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Optegnelse om de fyenske Len 1473.
Meddelt af A. Thiset.

1 idligere eller senere vil der vel blive gjort Forsøg paa at forfatte et lignende 
Værk over danske Len og Lensmænd før 1513 som det, Kr. Erslev har ydet i 
«Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede» og i «Danmark-Norges 
Len og Lensmænd 1596—1660». At det ikke allerede er sket, ligger sagtens dels 
i Umuligheden af — om end blot for Hovedlenenes Vedkommende — at til- 
veiebringe en tilsvarende Fuldstændighed, dels i det møisommelige og vidtløftige 
Forarbeide,. et saadant Forsøg vilde udkræve.

Istedetfor den sluttede Række af «Registre» og «Tegneiser» fra det 16 og 
17 Aarh. maatte man tage til Takke med den i D. Mag. IV. 2 trykte Optegnel
sesbog fra Christiern I’s og Hans’s Kancelli, istedetfor Rentemester-Regnskaber og 
Lensbøger er man henvist til en besværlig Opsøgen af de faa originale Lensbreve 
og Pantebreve og Gjenbreve paa Len, som findes spredte i Arkivernes Samlinger 
af Pergamentsbreve. Resten maatte skaffes tilveie ved en Samling og Ordning af 
alle de Mænd, som i originale Aktstykker — det være i Egenskab af Udsteder, 
Modtager, Vitterlighedsvidne etc. — eller i trykte Kilder betegnes som Lensmænd 
paa et navngivet Len. I Sammenligning med disse Kilder ere de nedenstaaende 
Smaastykker ligesaa værdifulde som destoværre enestaaende. De findes i den endnu 
ikke omordnede Rest af Rigsarkivets saakaldte Danske Samlinger under Nr. 565 b. 1., 
bestaa af henholdsvis to og sex paa Papir skrevne Kvartsider og ere sikkert for
fattede i Kancelliet sidst i 1473 eUer 1 første Halvdel af 1474, hvilket sluttes af, 
at de medtage et under 1. Okt. 1473 udfærdiget Brev og dog omtale Hr. Peder
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Hogenskild, der døde inden 1. Aug. 1474 (Baag Herred 21), som levende. I Regi
stranten er der, uvist med hvilken Hjemmel, ved dem tilføiet Aarstallet 1504.

Thette ær then swm aff the breff pa Haghenskow oc thee læn, som 
her Pæther Houenskyldh1 haffde i pant aff kronen.

Primo eth breff, konningh Cristiern haffuer vt giffuit, pa twsinde rinske 
gyldhenne pa Haghenskow2 oc Bogheherreth vdi hans leffuedage oc hans ar- 
uinge two aar effther hans dødh.

Item eth konningh Cristierns breff, ludendis vpa tolff hwndrethe lubske 
mark, som geffue oc genge ære nw i Danmark, fore hwilkit han pantsetther 
her Per Houenskyldh oc hans husfrve frwe Cecilie Haghenskow oc Bogheherret 
i beggis therris liiffs tiidh.

Item eth konningh Cristierns breff, ludendis pa twsinde lubske mark i 
guld oc stædher penninge oc halff siettæ hwndrethe mark i swodanne penninge, 
som geffue oc genge ære vdi Danmark, fore hwilke swm guldh oc penninge 
han i pant sette forskreffne her Per Houenskyldh oc hans aruinge Haghenskow 
oc Haghenskows læn oc en hans eller hans husfrves aruinge effther beggis 
therris dødh i sin liiffs daghe vløssdh.

Item eth konningh Cristierns breff ludendis, at han wnner her Houen
skyldh oc frw Cecilie i beggis therris liiffs daghe Vesenbergh sognn i thet 
samme pant, som the gamle kronens breff ther vpa vtuise. Datum mcdquin- 
quagesimo secundo i3 ad relationem domini Nicolai Rønnow4.

Item eth konningh Cristierns breff pa two hwndrethe rinske gyldene, 
ther haffuer han i pant sett fore her Per Houenskyldh oc frw Cecilie for
skreffne Wesenbergh sognn i beggis therræ liiffs daghe oc therris aruinge 
effther thennom, till the fonge forskreffne swm guld igen. Datum Othens anno 
mcdlxxprimo. Dominus rex per se.

Item eth konningh Cristierns breff, ludendis vpa twsinde mark i stædher 
penninge, for hwilken swm penninge han til pant setther her Pædher Houen
skyldh oc hans husfrve Foborgh, Foborgs mølle oc Lydøø, swolenge the leffue 
bothe, oc haffue magt at løsse forskreffne køpstadh oc 00 aff her Claus Friessens

1 Om Hr. Peder Hogenskild og hans Hustru Cecilie Bernikesdatter Skinkel, se Danmarks 
Adels Aarbog 1887, S. 215.

2 Til den i Vedel Simonsens Samlinger til Hagenskov Slots Historie meddelte For
tegnelse over tidligere Lensmænd paa dette Slot kan endnu føies Hr. Niels Svendsen (Sparre til 
Ellinge?), som maa have havt Slottet i Forlening før Rikman von der Lanken (jvf. Script. Rer. 
Dan. VII. 280). Ifølge Vedel Simonsen var Hr. Peder Hogenskild 1449 Lensmand paa Hagenskov.

3 Her har staaet Dagen for Brevets Udstedelse, men den er nu bortrevet.
4 Marsken Hr. Claus Rønnow til Hvidkilde.
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aruinge, oc thet samme pant at nyde met forskreffne swm penninge. Datum 
Nyborgh mcdquinquagesimo secundo. Dominus rex per se.

Item eth konningh Cristierns breff, ludendis pa xi Hwndrethe rinske 
gillene, som han haffuer seth her Per Houenskyldh i pant Korsshaffn, Biorno 
oc Arnacke, liggendis vde fore Foborgh, till thet worther hannom eller hans 
aruinge afflosdh. Datum Haffnensis anno etc. mcdltercio.

Item eth konningh Ericks oc Drotningh Margretes breff, ludendis vpaa 
sex twsinde mark, for hwilke swm penninge the haffue till pant seth her Ber- 
nicke Skinkell1 Rudgardh, Skoby herreth, Bowens oc Haresloff berk oc Wes- 
berigh sognn i hans liiffs daghe oc hans arffuinge aff at lose for forskreffne 
swm penninge. Datum millesimo tricentesimo nonagesimo octauo proxima 
quinta feria ante festum beatorum martirum Fabiani & Sebastiani (17. Jan.).

Item eth erchebispens2 breff oc Here the yperstes i righens radh, luden
dis, atii then dagtinghen, som the dagtingede her Claus Ericssen3 orrae hws

1 Om Hr. Bernike Skinkel, der alt 1387 var Lensmand paa Hindsgavl, se Vedel Simonsen, 
Bidrag til Rugaards Hist. I. 130 ff. Han, der i sit Segl kalder sig Detlev S., nævnes 1382 
(Abrahamstrup 1), var 1396 endnu kun Væbner (Baag Herred), blev sagtens Aaret efter Ridder 
ved Kroningen i Kalmar, da han i Hyldingsakten nævnes sidst af de danske Riddere. Han 
levede endnu 5. Mai 1418 (Baarse H. 17), men var død 28. Aug. 1419, da hans Søn Otte S. 
solgte Gods i Ribe til sin «Aam.» Claus Christiernsen (Frille), Kannik i Ribe, hvilket Gods Otte 
arvede efter sin Fader, Hr. Bernike S., og sin Moder, Fru Hilleborg (Ribe 25). Hr. Bernike har 
altsaa været gift med Hilleborg, Datter af Christiern Frellefsen (Frille) og Søster eller Halvsøster 
til Hr. Eggert Frille. Efter hendes Død maa han have giftet sig paany, thi 1427 gav «Katherinæ 
Kistesdater» med sin Søn Detlev Skinkel Gods til St. Mikkels Kirke i Odense for sin Hus
bonds, Hr. Bernike S., sine Forældres, Jens Kiste og Elisabeth, og flere andres Sjælefrelse (Odense 
H. 38). Hun er vel den paa hans Ligsten i St. Hans Kirke i Odense nævnte Fru Cathrine 
og den samme, som Slægtebøgeme kalde Karen Bendixdatter Sture til Gammelgaard paa Als.

2 Johannes Laxmand.
3 En Ridder af Navnet Claus Eriksen kjendes ikke andetsteds fra. Talen er vistnok om 

Niels Eriksen (Banner) til Asdal, der var en af Deltagerne i Opstanden mod Kong Erik af Pom
mern og har beseglet saavel Opsigelsesbrevet til denne som Hertug Christoffers Indkaldelse 
(Huitf. 807, 809, jvf. D. Mag. 3. I. 226). At det er ham, der er ment, stadfæstes ved, at han 
ovenfor omtales (1452) som død, thi Hr. Niels Eriksen Banner døde 1447 (jvf. D. Adels Aarb. 
1885, S. 47). Han havde 1439 Skivehus i Forlening, men det vides ikke, hvortil det oven
nævnte «orræ hws» sigter. Det ovenstaaende Brev har forøvrigt en særlig Betydning, 
idet dets Datum (13. Juli) vistnok er den nærmeste Angivelse, der haves, af Tiden for 
Kong Christoffers Ankomst her til Riget. Der er saa lidt bekjendt om denne, at selv 
efterstaaende Slægtebogs-Notits om den berømte Hr. Peder Skrams Farfader af samme Navn 
faaer Betydning: «Denne Hr. Peder Skram forsøgte Lykkens Ustadighed, førend han blev gift, 
thi han udi Hansted Hule ihjelslog Ebbe Mogensen (Galt) til Tyrrestrup, efterat de tilforn havde 
undsagt hverandre. Han maatte derfor rømme Riget, thi antvordede han sin Broder, Hr. Jens 
Skram, alt sit Gods og var borte udi nogle Aar, kom siden ind i Riget igjen med nogle Lands- 
knegte, som Kong Christophorus Bavarus førte herind med sig, hvoraf et Oprør er gjort af Bøn
derne i Riget Ao. 1441. Imidlertid hændte det sig, at som Kong Christopher først indkom i 
Landet ved «Gietzøer», og han vilde træde af Skibet paa Landet, er han uforvarende faldet i 
Stranden. Da har bemeldte Hr. Peder Skram, som da var under Knegtene, udsprunget over sine 
Axle og grebet Kongen fat i Kjortelen og i saa Maade hjulpet ham til Landet, thi Hr. Peder 
Skram var en meget lang og stærk Person. Der nu Kongen var kommen udi tørre Klæder og

Danske Magazin. 5. R. II. l6
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vtaff oc sette hannom Foborgh oc Lydøø ther fore i pant fore sex hwndrethe 
mark i hans oc hans hvsfrves leffdaghe, oc sithen therris aruinge afif at løsse 
fore forskrefifne §wm penninge (I). Datum Omeswndh mcdxxxnono mandaghen 
nest efifther sancti Knutz konnings dagh (13 Juli).

Item eth konningh Cristofifers brefif, som till forskrefifne righens raadz 
brefif er beseglet, ludendis, at han fulburder oc stadfester righens raadz brefif 
met alle sinæ article, som thet inneholdher. Screfifuit vnder thet samme datum.

Her Per Hogenskild oc frw Ceciliæ
hafifwe Haghenskow1 først i pant meth Bogherrit fore m rinske guldene.

Item æn siden i pant fore xijc lubske marck danske penninge.
Item æn siden i pant fore xvjc lubske mare, m marck i guld oc stæder 

penninge oc the andre vjc marck i danske penninge.
Her Per Hogenskildh oc frw Cecilie

hafifwe Foborgh købstedh oc Foborgh mølle oc Ly udø i pant fore m lubske 
marck stæder penninge, ther til in løste the thet afif her Clawus Friessens 
arfifwinge for een annen swm penninge, som pante brefifwit vtwiser.

Her Per Hogenskill oc frw Cecilie
hafifwe Korsshafifn, Biørnø oc Arnacke vthen fore Foborgh liggendis i pant 
fore xiijc rinske guldene.

Her Clawus Ronnow
hafifwer Swndzherrit2 oc løste thet ind afif frw Margereta her Anders Nielssens 
efifterlefifwe3 fore een swm, som pante brefifwit vtwiser, oc hafifuer han brefif at 
beholde thet vaffløst i hans dage.

til Rette igjen, har han flittig spurgt efter hannem, som reddede hans Liv, og der han om hans 
Ledighed havde faaet Underretning, gav han hannem sin Fred igjen og hjalp hannem til For- 
ligelse med den Afdødes Venner, holdt siden meget af hannem og brugte hannem for sin Op
vartere, og omsider er han bleven Rigens Raad og Marsk.»

1 Hr. Peder Hogenskild angives død 1465, men dette er ikke rigtigt, thi han levede ikke 
blot endnu 21. Juli 1470 (Brusk Herred 1), men ogsaa, som ovenfor udtrykkelig angivet, 1471, ja 
sagtens efter Oktober 1473. Den 1. Aug. 1474 var Fru Cecilie dog Enke og havde endnu Hagen
skov. Hun var da, mærkelig nok, Medudsteder af et Vidne af Baag Herredsthing (Baag H. 21). 
1484 var en Niels Eriksen Lensmand paa Hagenskov. I Vedel Simonsens Liste over Lens- 
mændene mangler Hr. Hans Valkendorf 1495 (Arne-Magn. xlvii. 6) og Christian Sommer 1508 
(Baag H. 24). Jvf. nedenfor.

2 Hr. Claus Rønnow, der 1442 var Lensmand paa Nyborg (Vinding II. 4), fik 6. Febr. 
1459 Stadfæstelse paa alle de Pantebreve, han af fremfarne Konger havde paa Salling og Sunds 
Herreder, og fritoges for at tilsvare Rente, Oppebørsel, Sagefald, Bøde og al kongl. Tjeneste 
deraf (Fyen og Smaalandene 4).

3 Hr. Anders Nielsen til Herlev i Sokkelunds Herred var af Slægten Jernskjeg og en Søn 
af Rigsraaden Hr. Niels Aagesen. vistnok den af Slægtebøgerne tidt omtalte Hr. Niels «Grim», 
saaledes kaldet fordi «hånd hade icke anditt skieck end en sortt kneffuelbar», og som skal have 
forladt Landet formedelst et Drab «och kom ind vdy tørkied til end stoer regementt och der 
bleff hånd døed». Hr. Anders var en Brodersøn af Biskop Johannes i Odense, og hans Søster 
Cecilie var først gift med den bekjendte Hr. Abraham Brodersen og siden med Bonde Jepsen 
(Thott). Selv var han født ca. 1394 (Script. Rer. Dan. VIL 419), men var alt 1413 Ridder og 
Lensmand paa Dronningholm (Voldborg H. 81), 1419 og 23 havde han tillige Kjøbenhavns Slot
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Her Clawus Ronnow 
haffwer Salingeherrit i pant fore iijm rinske guldene1. 

Her Clawus Ronnow 
haffwer breff paa Toorø, Dregø, Hiortø, Skærø i pant fore xvc marck vaffløst 
i hans dage.

Her Johan Rantzow2 
haffuer two gorde i Mordhøye3 i Heritzstede sognn oc v garde i Lødropp i 
Rykinge sognn i Gudwmherrit i pant fore iijc marck.

Her Johan Biørnssen4
indløste Ryninge gotz aff Anders Iwerssen5, som konings Cristoffer breff vt- 
wiser, oc ther till lænte han min herre ijc marck.

Hr. Johan Hwitkopp6 
haffuer Kaeropp sognn i pant, som koning Cristoffers breff inneholder, oc at 
han siden haffwer lænt min herre ijc marck pa forskreffne gotz, oc beholde 
thet vaffløst i hans oc hans husfrwes dage frw Hille.

Clawus Brytske oc her Iwen Brytzkes arffwinge7 
haffue Nesbyhowet slot met iiij herrit oc een bierck i pant fore vjm steder marck.

i Forlening (Huitf. 678, 694). 1435 var han Høvedsmand paa Axevalla og Agnaholm i Sverig, 
hvorfra han blev fordrevet af Engelbrecht (Smst. 777). Han levede endnu 5. Juli 1447 (Lynge- 
Frborg. H. 7), men var død 1449 (Script. Rer. Dan. VI. 182). Hans Frue Margrethe var en 
Datter af Henneke Bekman, der 1405 var Høvedsmand paa Axevalla (Huitf. 626). Hun havde 
14S7 givet sig ind i Slangerup Kloster (Strø Herred 3).

1 28. Jan. 1469 vidnede Kongen, at Hr. Claus Rønnow, Marsk, havde af ham Salling 
Herred i Pant for 3000 rh. GI., men for fem Aar siden kom de i Stockholm overens om, at Hr. 
Claus skulde eftergive 1000 GI. og beholde Herredet i Pant for Resten; da han derefter har gjort 
Hovedbrevet, som han ikke kunde faae, da det var i Sverig, dødt og magtesløst, giver Kongen 
ham nu nyt Pantebrev paa Salling Herred for de 2000 GI. (Salling H. 4). 9. Nov. 1497 fik 
hans Søn, Hr. Marqvard R., Livsbrev paa Salling og Sunds Herreder (Fyen og Smaalandene 5).

2 Skrev sig 1442 til Hellerup i Vinding Herred (Vinding H. 4), var 1447 Ridder (Skam 
H. 34), 1460 Rigsraad (Huitf. 887) og levede endnu 6. Nov. 1468 (Jerslev H. 36).

3 Nu Maare.
4 Se Danm. Adels Aarbog 1887, S. 92.
B Væbneren Anders Iversen har 1438 forseglet et Vidne af Fyenbo Landsthing og synes at 

føre en gaaende Oxe i sit Skjold (Voss. Fase. 15 Nr. 5) Han beseglede 1444 til Vitterlighed 
med Hr. Engelbrecht Albrechtsen (Børglum H. 4.); 1447 skal han have været Ridder (Huitf. 841).

6 Hr. Johan Hvitkop til Sandholt var en Søn af Væbneren Timme H. til Sandholt (Sal
ling H. 81), der var af Slægten Krummedige og endnu levede 1441 (Baag H. 17). Han er alt- 
saa neppe identisk med Væbneren Henneke Hvitkop, der vel 1434 skrives til Sandholt (Salling 
H. 2), men alt nævnes 1418 i et Vidne af Salling Herredsthing (Voss. Fase. XV. 22). Johan 
H. var 1453 endnu kun Væbner (Salling H. 81), men 1458 Ridder (Langeland i). 1466 havde 
han Krarup Sogn og tabte da en Sag mod Bønderne (Dipi. Chr. Imi 183, Salling H. 26). 1479 
skrives han til Sandholt (Faaborg 2), hvilken Gaard blev ham afkjøbt af Hr. Poul Laxmand, 
«med stort Bedrag», sige Slægtebøgerne. 1486 havde han endnu Krarup Sogn (D. Mag. 4. II. 163), 
Aaret efter nævnes han, sidste Gang, som medbeseglende Hyldingen i Lund (Hyld. 13, Huitf. 992). 
Hans Husfrue kjendes ellers ikke. Jvf. nedenfor.

7 Jvf. Danm Adels Aarb. 1889, S. 122 og 126— 27. Claus Bryske var endnu 1476 Em
bedsmand paa Næsbyhoved (Næsbyhoved 2). 1497 var Niels Andersen (Passow) Høvedsmand der 
(Øster Flakkebjerg H. 73).

16*
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Ffrw Margereta her Johan Fickessens hustrw
haffuer ix garde i Kirkeby sognn i Swndzherrit, een gardh i Olderopp, j gardh 
i Stubberopp og Eegsmose gardh i Gudomsherrit meth iij ottinge jordh i 
pant fore c sware engelske nobele vaffløst i hennes dage1.

Her Claus Ronnow
haffuer Strøn oc Strønkalff i pant fore viijc lubske marck i stæder penninge 
vaffløst i hans dage.

Her Claus Ronnow
haffwer Rynkeby gardh2 meth sin tilliggelse i pant fore viijc lubske marck 
stæder penninge vaffløsd i hans dage.

Her Claus Ronnow
haffwer breff paa Sprowe i hans dage.

Her Per Howenskild oc hans hvsfrv
haffde Wissenbergss sognn i pant fore ijc rinske guldene vaffløsd i hans oc 
hennes dage3.

Biscopp Maghens4
haffde Kæroppe gardh5 i pant fore iiijc lubske marck meth nogre gotz, som 
breffwit inneholder.

Her Jørgien Vrne6
haffwer Kerteminne i pant først for vc mare oc sidhen fore iijc marck at be
holde vaffløsd i xij aar. Datum anno septuagesimo secundo.

Her Johan Hvitkopp oc hans husfrv
haffuer Rudhgard7 oc Skamherrit i pant for iijc lubske marck danske penninge, 
c rinske guldene, xxv lød sølff i kolness wicht, xl lubske guldene oc x sware

1 Johan Fikkesen, Søn af Væbneren Fikke Lauridsen i Speilsby paa Møen, var 1459 Hof
sinde hos Dronning Dorothea og kaldes J. F. «mentaalr» (Dipi. Chr. Imi 112 — 13), <472 Ridder 
og forlenet med Vesternæs og Abildtorp Birker paa Laaland (D. Mag. 4. II. 152—53). 1473 var 
han Dronning Dorotheas Lensmand paa Haraidsborg (Gudme H. 2) og 1481 Høvedsmand paa Ravns
borg (D. Mag. 3. III. 226). Siden skal han have været Lensmand paa Nykjøbing. Han levede 
endnu 26. Sept. 1501 (Heise, Rosenkr. Dipi 5); 1473 fik han paa Skifte med sin Frue Mar
grethes Fader Anders Jepsen (Grubendal) efter dennes Hustru Marine Nielsdatter (Ulfeld) til Bro* 
holm for sin Andel udlagt Broholm Hovedgaard (Gudme H. 2). Fru Margrethe levede Enke 1505 
og havde da endnu Abildtorp Birk (D. Mag. 4. II. 276). Kirkeby Lenet havde Sønnen Axel 
Fikkesen til 1532 (Erslev, Lensmænd 109)

2 Vistnok i Bjerge Herred. Mon ikke Hr Claus’s Søn Marqvard og Sønnesøn Eiler Røn- 
now have havt baade Strynø og Rynkebygaard, eftersom sidstnævntes Svigersøn Erik Hardenberg 
siden fik disse Len (se Erslevs Lensmænd, S. 116 og 118)?

3 Dette Len forblev i henved 150 Aar i deres Efterkommere Slægten Bryskes Besiddelse 
(jvf. Erslevs Lensmænd 110).

4 Af Slægten Krafse.
6 Keirup i Bjerre Herred. Hertil skrev Væbneren Robert Pedersen sig endnu 1455 (Lange

land, Sønder H. 2).
6 Bekjendt for sine mange Hovedgaarde (Brolykke, Rygaard, Hindemae, Søby etc.) og sin 

store Børneflok, hvoriblandt den senere Biskop i Roskilde Lage Urne. Han nævnes allerede 1433 
og døde 11. Mai 1480 i Odense. Han angives tre Gange gift, sidst med en Fru Kirsten, død 
1518, der er begravet i Roskilde Domkirke.

7 Hr. Johan Hvitkop nævnes ikke blandt Rugaards Lensmænd i Vedel Simonsens Rugaard. 
Han havde dette Len endnu 1475 (Skovby H. 13).
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engelske nobele, at beholde vaffløsd i x aar. Datum anno septuagesimo 
secundo.

Biscopp Maghens
haffde Othens i pant fore xvc rinske guldene, oc æn haffuer biscopen i Othens 
oc Othens kircke fongeth Othens i pant fore m rinske guldene, som the haffde 
Skamherrit tilforen fore ipant.

Cristiern Vrne1
haffuer Haritzsloff gardh2 i pant fore c rinske guldene oc c stæder marck 
vaffløsd i hans dage.

Her Clawus Ronnow
haffuer Swineborgh byskatt, fogedij, sagefald, told meth een mølle oc iiij gardhe 
i Mwnkebode oc kronens rettiighet i forskreffne bierck i pant fore m lubske 
marck stæder penninge oc iiijc lubske mare oc vc rinske guldene.

Her Hans wolkendorpp3
haffuer Eskebiergh meth kronens gotz paa Hintzeholm i pantfor xliij lødig marck 
sølff colnessk wicht, x sware nobele, viijc Ixx oc viij rinske guldene vaffløsd i 
xx aar. Datum anno septuagesimo secundo.

Biscopp Maghens
haffde breff paa nogre gotz, i Skowby her rit liggendis, i pant fore c rinske guldene.

Wor frw kircke i Nyborgh
haffwer breff paa kronens 00 Wresen, liggendis til Nyborgh slot, i pant fore 
xx lubske marck i danske penninge, mæn komme noghet wragh vnder for
skreffne 0, tha skulde myn herre thet selff beholde.

1 Christiern Urnes Herkomst og Liv er kun lidet bekjendt, maaske fordi der har klæbet en 
Plet ved den første, men Slægtebøgerne ere ikke ret enige om, hvorvidt det var ham selv, hans 
Fader «lille Niels Urne til Hverringe» eller hans Søn Just U., der var uægte født. Kun saa- 
meget er vist, at han 1486 var Ridder og Lensmand paa Harridslevgaard (D. Mag. 4. II. 163), 
Aaret efter beseglede Hyldingen i Lund (Hyld. 13, Huitf 992) og endnu levede 1496 (Vedel 
Sim., Odense 2. I. 65). Han laa begravet i Graabrødre Kirke i Odense og angives at have været 
to Gange gift, men kun det ene Giftermaal er historisk kjendt. 1487 solgte han nemlig med sin 
Husfrue Sophie Jep Lunges Datters Samtykke Gods til Biskop Niels Skave (Kiev.).

2 1486 nævnes «ffriis i haresløffgordh» (Skam H. 49), han har trolig kun været Hr. Chri
stiern Urnes Foged paa Gaarden; af en enkelt Ahnetavle synes det at fremgaa, at Hr. Christierns 
Moder var en Friis. 1499 var Hr. Tilluf Eriksen (Bjørn) Lensmand paa Harridslevgaard, og han 
har sikkert efterfulgt Hr. Christiern, med hvis Enke, Sophie Lunge, han blev gift. Han efter
fulgtes af sin Stifsøn Just Urne.

3 Hans Valkendorf var Søn af Henning V. til Høibygaard og Fru Inger Gøye. Han næv
nes 1467 (Hyld. 11), var 9. Marts 1470 endnu kun Væbner (D. Mag. I. 267), men 21. Julis. A. 
Ridder (Brusk H. 1). 1487 16. Mai indbetalte han til Kongen 500 Mk., for at han og hans
Hustru maatte beholde Eskebjerg xieres Levetid (D. Mag. 4. I. 76), og har s. A. beseglet 
Hyldingen (Hyld. 13, Huitf. 992), var 1492 Rigsraad (D. Mag. 2. I. 30) og 1495 Lensmand 
paa Hagenskov (Ame-Magn. lxvii. 6). Han skrev sig 1496 til Løitved (Salling H. 6 og 9), 
levede endnu 17. Juni 1497 (Øster Flakkebjerg H. 73), men var død 1502, da hans Enke, Fru 
Ingeborg, Datter af Hr. Joachim Henriksen (Reventlow) til Søbo og Fru Cathrine Christiernsdatter 
Frille, havde Eskebjerg (D. Mag. 4. II. 152). Hun levede 1510 (Ribe 30) og maaske til 1524, 
da Mikkel Brockenhuus fik Brev at maatte indløse Pederstrup Birk fra hende (Erslevs Lens- 
mænd 105). Paa Eskebjerg var Villiom von Vernes eller Viernitz Lensmand 1513.
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Ebbe Anderssen1
haffwer breff paa Oregardh oc Orebierck2 i pant fore fore (I) xviijc marck danske 
penninge, toch swo at myn herre skal aff hannom igen haffwe eet breff i for- 
skreffne swm, som luder paa ixc marck paa Otte Bøyerstorps wegne.

Ffrw Hebbele3
haffuer breff paa byskatten i Bowens, som er xl marck, vij aar om kring aff 
dato regneskulendis fore the vjc marck, som myn herre henne skyldugh wor, 
oc skule ther met forskreffne vjc marck betalede oc quitte bliffwe. Datum 
Haffnie feria sexta post michaelis (1. Okt.) anno domini mcdlxxiij®.

                                      
                     

                      

               

    
                                                                                          

             

     
                                                                    

                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                               

                                                                                       
                                                                                            
                                                                                              
                                                                                          
                                                                                              
                                                                                        

                                                                                    
           

                                                                                  
                                                                                         
                                                                                                  
                                                                              


