerede 

låntagning. 

Den 5. juli 1652 afholdtes der skifte efter Peder Gaas's enke, 

som havde videreført forretningen efter sin mands død 1645. Ejler 
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Høg havde dengang nedbragt sin gæld til 72 sld., og den var siden 

kun steget til 100 sld., men var dog af de blot 5 adelige debitorers 

den næststørste.516
) 

Samme år fik han for sin forstrækning til kronen - eller en del 

af den - udlagt to gårde i Glamsbjerg, som han den 29. juli mage

skiftede til fru Hilleborg Asehersleben på Søholm, så han i stedet 

fik en gård i Skam herreds Torup og en i Næsbyhoved Broby sogn 

i Skovs Højrup. Allerede året efter, den 18. juni 1653 blev de 

begge pantsat til Hans Brodersen i Odense for 330 rdl..517 ) 

Da der den 8. dec. 1652 blev afholdt skifte efter Christoffer 

Schultz's enke, henstod Ejler Høgs to breve til hendes 1650 afdøde 

ægtefælle på tilsammen 1500 rdl. endnu ubetalte.518
) Og på snaps

tinget i begyndelsen af det nye år skulle de første rater til Erik 

Høg og Morten Skinkel på andre 1500 rdl. med renter betales. 

Ejler Høgs beskedne gældsstiftelse 1653 gør det helt sandsynligt, 

at han foreløbig lod det blive ved rentebetalingerne. Den 13. ja

nuar, da adelen mødtes i Odense,519
) lånte han 250 rdl. af Henrik 

Wrangel, foged på Sandholtog svoger til fogden på Nielstrup 1657, 

Christen Pallesen.520
) Med lånet hos Hans Brodersen på 330 rdl. 

slutter gældsstiftelsen det år. 

Påskeaften 1654 pantsatte Ejler Høg Christen Nielsen Møllers 

gård i Ollerup, som årligt gav 32 ørtug mel, til Gymnasiet i Odense 

for 300 rdl..521
) Efter taksten 1627 skulle møllen takseres til 20 

tdr.htk., således at panteprisen kan have været så lav som 15 rdl./ 

td.htk. mod normalt for bøndergodset 20-30 rdl..522
) Samme dag 

forfaldt de 1000 rdl., han havde lånt af hospitalet 1652, for anden 

gang. Som de andre summer, der forfaldt det forår, synes heller 

ikke de at være blevet betalt til tiden. 

II. Ejler Røgs økonomi i opløsning 1655 

Mens adelens samlede gældsstiftelse på landstinget 1654 påny var 

stigende, var Ejler Høgs dette år den laveste siden begyndelsen af 
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1640erne. Årsagen var den enkle, at Ejler den 18. aug. 1654 med 

Erik Høg som vidne skødede Aggersborg med tilliggende gods, nu 

ialt godt 200 tdr.htk., til sin vordende svigersøn, Hak Vind,523
) 

som den 3. september holdt bryllup i Odense med jomfru Marie. 524
) 

Aftaler om betalingen kendes ikke, men ud over at begrænse Ejler 

Høgs låntagning satte den ham i stand til at nedbringe gælden til 

Erik Kaas, den 29. september med 970 rdl. og den 3. oktober med 

450 rdl..525
) Erik Kaas og Lisbeth må nu have forladt Aggersborg 

og, kan have taget ophold på Nielstrup.526
) 

Men 1655 blev der atter åbnet for sluserne. 

Ejler Høg havde 1653 på skiftet efter Jørgen Schult til Finstrup 

været værge for en del af børnene og som sådan været med til at 

skøde halvdelen af Finstrup til deres meget aktive mor, Anna 

Margrethe v. Gotzen.527
) Samme år kautionerede han for et lån 

fra hende til Elsebeth Ulf el d t på l 000 rdl. og fik pant i 4 gårde i 

Slet herred. Pantebrevet blev dog kort efter annulleret på Viborg 

landsting.528
) Men den 13. jan. 1655 lånte Ejler på Finstrup 3000 

rdl. af Anna Margrethe v. Gatzen mod pant i 9 gårde i Olle

rup,529) og samme dag fik han fra Clara Gyldenstjerne, datter af 

den anden værge på skiftet, Henrik Gyldenstjerne, et lån på 300 

rdl..530
) 

Derpå gik turen til Viborg. Her skødede han den 27. januar en 

gårdspart i Ullerup nær Søndersø til Just Høgs svigersøn, Morten 

Skinkel,531
) og udstedte dernæst den 29. januar en obligation på 

1553 rdl. til Christen Skeel Jørgensen.532
) Samme dag fik Erik 

Kaas et nyt afdrag på 530 rdl..533 ) 

Den 10. maj 1655 fik Erik Kaas sit sidste afdrag fra Ejler Høg 

på 330 rdl..534
) Det var åbenbart alt, hvad han kunne hale ud af 

svogeren, som selv 4 dage senere måtte låne 400 rdl. af Jørgen 

Wichmand i Odense.535
) Endnu resterede der 2720 rdl. på gælds

brevet, måske Erik Kaas's sidste betydende aktiv, som han med 

påløbne renter den 28. sep. 1655 overdrog Christian Urne Jørgen

sen for 2905 rdl..536~ 
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Den 10. sep. 1655 markerede Ejler Høg selv situationens alvor 

ved for 1000 rdl. at pantsætte Ulkendrup mark, "som ligger til 

hans sædegård Dallund", til herredsprovst Henrik Hansen i Skam

by. Provsten var søn af afdøde biskop Hans Mikkelsen, der ved 

sin død havde efterladt sig den nette sum af 30.000 rdl.. De 1000 

rdl. tilhørte Henrik Hansens to brodersønner, som han var værge 

for, og forfaldt året efter med 6 °/o "under et adeligt indlager" .537
) 

Truslen om indmaning havde dog overlevet sig selv. I tilfælde af 

misligholdelse måtte kreditorerne "gøre sig pantet så nyttigt, som 

de kunne, til gælden var betalt" .538
) Skulle forrentningen derefter 

holdes oppe på 6 %, måtte afgiften af marken på 401/2 td. byg. 

kunne sælges for 11/2 rdl. tønden, og det lod sig kun vanskeligt 

gøre i slutningen af 1650erne.539) Men panteprisen på 25 rdl. pr. 

td.htk. var kun halvdelen af prisen i handel og vandel, og selv om 

den pris, til hvilken panthaverne efter 1660 blev indført i 28 af 

markens 401/2 td.htk., var noget højere, godt 35 rdl. pr. td.htk., 

var der klart tale om en långivning, som stillede kreditorerne gun

stigt. Til sammenligning kan anføres, at Christian Urne fik resten 

af marken udlagt for en del af sin obligationsgæld til 50 rdl. pr. 

td.htk .. 540
) 

Den 23. september aflagde Ejler Høg igen visit hos enkefruen 

på Finstrup, men blev spist af med et lån på 100 rdl..541
) Et lån 

på 2000 rdl., stiftet en gang i løbet af året hos en anden enke, 

Margrethe Wensin på Langesø,542
) bragte den nye bølge af gælds

stiftelse op over 8000 rdl.. 

Forklaringen på denne voldsomme forøgelse af gældsbyrden må 

søges i flere forhold. 

For gældsstiftelsen på Fyn viser skøde- og pantebøgerne i al

mindelighed en stigning fra 1654, hvis årsager, bl. a. de elendige 

afsætningsforhold for danske landbrugsvarer i udlandet, også har 

virket befordrende på Ejler Høgs låntagning. 

Og selv om det i dårlige tider måske har kunnet betale sig at 

overlade gods som brugeligt pant til kreditorerne fremfor at be-
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tale dyre renter, bidrog det dog yderligere til at formindske de i 

forvejen stærkt reducerede indkomster. Desuden var de årlige rente

krav nu så store, at de i sig selv var en kilde til ny gældsstiftelse. 

En del af de nye lån må være gået til betaling af ældre for

faldne lån. Ejler Høgs beskedne gældsstiftelse 1653-54 gør det så

ledes muligt, at de to håndskrifter til Christoffer Schultz på til

sammen 1500 rdl., som endnu på skiftet efter enken den 8. dec. 

1652 henstod ubetalte,543
) først blev indløst gennem de nye lån. 

Størstedelen af afbetalingerne til Erik Kaas på ialt 2280 rdl. ind

kom vel ved salget af Aggersborg, men hvor meget Hak Vind, der 

allerede 1657 havde sat meget af godset over styr544
) og siden 

døde "in delirio",545) egentlig har kunnet præstere, er ikke godt at 

vide. 

Derimod tyder intet på, at gælden til Erik Høg og Morten Skin

kel på tilsammen 6000 rdl. blev nedbragt. 1664 ejede de hen

holdsvis 1 O og 2 gårde i Søndersø foruden et hus, de besad i fælles

skab, efter den nye matrikel ialt godt 95 tdr.htk .. 546
) Man må 

derfor regne med, at de allerede 1655 havde overtaget de fleste af 

de 13 gårde, de 1651 havde fået i pant og som de, hvis Ejler 

ikke overholdt sine terminer, måtte "bruge og beholde uden nogen 

anden rettergang". 547
) 

Det skulle ikke gøre sagen bedre, at Ejler Høgs udgifter fra efter

året 1654 fik et ordentligt skub i vejret. Efter søsterens bryllup i 

september påbegyndte de to ældste sønner, Jacob og Tage, den 

uundgåelige udenlandsrejse, som måtte bringe selv den fornuftigste 

adelshusholdning ud af balance med årlige udgifter for hver på 

måske op mod 1000 rdl.. Den 18. okt. 1654 blev de immatrikuleret 

ved universitetet i Strassbourg,548
) hvor magister Hans Sperling 

fra Odense traf dem i maj 1655.549
) 
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III. Ejler Høg opgiver Dallund 

Sent på året 1655 døde Ejler Høgs frue, Else Krabbe. Den 18. 

december holdt biskop Laurids Jacobsen ligprædiken over hende i 

Ollerup kirke, hvor hun også blev begravet, dog vist først den 

26. april det følgende år. Den 10. juli 1656 tilskikkede Ejler Høg 

biskoppen den gængse erkendtlighed for hans umage, en forgyldt 

sølvkande på 90 lod.550
) 

Tre dage efter ligbegængelsen, den 21. dec. 1655 lånte Ejler 2878 

rdl. af svogeren Niels Krabbe til betaling i København den 11. 

dec. 1656. Som sikkerhed stillede han Nielstrup hovedgårds 99 tdr. 

htk .. 551
) Støtten var muligvis tiltænkt søsterens børn, og Niels 

Krabbe kan have haft videregående planer med den. Den 13. jan. 

1656 lod han i Odense Ejler underskrive en kopi af Nielstrups jor

debog, som han derefter lod læse på landstinget,552
) og efter Ejler 

Høgs død var hans tilgodehavender nået op over 8000 rdl..553
) 

Fru Elses død og pantsættelsen af Nielstrup ved udgangen af 1655 

indvarslede et bevæget år, præget af vanskeligheder med de gamle, 

adelige kreditorer, som i stigende omfang så renterne af deres til

godehavender udeblive, og i forbindelse hermed nye, borgerlige kre

ditorers optræden på arenaen. Hen på året begyndte Ejler Høgs 

helbred at svigte, og det er på denne baggrund man må vurdere 

svigerinden Karen Krabbes kraftige indgriben mod slutningen af 

1656. 

Det havde vist sig, at Erik Kaas havde ladet den obligation, han 

1655 overdrog Christian Urne, lyde på lidt mere, end der egentlig 

resterede af Ejler Høgs gæld. Christian Urne gjorde indsigelse, og 

Ejler måtte den 29. jan. 1656 beroligende skrive til ham fra Vi

borg: "Kære broder. Eftersom din fuldmægtig har været hos min 

svoger og mig, og vi nu om alting er kommet til en ende, da på 

det der ikke skal gøres skår i det brev, formedelst der videre er 

betalt, end han mit brev til min broder har overdraget på, som er 

2905 rdl., da vil jeg på resten tage min svogers obligation og min 
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broder, når Gud vil, vi findes, give dig min obligation på for

skrevne 2905 rdl. med sin rente til den 11. december efter din be

gæring" .554) 

Ejler Høg holdt stadig hånden over sm svoger. Men Christian 

Urne fik aldrig renter af sit gældsbrev, og også for en række af de 

øvrige lån udeblev renterne det år. Det gjalt således Jytte Høgs 

100 rdl., og hun lod derfor den 21. jan. 1656 Ejler underskrive 

hendes opsigelse af lånet uden dog derved at opnå at se nogen 

penge i hans levetid.555) 1656 udeblev endvidere renterne af gæl

den til Stenstrup kirke fra 1638 på 300 rd!.556) og til Odense 

hospital på 1000 rdl..557) Anna Margrethe v. Gotzen var mere 

heldig, hun fik dog 150 rdl. af de 180 rdl., hun første gang tilkom i 

rente af sine 3000 rdl. den 13. jan. 1656, men siden fik hun ingen

ting, og af de 100 rdl., hun havde udlånt i september 1655, fik 

hun aldrig renter.558) Heller ikke Henrik Wrangel fik nogensinde 

renter af de 250 rdl., han så tidligt som 1653 havde lånt Ejler 
Høg.ss9) 

Den 14. jan. 1655 havde Ejler måttet forny sit skadesløsbrev til 

Mogens Kaas på 1250 rdl., som skulle betales 20. dag jul 1656.560) 

Den opsigelse, der her øjensynligt var tale om, kan have været for

anlediget af skreddet i Ejlers økonomi. Og Niels Krabbes 2878 rdl. 

bragte ikke Ejler Høg ud af vanskelighederne. Allerede den 1. 

feb. 1656 måtte han låne 200 rdl. hos Knud Seefeldt på Oks

holm.561) Den 16. marts gav hans gamle, forgældede veninde Anne 

Friis ham skadesløsbrev på 500 rdl., som han havde kautioneret for 

til sognepræst Rasmus Hansen i Ribe.562) Om nogen forretnings

mæssig disposition var der næppe tale, hun døde året efter, og 

hendes. arvinger fragik arv og gæld.563) 

Den 1. maj 1656 underskrev Ejler Høg to gældsbreve på Niel

strup, et til Anders Skeding i Viborg på 1200 rdi.S64) og et til 

Jochum Ernst, forvalter på Tåsinge, på 800 rdl..565) Den første 

fik pant i 2 gårde i Vigerslev, 2 i Lunde og 2 i Bladstrup og des

uden Lunde Mølle, som bragte panteprisen for de ialt 621/2 tdr.htk. 
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ned på 19 rdl. pr. td., men afgiften af den blev også siden nedsat 

fra 30 til 12 ørtug mel.566
) Jochum Ernst fik 2 gårde i Tvær

skov og en i Skovsgårde i pant, og for en gangs skyld er det 

muligt nogenlunde sikkert at sige, hvad lånet på 800 rdl. blev 

anvendt til. Catharina v. d. Barnsfort fik nemlig foruden renterne 

af sine 1000 rdl. "til dato 1656" et afdrag på 800 rdl., og hun 

havde netop pant i 4 gårde i Skovsgårde, Tågerud og Tværskov,S67
) 

hvor Ejler Høg næppe ejede andre end disse spredte gårde. 

Den 10. juli modtog Ejler Høg et nyt lån fra Anders Skeeling 

på 400 rdl..568) Fra resten af året kendes ingen ny gæld. 

Det var måske et første opgivelsens tegn, da Ejler i marts 1656 

opgav striden med Ingeborg Friis om retten til stolestader i Sønder

sø kirke.569) Den 9. september samme år skrev han fra Dallund til 

kancelliet og bad om "formedelst sin svagheds og store vidtløftig

heds skyld" at blive fritaget for at sidde i landsdommerens sted i 

dennes egne sager. Om sin svaghed skrev han, at den "på nogle år" 

- det stregede han så ud og rettede til "nogen lang tid" - havde 

tiltaget, "så og endnu dagligt tiltager" .570
) I kancelliets svar af 

25. september blev anmodningen efterkommet "for din svagheds 

skyld, som du foregiver" .571) Men da nogle bønder næste forår bad 

om, at Henning Pogwisch måtte vige landsdommersædet i en sag, 

de mente han selv var interesseret i,572) blev Ejler Høg igen an

modet om at indtage hans plads.573
) Det var nok lige så meget 

hans 'vidtløftighed' som hans fysiske svaghed, der trykkede ham. 

Højst sandsynligt havde Ejlers voksne sønner afbrudt studierne 

i udlandet i anledning af moderens begravelse og gik nu på Dal

lund og afventede skiftet efter hende og den økonomiske afklaring, 

det kunne bringe. Den 4. sept. 1656 skrev Ejler fra Dallund til 

kancelliet for at få udmeldt værger m. v. på det forestående skifte 

mellem ham og børnene. Som kommissarier ønskede han Henrik 

Gyldenstjerne og Henning Pogwisch, som taksatorer af Dallunds 

og Nielstrups bygninger og registratorer af løsøret Caspar Due og 

Marqvard Rodsteen og som værger Peder Brockenhuus for Johan 
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og Christian Urne Christoffersen for Sofie og Anne.574
) Jacob, 

Tage og Marie, Hak Vinds, har kunnet svare for sig selv. Den 11. 

september afgik breve til dem alle om at påtage sig deres respektive 

hverv,575) og da Caspar Due bad sig fritaget på grund af sygdom, 

blev han erstattet af Niels Lykke, som sammen med Marqvard Rod

steen den 17. oktober fik besked om at begive sig til Dallund og 

Nielstrup.576) 

Efter skiftet, som må være afsluttet senere på året, skulle Ejler 

igen have tilsyn med sine mindreårige børns arv. Hvis han havde 

afhændet nogle af de 200-250 tdr.htk., Else Krabbe bragte med sig 

ind i ægteskabet, skulle der efter loven ske børnene fyldest i hans 

eget gods.577) Meget har der ikke kunnet blive til hver, og for 

dem, der tænkte på deres fremtid, var det vigtigt at få rede på, 

hvor stor en del af Ejler Høgs gods man måtte regne med automa

tisk ville tilfalde panthaverne efter hans død. 

Børnenes morbroder, Niels Krabbe, havde som omtalt umiddel

bart efter Else Krabbes død sikret sig pant i Nielstrup hovedgård. 

Deres moster, Karen Krabbe, kunne have lige så vægtige grunde til 

at træde i aktion. Begge hendes ægteskaber var barnløse, og hun 

skulle til sin tid foruden af sine to brødre arves af søsterens børn. 

Skulle Dallund bevares på deres hænder og Jacob og Tage have 

mulighed for at genoptage studierne, var hurtig handling påkrævet. 

Hun holdt sig da heller ikke tilbage. 

Midt i december 1656 lod hun tage en udskrift af Fynbo lands

tings skøde- og pantebog "på hvis jordegods af velbr. Eiler Høg 

befindes at være pantsat, såvidt under hans gård Dallund er belig

gendes og endnu ei befindes at være indløst, beregnet fra den 16. 

sep. 1646 - 1 O. dec. 1656", ialt en 39 gårde "tillige med en af Dal

lunds marker, kaldet Ulkendrup mark, til beløb af 25831/2 rdl. og 

8730 spec." .578
) Antallet af gårde stemmer nogenlunde, mens be

løbene er lidt lavere end de runde summer, vi kender fra pantebo

gen, hvilket kan skyldes justeringer, rente- og afbetalinger, som 

Karen Krabbe har skaffet sig kendskab til.579) 
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Resultatet af overvejelserne blev, at hun den 1. jan. 1657 fik 

Dallund hovedgård, vurderet til 66 tdr.htk., i pant for 4717 rdl., 

som efter lovlig opsigelse forfaldt nytårsdag 1658. Udeblev kapital 

eller renter, måtte hun eller hendes arvinger overtage gården til 

ejendom, "hver td.htk. for 70 rdl." .580
) Bag den usædvanlige om

stændighed, at panteprisen i dette tilfælde lå en anelse over over

tagelsesprisen - jævnfør pantsættelsen af Nielstrup for ikke meget 

over en tredjedel af overtagelsesprisen - lå uden tvivl den hårde 

kendsgerning, at Ejler Høg i realiteten havde afstået sin sædegård. 

Meget tyder endvidere på, at Karen Krabbe krævede selv at fore

stå gårdens administration, og at den faktiske overtagelse var sket 

allerede i ugerne før den formelle pantsættelse. Under en retssag 

1657 om tienden i Uggerslev, som Ejler havde i fæste, berettede 

nemlig en Uggerslevbonde, at han året før, den 29. december med 

flere af sine naboer havde været på Dallund med sit tiendekorn. 

Da var velfornemme mand Anders Madsen - måske en bror til den 

senere borgmester i Odense, Jens Madsen Rosenberg581
) - blevet 

forpagter på gården. Og tiendekornet kunne de ikke blive kvit, 

"førend de en del deraf måtte yde og levere på Rugård, og de, som 

ikke kunne yde på Rugård, måtte andendagen yde på Dallund".582
) 

Et sådant forløb kunne også forklare, at Jacob og Tage allerede 

den 23. dec. 1656 kunne genoptage studierne i Leyden.583
) 

Karen Krabbe fulgte aktionen op med den 11. maj 1657 at tage 

Dallunds hovedbygning i pant for 2000 rdl., som skulle betales 

efter 1/4 års opsigelse og bygningen ellers overgå til brugeligt pant. 

Det var Ejler Høgs sidste pantsættelse det år.584
) Børnenes barn

domshjem skulle nu være sikret, mens Ejler i realiteten var forvist 

til Nielstrup. 

IV. Ejler H øgs sidste år 

I Søndersø huskedes Ejler Høg siden som den onde herremand, der 

1660 blev hentet af fanden.585
) Men fanden tog så mange herre-

s• 
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mænd. Mere spændende er et sagn, som beretter, hvordan Ejler Høg 

efter sin død lod en skomager i Søndersø gøre sig et par nye støvler 

og i mangel af andre betalingsmidler overlod ham sin røde 

kappe.586
) De desværre sparsomme oplysninger fra hans sidste år 

tegner billedet af en eksistens, opretholdt ved smålån, købmands

kredit og gældsbreve, udstedt selv for mindre fornødenheder. 

Dagen for det sidste landemode inden krigen, den 13. jan. 1657 

lånte Ejler i Odense 707 rdl. af Otte Krags forpagter på Skjolde

mose, Mads Westesen.587
) Hjemme på Nielstrup daterede han den 

19. februar et håndskrift til en Nicolai Jensen på 38 rdl., 1 mk. og 

10 sk. liibsk.588
) På gælden til Christian Urne Jørgensen afbetalte 

han den 16. marts 500 rdl.,589
) måske ved hjælp af et lån af samme 

størrelse, som han samme år optog hos "Odense fattigvæsen" .590
) 

Et brev på 700 sletdlr. børnepenge fik hans underskrift på Nielstrup 

den 4. april1657.591
) 

De omhyggeligste af kreditorerne ønskede pant for hver rigs

daler. Således måtte Ejler Høg den 1. juni på Nielstrup give Odense 

hospitals forstander sin skriftlige forsikring om, at det pant på 

5 gårde, han 1648 havde stillet som sikkerhed for et lån på 1000 

rdl., herefter også dækkede hans to lån fra 1649 på 50 og 280 

rdl..592
) Samme motiv lå bag en henvendelse fra Catharina v. d. 

Barnsforts arvinger, som 1656 havde modtaget 800 rdl. i afdrag 

på deres 1000 rdl.. Som tidligere omtalt havde Ejler formodentlig 

med dette afdrag for øje lånt 800 rdl. af Jochum Ernst, og at dennes 

pant i 3 gårde omfattede 3 af de 4 gårde, der var stillet som sik

kerhed for den oprindelige gæld på 1000 rdl., sandsynliggøres af, 

at fru Barnsforts arvinger korn i tvivl om sikkerheden for rest

gælden på 200 rdl.. De lod nu Bernt Poul Mandixen opsøge Ejler 

Høg på Nielstrup. Men Ejler var ikke hjemme, og Bernt Poul Man

dixen stævnede ham da til Sunds herredsting, hvor Nielstrups fo

ged, Christen Pallesen, beklagende måtte meddele, at hans husbond 

ikke havde været hjemme siden sidst, og at han ikke vidste, hvor

når han ville få ham at se igen. Sagen blev udsat i 3 uger, derefter 
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på Ejler Høgs begæring i yderligere 3 uger og endelig den 2. sep. 

1657 optaget til dom: Såfremt Ejler ikke inden 15 dage betalte 

Poul Mandixen med rede penge, skulle pantet forblive "udi sin vær

digheds krav". Dette gav Ejler skriftligt tilsagn om den 26. sep

tember.593) 

For rede penge hang ikke på træerne. Den 12. september udstedte 

Ejler Høg et gældsbrev på 4 rdl. til Mads Westesen på Skjoldemose, 

som den 2. oktober modtog et nyt brev på 8 rdl. i betaling for en 

tønde mjød.594) Søren Mogensen, borger og indvåner i Svendborg, 

fik for et lispund salt et brev på 8 dir., 1 mk .. 595
) Endelig lånte 

Ejler Høg en gang i 1657 250 rdl. af Margrethe Wensin,596
) og ved 

en lejlighed, da Ejler åbenbart igen ikke var hjemme, opsagde Chri

sten Skeel sine 1553 rdl. overfor Christen Pallesen på Nielstrup.597 ) 

Med det var spildt ulejlighed, uvelkomne fjender gav nu Ejler Høg 

velkommen henstand. 

Med overgangen over Lillebælt den 29. jan. 1658 indledte sven

skerne besættelsen af Fyn. Mens hovedhæren fortsatte over Lol

land til Sjælland, blev nogle afdelinger stående på Fyn, bl. a. for at 

inddrive brandskatter og kontributioner. For adelsgodsernes ved

kommende var fremgangsmåden den, at man lod ridefogderne ind

kalde med gårdenes jordebøger og foretog udskrivningerne på 

grundlag af disses hartkornsopgivelser.598
) 

Blandt de bevarede resultater af en sådan indsamling af oplys

ninger kendes brudstykker af en fortegnelse over Rugård lens herre

gårde, hvori Dallund nævnes med 448 tdr.htk. og Ejler Høg som 

ejer.599) Dallundloddens 4641/2 td.htk. var således stort set i be

hold. Det var ikke ved bortsalg af sit gods, Ejler Høg havde søgt at 

klare skærene. I en anden, på tysk affattet designation til de adelige 

godser på Fyn, fra hvilke den svenske øverstbefalende den 21. dec. 

1658 rekvirerede 1 /& af det forhåndenværende korn, opførtes Dal

lund med 150 tdr. rug og 75 tdr. byg på lager.600
) 

Kort før besættelsen, den 1. jan. 1658 fik Ejler i Odense et lån 

hos Mogens Mule på 600 rdl. mod pant i to af Amagergårdene. 
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Pantebrevet blev først læst den 11. august som det eneste det år 

og det sidste, inden landstinget helt afbrød sin virksomhed, der 

først blev genoptaget i januar 1660.601 ) I Sunds herreds tingbøger 

er en lakune fra 27/1 1658 til 25/1 1660. Den 2. dec. 1658 udstedte 

Ejler Høg og hans hjemvendte søn, Jacob, på Nielstrup en bekræf

telse på Anders Skeelings pantebrev på 400 rdl..602) Anders Skee

ling krævede senere kun udlæg for dette lån, således at hans andet 

tilgodehavende på 1200 rdl. kan være blevet betalt senest 1658. 

Som opholdssted var Nielstrup iøvrigt alt andet end behageligt 

under den sidste del af krigen. Efter dens afslutning omtalte et 

synstingsvidne over gården af 26/11 1660 bl. a. følgende "brøst

fældighed på ladehuse og borggård, som det var nødvendigt straks 

at afhjælpe for at forebygge husenes store ruin": "Lofterne over 

kælder og spisekamre var næsten på fald", "loftet over køkkenet var 

slet afbrudt", over "den lille fruerstue" og mangfoldige andre ste

der fattedes tagsten, mange vinduer og to vindebroer var "borte 

og afblæste", og låsene var væk på næsten alle dørene. En øjeblikke

lig indsats for mindst 820 rdl. var nødvendig, om husene skulle 

reddes.603) 

Men i hvert fald en del af folkene på gården holdt stand, trods 

forfaldet. Den 24. okt. 1660 vidnede Søren Christoffersen, Per Sø

rensen og Niels Rasmussen, alle "tjenendes på Nielstrup", i en sag 

om en ko, Else Krabbe i sin tid havde købt, og Ejler Høg derefter 

solgt til Christen Kræmmer i Svendborg, her repræsenteret af 

Christen Pallesen, der den 4. april 1660 endnu var foged på Niel

strup.604) De nævnte har alle været gamle i gårde. 

Ny var derimod beboeren af hovedbygningen. På et eller andet 

tidspunkt var Ejler Høg flyttet eller flygtet fra al redeligheden og 

havde indlogeret sig med sin brevkiste i sl. Hans Jørgensen Svitzers 

gård i Vestergade i Odense.605) I stedet var Svendborgs ene borg

mester, Niels Lauridsen Oldemorstoft rykket ind på Nielstrup, hvis 

hovedbygning han siden overtog som ufyldestgjort pant.606) 

Fra sin tid på Nielstrup efterlod Ejler Høg sig en varegæld for-
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uden de allerede nævnte håndskrifter på noget over 300 rdl., for

trinsvis til borgere i Svendborg. Blandt kreditorerne var den nævnte 

Christen Kræmmer og byens anden borgmester, Peder Lauridsen.607
) 

I Odense opretholdt han forbindelsen med Erik Jørgensen, der døde 

1659, og hos hvem Ejler Høgs gæld efterhånden nåede op over 

1700 rdl..608
) 

Den 27. maj 1660 undertegnedes freden i København. Lettelsen 

var stor blandt den udhungrede og pesthærgede befolkning. I Odense 

kundgjordes freden den 3. juni, og taksigelsesfestlighederne beram

medes til den 20. juni.609
) 

En måned eller to senere døde Ejler Høg "på sin bopæl og sidste 

værelse" i V estergade, 610
) og kreditorerne kastede sig over byttet. 

Den 15. august var rygtet om hans afgang nået til København, 

hvor Karen Krabbe samme dag indgav anmodning til kancelliet 

om, at Laurids Skinkel og Christian Urne Christoffersen måtte 

blive sendt til hans logi for der at åbne Ejler Høg "til Nielstrup"s 

skrin og udtage og overgive hende, hvad der fandtes af doku

menter vedrørende Dallund.611
) Befaling til dem herom udgik den 

23. august.612
) Som en af de første ikke-panthavere tildømtes Chri

stian Urne Jørgensen den 6. oktober sit tilgodehavende ved Skovby 

herredsting.613
) 

Den 17. oktober 1660 frasagde Jacob Høg sig på Fynbo landsting 

ved Dallunds gamle foged, Jørgen Feddersen, al arv og gæld efter 

sin far. Kreditorerne henvistes til at søge deres betaling i Ejler Høgs 

efterladte gods og formue.614
) 

Afslutning 

Arten og størrelsen af Ejler Høgs kendte gældsstiftelse efter hånd

skrifter fremgår af bilag nr. 6 og følgende oversigt: 
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Pantegæld ..... . ..... . 
Obligationsgæld ...... . 

bro !lo
gæld 
(rdl.) 

29.799 
15.189 

44.988 
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1638-58 1658 
kendte af- uvist m. h. t. restgæld 
betalinger afbetalinger (minimum) 

(rdl.) (rdl.) (rdl.) 

1.300 5.374 23.125 
2.974 2.000 10.215 

4.274 7.374 33.340 

Til den kendte gæld 1658 på 33.340-40.714 rdl. kom renterne, 

altid 6 Ofo p. a., som siden 1655 resterede i stort tal og fra 1658 

må regnes for udestående for den del af gælden, for hvilken der 

ikke var udlagt brugeligt pant. Endelig udgjorde den kendte vare

gæld ved Ejler Høgs død over 2000 rdl.. 

Under hensyntagen til mulige manglende poster, særligt fra årene 

1658-60, kan den samlede gæld ved hans død da anslås til om

kring 40.000 rdl. eller. mere. 

En nøjere beregning på grundlag af de senere indførsler kan ikke 

foretages, da kendskabet til indførslerne især for bøndergodsets 

vedkommende er ufuldstændigt. Den vurdering, som lå bag arvin

gernes beslutning om at gå fra arv og gæld, giver naturligvis et godt 

holdepunkt for at antage, at gælden var større end værdien af Ejler 

Høgs gods og formue. I samme retning peger, at de kreditorer, 

som i efteråret 1661 blev indført i en del af Nielstrups gods, for

inden måtte afkorte deres fordringer. For Niels Krabbes vedkom

mende fremhævedes "den store afslag, han ... velvilligen gjort ha

ver" .615
) På den anden side viser de tre tilfælde, hvor både den 

tildømte gæld og de endelige udlæg kendes, at kreditorerne nok 

ikke alle var lige villige til at afkorte, og at afkortningerne for 

nogles vedkommende blot bestod i afkald på en del af de efter 

1660 påløbne renter: 

Mad~ Westesen<616J ••••••••••••••••• 

Jytte Høg v. Otte Krag (817) •••••• • • 

Stenstrup kirke (618) ••••••••• • •• • ••• 

Tildømt ved Sunds 
herredsting 

(dato) (rdl.) 

24/10 1660 719 
21/1 1661 139 
21/1 1661 408 

Udlagt 
18/9 1661 

(rdl.) 

738 
128 
427 
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Disse omend beskedne tal tyder snarere på, at gælden ret nøje 

ækvivalerede med værdien af det efterladte, således at det trods 

Karen og Niels Krabbes indgående kendskab til Ejler Høgs gælds

forhold kan have kostet nogen overvejelse, før fragåelsen af arv 

og gæld efter ham mere end to måneder efter hans død var en 

kendsgerning. 

Samme indtryk giver de kendte indførsler omkring Dallund. 

Her måtte man den 17. juni 1662 foretage likvidation mellem de 

allerede indførte, "og efter at de panthavende har annammet fyl

dest i deres pant, som de af sl. Ejler Høg var med forsikret, da er 

det øvrige kommet de andre kreditorer til betaling, som derudi var 

indført". Af de sidste var den vigtigste Christian Urne Jørgensen, 

der som den eneste krævede dobbelt rente af sit tilgodehavende, 

hvilket blev ham nægtet, men som fik anerkendt indførsler for 

ialt 34131/2 rdl., som han med omkostninger og renter af sine 2905 

rdl. -7- afdraget på 500 rdl. var blevet tildømt. Dallunds hoved

bygning måtte han dele med Tage Høg, "som er berettiget til sl. 

fru Karen Krabbes anpart",619
) og således synes ingen, heller ikke 

senere tilkommende kreditorer at være gået tomhændet bort. 

Som fremhævet i indledningen må gennemgangen af Ejler Høgs 

økonomiske levnedsløb betragtes som et enkelt bidrag til belysning 

af den danske adels økonomiske historie i det 17. århundrede. For 

at opfylde sit formål bør afhandlingen sammen med andre enkelt

studier inddrages i større, samlede undersøgelser over dette emne. 

Opbud og fragåelse af gæld ramte talrige adelige i årene efter 

1660, og det centrale spørgsmål, i hvilken grad Ejler Høg var re

præsentativ for sin stand eller gruppe, har præget fremstillingen. 

Det har været en hovedopgave at fremdrage forhold, som kunne 

forklare, hvorfor netop han blandt de større godsbesiddere allerede 

før svenskekrigene sad med en gæld på 35.000-40.000 rdl., sine 

hovedgårde pantsat og sædegården på det nærmeste opgivet. Som 
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afslutning gives derfor et kort resume med en opsummering af de 

i denne forbindelse relevante faktorer. 

I begyndelsen af 1630erne befandt Ejler Høg sig i en tilsyne

ladende gunstig position med sine rundt regnet tusinde tdr.htk. og 

en række gode år for landbruget foran sig. Men de forudgående 

kriseår påvirkede starten af hans godsejerkarriere. Endnu 1610 var 

boet efter faderen temmelig upåvirket af konjunkturomslaget 

omkring århundredskiftet, men under den lange værgemålsperi

ode 1610-27 satte kriserne deres præg på søskendeflakkens økono

miske forhold. De indirekte virkninger af værgen Just Høgs egne 

vanskeligheder lader sig ikke måle, men de synes at have dannet 

baggrund for hans utilfredsstillende varetagelse af børnenes inter

esser. Under dække af en uklar værgemålslovgivning kunne han i 

nogen grad misbruge sin stilling som administrator af deres store 

godsmængde, og han undlod at afvikle hele gælden efter Ejler 

Bryske. Den kom derved til at svie unødigt til dem senere og mu

liggjorde sammen med andre uoverensstemmelser også efter vær

gemålets ophør et vist afhængighedsforhold, særlig udtalt for svoge

ren Erik Kaas's vedkommende. 

Inden 1638 og sandsynligvis allerede før midten af 1630erne var 

Ejler Høgs godsmængde blevet reduceret til 850 tdr.htk., antagelig 

som følge af afståelser i forbindelse med afvikling af gæld. Når det 

alligevel ikke lykkedes ham at forbedre den ringe likviditet, der 

trykkede ham som mange andre, må årsagen søges i det omfattende 

byggeri, han igangsatte efter sit giftermål 1632. Først den sikkert 

tiltrængte istandsættelse af Dallunds hovedbygning og dernæst sa

neringerne og nybyggeriet på begge sine avlsgårde. Konjunkturerne 

kom ham herunder til hjælp, men alligevel synes netop byggeriet 

at have været årsag til hans begyndende gældsstiftelse midt under 

højkonjunkturen. For finansieringen af godsdriften, ikke mindst det 

dog sikkert beskedne øksneopdræt, og for afviklingen af den nye 

gæld blev det snart et alvorligt handicap, at han ikke kunne sup

plere sine indkomster med indtægterne af et len. En af hindrin-
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gerne herfor var hans mangelfulde uddannelse, der som investering 

betragtet må karakteriseres som spildt og tilmed selv var baseret på 

gældsstiftelse. 

Efter et lille pusterum i begyndelsen af 1640erne medførte kon

junkturnedgangen og Torstenssonkrigen en genoptagelse af gælds

stiftelsen. Og under efterkrigsdepressionen forekom Ejler Høgs stil

ling allerede en del ringere end de flestes af de fynske adelige, 

han med hensyn til godsbesiddelse og lokal social status iøvrigt 

skulle kunne sammenlignes med. Reducerede indtægter og fremkom

sten af gammel gæld medførte uundgåeligt optagelse af nye lån, og 

den samlede gæld voksede støt. 

En alvorlig forværring af situationen indtrådte 1651 i forbin

delse med Just Høgs død to år tidligere og opgøret med hans ar

vinger. En betydelig del af de krav, som må have ligget bag ud

stedelsen af Ejler Høgs to pantebreve til dem på ialt 6000 rdl., 

var en direkte følge af, at Ejler Bryske-gælden ikke i tide var blevet 

betalt. At Ejler Høg samtidig efter alt at dømme søgte at redde 

Aggersborg for sin søster og svoger, gjorde ikke situationen bedre. 

Salget af Aggersborg 1654 bragte Ejler Høg helskindet gennem 

dette år, men året efter indtrådte den afgørende krise. Kreditorerne, 

som i stigende omfang så renterne udeblive, blev mindre medgør

lige. Nye, store udgifter kom til, da sønnerne begyndte deres uden

landsrejse, og de stærkt forringede konjunkturforhold fremskyndede 

yderligere det truende sammenbrud. Efter hustruens død 1655 kom 

hendes søskende børnene til undsætning; disses senere forsøg på at 

videreføre Dallund havde arven efter Karen Krabbe som forudsæt

ning. Ejler Høg blev fejet til side og forvist til Nielstrup. Hvor 

længe han holdt ud her, er ikke til at sige. For en sikkerheds 

skyld lod kreditorerne efter hans død deres stævninger læse "fra 

Fynbo landsting og fra alle Odense bys porte, fra Dallund og Niel

strup og fra sl. Hans Jørgensens gård i Vestergade, som sl. Ejler 

Høg i boede og af døde" - et slående udtryk for hans nomi

nelle godsrigdom og reelle forarmelse. 
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Bilag nr. 2 

DEN FYNSKE ADELS FULDMÆGTIGE 1648-50 

opstillet efter antallet af fynske stemmer ved nornineringen 
af rigsråder 4. juli 1648 

L = landkommissær 
F = fuldmægtig 

Fynske Øvrige 1650 
Navn Stilling vota vota 1648 15/1 30/8 

1) Sten Bille lensmand 17 56 F F 
Eriksen ritmester 

2) Laurids lensmand 16 80 LIF 
Ulfeldt 

3) Henning landsdommer 14 14 F 
Pogwisch sen. lensrnd. 

4) Falk Gøye hofmester 13 58 LIF F 
i Sorø 

S) Henrik officer 13 16 F LIF LIF 
Podebusk 

6) Henrik landsdommer 13 42 LIF LIF 
Gyldenstjerne sen. rigsråd 

7) Henning lensmand 8 62 F 
Valkendorf 

8) Ejler Høg 5 1 F F 

9) Erik Kaas sen. landsd. 3 2 F 
Hansen 

10) Laurids 3 F 
Skinkel 

11) Erik Qvitzow officer 2 4 F F 

Kilde: C. Rise Hansen, Aktstykker og Oplysninger til Rigsddets og Stændermødernes Historie i 
Frederik III' s Tid, bd. l (1959), p. 155-56, 17(r79. I8(r88, 2oe>-20I. 
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Bilag nr. 3 

GÆLDSSTIFTELSE BLANDT DEN FYNSKE ADELS FULDMÆGTIGE 

Nævnt som debitor Udlagt 1651-53 Lån, registrerede i 
på Od ense-skifter for forstræk- Fynbo landstings skøde- og panteprotokol 1646-57 

1639-50 ninger til 
Tdr. htk. antal gældialt Kronen 1643--45 1646-50 1651-53 1654-57 antal beløb 

1638 skifter (Sid.) (rdl.) (rdl.) (rdl.) (rdl.) lån (rdl.) 

1) Sten Bille Eriksen 550 
2) Laurids Ulfeldt 2581 2 1353 
3) Henning Pogwisch 408 2 5729 4130 10.500 (min.) 1.500 3.900 11 15.900 
4) Falk Gøye'f) 587 3 673 2991 5.500 (min.) 3.000 300 6 8.800 
5) Henrik Podebusk 979 3 1168 1665 
6) Henrik Gyldenstjerne 1754 15.300 2 15.300 
7) Henning Valkendorf 799 4 3473 3392 4.800 3.400 7 8.200 
8) Ejler Høg 850 4 3164 tooo•:·•f) 3.574 7.930 16.695 19 28.199 
9) Erik Kaas Hansen 1191 4676 

10) Laurids Skinkel 151 l 944 
11) Erik Qvi tzow 255 1 623 810 (min.) 2 810 

*) efter Falk Gøyes død r653 er enkens lån registreret. 
**) beløbets størrelse iflg. Ejler Høgs egen opgivelse. 

Kilder: Tdr. htk. r638: L. S. V ede! Simonsen, Bidrag til Lehnsmanden Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse (1845), p. 151-56. Odense-skifter: Svend Lar· 
sen, Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede (r965), bd. I. Udlæg og lån: Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pante· 
bøger, v. N. Rasmussen Søkilde (Saml. til Fyens Hist. og Topografi X (r89o), p. 261-358), jvf. bilag nr. 4· 

.j>. 

.j>. 
U1 
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Bilag nr. 4 

LAN, REGISTREREDE I FYNBO LANDSTINGS SKØDE-

OG PANTEPROTOKOL 1646-1658 

Pantelån uden 
angivelse af pantesum Øvrige lån Heraf 

antal EjlerHøg 
antal gårde pantsat antal beløb gennemsnit antal beløb 
lån (minimum) lån (rdl.) (rdl.) lån (rdl.) 

1646 3 2.310 
1647 15 26 11 24.743 1 1.250 
1648 7 15 7 4.433 l 500 
1649 17 22.267 1 1.000 
1650 9 21.364 l 824 

1646-50 22 41 47 75.117 (1598) 4 3.574 

1651 9 15.243 3 6.600 
1652 6 4.050 1 1.000 
1653 6 4.045 1 330 

1651-53 21 23.338 (1111) 5 7.930 

1654 14 13.860 300 
1655 14 13.950 3 4.400 
1656 12 26.215 4 5.278 
1657 13 25.817 2 6.717 

1654-57 53 79.842 (1506) 10 16.695 

1658 1 600 1 600 

1646-58 22 41 122 178.897 (1466) 20 28.799 

Kilde: Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde· og Pantebøger, v. N. Rasmussen Søkilde 
(Saml. til Fyens Hist. og Topografi, bd. X (I89o), p. 261-358). For Ejler Høgs lån er benyttet 
den originale skøde· og pantebog, og de herved fremkomne mindre korrektioner er indarbejdet 
i de øvrige tal. 
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Bilag nr. S ::t: 
l:. ;:s 
"' "' 

EJLER HØGS PANTELÅN 1646-16S8 
?. 
~ 
"' ... 

Pantegods ::t: 
Pantesum Pantepris ~ 

"" Nr. Datering (rdl.) Herred By Gods Tdr. htk. (rdl./td. htk.) 

1) 14/1 1646 12SO Lunde Tåstrup 3 gårde 

2) 13/7 - 1000 Skovby Skovsgårde 

Tågerud 4 - 'f) 

Tværskov 

3) 16/1 1648 so o Skovby Serup 3 - ':•'-•) 

4) 24/12 - 1000 Skam Stens by 4 

Torup 1 

S) 11/11 16SO 824 Sunds Ollerup 

Stågerup 1 

6) 21/6 16S1 600 Sunds Olle ru p 2 

7) 27/9 - 2000 Skovby Søndersø s 
8) 27/9 - 4000 Skovby Søndersø 8 

.j>.. 

9) 3/S 16S2 1000 Skovby Serup s - 4S 22 .j>.. 
"'-1 
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10) 18/6 1653 330 Skam Torup l - 18 18112 .j::. 
.j::. 

Odense Højrup 1 00 -
11) påske 1654 300 Sunds Ollerup 1 mølle 20 15 

12) 13/1 1655 3000 Sunds Ollerup 9 gårde 62 481/2 

13) 14/5 - 400 

14) 10/9 - 1000 Lunde Ulkendrup mark 401/2 241/2 

15) 21/12 - 2878 Sunds Nielstrup hgd. 99 29 

16) 1/5 1656 800 Skovby Skovsgårde 1 gård 32 25 

Tværskov 2 

17) 1/5 - 1200 Skovby Vigerslev 2 

Lunde Lunde 2 - 621/2 19 

1 mølle 

Bladstrup 2 gårde 

18) 10/7 - 400 Sallinge V. Skerninge 

19) 1/1 1657 4717 Skovby Dallund hgd. 66 71 1/2 

20) 11/5 - 2000 Skovby Dallunds hovedbygning 

21) 1/1 1658 600 Skovby Amager 2 gårde 221/2 27 

*) pantebrevet blev ikke registreret på landstinget og blev r656 delvis indløst med Soo rdl. 
**) pantebrevet indløst senest r652. 
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Bilag nr. 6 

EJLER HØGS GÆLD EFTER HÅNDSKRIFTER 1638-1658 

BilagS 
pante-

Kreditor/ Sum Afbetaling lån 
Datering forlover (rdl.) (rdl.) nr. 

Dallund 1638 Stenstrup kirke 300 o 
Odense 14/1 1639 Jens Poulsen/ 400 o 

Karen Krabbe 

13/8 Peder Gaas 134 134 

16/4 1640 Peder Gaas 60 60 

2/4 1643 Søndersø hospital 300 o 
10/7 Christoffer Schultz 1000 

1644 Christoffer Schultz 500 

14/1 1646 Jens Poulsen/ 1250 1) 
Mogens Kaas 

13/7 Catharina v. d. 1000 800 2) 
Hamsfort 

13/1 1648 Jens Therkelsen 150 o 
Dallund 16/1 Iver Vind 500 500 3) 

24/12 Odense hospital 1000 o 4) 

10/7 1649 Odense hospital 50 o 
11/11 Odense hospital 280 o 

Odense 917 1650 Jytte Høg 100 o 
København 11/11 Otte Krag 824 5) 

21/6 1651 Otte Krag 600 6) 

Viborg 2719 Morten Skinkel 2000 o 7) 

Viborg 27/9 Erik Høg 4000 o 8) 

Nielstrup 11/11 Anders Nielsen 233 o 
København 11/12 Karen Krabbe 300 o 

3/5 1652 Odense gymnasium 1000 o 9) 

Nielstrup 28/10 Erik Kaas Nielsen 5000 2780 

Odense 13/1 1653 Henrik Wrangel 250 o 
18/6 1653 Hans Brodersen 330 o 10) 

påske 1654 Odense gymnasium 300 11) 

Finstrup 13/1 1655 Anna Margrethe 3000 o 12) 

v. Gatzen 
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BilagS 
pante-

Kreditor/ Sum Afbetaling lån 
Datering forlover (rdl.) (rdl.) nr. 

13/1 Clara Gyldenstjerne 300 o 
Viborg 29/1 Christen Skeel 1553 o 

Jørgensen 

14/5 Jørgen Wichmand 400 13) 

Odense 10/9 Mikkel Hansens 1000 o 14) 
arvinger 

Finstrup 23/9 Anna Margrethe 100 o 
v. Gotzen 

Margrethe W ensin 2000 o 
21/12 Niels Krabbe 2878 o 15) 

1/2 1656 Knud Seefeldt 200 o 
Nielstrup 1/5 Jochum Ernst 800 16) 

Nielstrup 1/5 Anders Skeeling 1200 17) 

Nielstrup 10/7 Anders Skeeling 400 o 18) 

1/1 1657 Karen Krabbe 4717 o 19) 

Odense 13/1 Mads W estesen 707 o 
Nielstrup 19/2 Nicolai Jensen 38 o 
Nielstrup 4/4 (børnepenge) 467 o 

11/5 Karen Krabbe 2000 o 20) 

Skjoldemose 12/9 Mads W estesen 4 o 
Skjoldemose 2/10 Mads W es tesen 8 o 

Søren Magensen s o 
Margrethe W ensin 250 o 
Odense hospital 500 

Odense 1/1 1658 Mogens Mule 600 o 21) 

44988 4274 
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