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Ge lsko v.

Som ilerregaarC hører Gelskov ti1 d.e Gaarde, hvis Historie rækker

et godt Stykke tilbage i ltiid,delalderen. IVIen naar d.en har ud.viklet sig
til at blive Hemegaard, vid.es ikke. ne skriftlige Oplysninger om d.en

begynd.er først ved liiidten a.f 1!. A.arhu:idored.e;hrad. der ligger forud

d^erfor, taber sig 1 Mørket. )og kan man sikkert gaa ud. fra, at den

har eksisteret ad.skillig Tid. forud for li{id.ten af 1!. Åarhundrede, naar

d.en paa d.ette Tidspunkt frerntræd.er sof,'r ad.elig Gaard.

Yil rnan forsøge at konme }ængere tilbage ved. Hjæ1p af Gaardens

ltravn eller ved en Undersøgelse af Vold.stedets Karakter og de Bygnings-

rester fra æ1dre fid., der }..ar været kend.t, viser d.et sig, at man ad. den

Vej ikke kan naa Iængere tilbage end til d.en Tid., da d.e skriftlige
0plysninger begynd.er. Nawret Gelskov kan haye dannet sig tiI en

hvilken som helst fid.. I de æId.ste Optegnelser staves det Gelskoff

127/7,1477, l/B.14BO) e1ler Gelskov (7/t.75o9, rnen i senere Opteg-

neLser oftest GieLskouff. Forstavelsen GeI kan være afledet af
Plantenavnet Gej1, der betyd.er Gyvel eller paa I'yn Lyng, og Gelskov

bLiver da Navnet trxla d.en Skov, i el1er ved hvilken d.er voksede Gyvel

eLler Lyng. Par;: et eLLer ,:ndet liri.spunkt er Skovens Navn derpaa blevet
overfør't paa Cen Sebyi;ge1ee, sotr her freinstoi.. i)et kunde ogsaa tænltes,

at Forledd.et er et til oidnor,1isk Gei] I'Kløftrtsvarende Ord., der i
gammel il:rnsk vilde hedde Gel. Det vikie passe god.t ti1 Beliggenheden i
den K1øfte sorl Åaialen Canner Syd for Sallinge Åas. Som rent Naturnam
giver det ingen Oplysning om d.ets Alder; det kan være d.annet paa et
ineget tirlilgt Tidspurrkt, iren lige saa gcdt j, senere 1iCer.

Heller ikke Voidstedet viser ud over d.e skriftlige Kilcier. Det

1ave, flrkanted.e, ved Sø elLer .Aa liggende Vo1d.sted., er karakteristisk
for det 15. Åarhundred.e "vandborgetr, og til d.enne rype hører Gelskovs

Voldsted i udp::æget Grad. De Bygninger, d.er vides at have staaet her,
kan end.d.a næppe stamrne fra en fi-d, der er ældre end. sfutningen af det
l-6. Åarhundreiie eller Beg;n:delsen af det 1/., og tyd.er paa, at vold-
sted.et heller ikke er æld.rne. l,len da Gelskov som Eerregaard. har
eksisterct adsliiiLig Tj-d foruc d.erfor, ka-n nan rnaaske gaa ucl fra, at
Vofdstedet :rd.ligrere hli' '',,:ft en arrden irorn, karai.Jerlstisk for en

ellre ryler og k'en maaske have -Ligget et arl.et stecl i Nærheåen, hvis
Gael::ien ii<ke er blevat til. ,:cm HoveCgaarrL i Tjden ofter lronning lriargrete,
da det var ÅJ.el"en forburit iit befæste .iens Bo::ge. Der finiles d.og rngen
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iteiler ^]por iif et æLdre Void.sted.l og har d.et ligget pea sarnme Stecl

soo det nuværende, naatte a1le Spor af d.et blive uCslettet veå .r'rnltegget

af d.et sidste.
-Den første Optlyrkning herud.e i den vestligste De1 af Sognet maa

tænkes at være urigaaet fra en af d.e garnle 3yer, Sallinge eI1er Hil1ers1ev,

og vei snarest fra lIillersley. Ilan oo d.er e:r Ta,ie on en Særbrugegaard.,

d.er efteriiaanden }:ar taget mere nyt Land ind un«ier Gaar.lens B:'ugr el}er
3osættelsen bar uåvililet sig til en Lan'lsby, i hvilken en af §aarCene

veå sin E,iers );,gtigheC. har irævet sig op over d.e and.re Gaarde enten

str,:.I;s fre Begynåe1sen e1ler paa et senere lidspunkt og efterh;ranCen

iiar opslugt hej-e landsbyen, er d.et ikke rouligt at af g,øre, De to

,\fbyggerste..Ler, Cer vides .rt have værei hertrde i Orerne paa Gelskovs

Grull i Ti,ien inrltil ca. 1550, kun,le maaske være Besten af den oprind"elige

L:.nåsby. I{en noget fast lio}d.epunkt for en saaCan 3ntagelse findes ikke.

første Qanå, §elskov lrævnes i de bevered,e Jokunenter, er i et

Sognevidne u,iste,lt paa H.illerslev Kirkegaartl 2J. npril L477,

Iien i et langi senere.ll,aandsi*ift, Ny kgl. §auling:.656 -;;.ot.,

skrevet af Præsten inders Sansj.ng (aø* U5]) omtales soo den førr:te

ke:rl.te Ejer af 0elskov Hr. Jvert iioltike, der var Morfader til
Knud. Reventlovr ti] Søbo. Han kan ii<ke vær€ nogen and.en end. Evert L{o1tke

til i,jungby i Skaane, der Levede endnu 1441, og hvis Datte:'Alheå'rar gift
mea Joachiru lienriksen Reventlow til Søbor lr.nud. Reventlcws Fatler.

Intet anciet bevaret .r)okume:rt cngiver frt.t Evert l,ioitke sc;r Ejer af Gelskov,

men hvis AnCers iar-asi:rgs Angivelse er rigbig, rækker Ken'Jskabet til
Gelskov helt tilba6e til første llalvilel af 11. Aarhund.rerle.

nlere fast Gnrnd. under lødderne giver Sogneviinet af 27. April 1477 t
i hvilket Nyels Lrwrentsz Sognepræst rr&thrr llild.ersEøff Kirke, Eryk Ottsz til
3iørnho}u, Ridder, CLawes Mønyk Præst, Sarquord R.and.zow, Væbner,

011off Brand.y, Michel Jensz i Sall.vnge, !'ynd.h Persa i Horopp og

Hans Lawrenssz 1bid.(som'nested.s) tcunagør, at Søndag før Philipii et

Jacobi (27. e,prit) p*u Hild.ersløff Kirkegaard fik velbyrd.ige ldand.

Ånders F1æmyngh et Sognevid.ne åf I Dannemændi Marthen 3øøgh i
La.nd.løsse (Lynrielse), Iians Jensz, Jes Ånd.ergz ibid. tr.ynd. Persz i
."Iøropp, Per Lawrenssz i Nøbe11, Ånd.ers Henryksz ibid,, 011off Persz i
Hild.ersløff og l,{attes Michelsz i J,undæ; disse vid.ne&e, at dem er
vitterligt, at ien Skov, som Bønderne taler paa og And.ers 8lærnpgh har i
Værge, har ej haft andre llavne, siden d.em mind.edes, end Gelskoffware,
og ej de h:.vde kunnet spørge ef Forei,ire eller af nogen, d.en skov and.et
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ltravn at harre baft ead. Gelskoffware. Iten (f:rerod.eles) vidneåe Sognepnrsten,

d.en lid. han var en liCen.Dreng, var han hos en trd.eghenrrl d.enrrdeghenrt

lejede 01,1en af Hr. Johan Randzow og rlrev sine Svin did. og gav ham der

Olåengave af ingen Anden, og d.a rrhitherr d.en Skov Gelskoffwaz"e.

I[ed vore Indsegl. Datr:.m ut supra.

Det Sognevid.net gaar ud paa, er at fastslaar at d'en Skov, d,er er

Iale oo, hed.d.er $elskoffware (d..v.s. Gelskovs 0r"e). Der maa have været

nogen, der har bestrid.t Ånd.ers Flemings Ejend.omsret t1l just d.enne

Skovstr"ækning, e1ler d.ens Ejend.onsret, for hven han havd.e d.en i Værge,

med d.en Paastand., at d'et ikke var den, ,Ier kaldtes Gelskoffware. Sogne-

viCnet god.tgør nu, hvilken Strækning d.et er, d.er bærer d.ette Navn, og at

Jchan Rantzau tid.ligere har ejet Cen, før clen kon und.er Anders Fleunings

Værge. Da .{nd.ers Ilenming var glft mec Johan Rantzaus Datter Sophie

Magdalene, lrraa d.et vel rrære paa hendes Yegne, hån siges at have Skoven

i Værge.

iohan iiant zau.

Iivorled.es Johan Rantzau er kornmet i Sesid.Celse af Gelskov, vid.es ikke.
Heller ikke hvilken llorbindelse d.er muligt kan have været iaellem ham og

Evert Moltke. i'Ien at han roaa have været i Besid.d.else af Garrrien ved

ldid.ten af åarhund.red.et, frerngaar af Sognevid.net, der angiver h.a-"c som

Ejer paa et [iCspunkt, d.a Sognepræsten i Hillersiev end.nu var Dreng.

Johan Bantzau hørte ti1 d.en fynske Li-nie af den store Rantzaurske

S1ægt. Han skrives L442 ti.;,. Hellerup. l![] da han paa Fy:lbo Land.sting

var ned. til at basegle et L,and,stingsvidael vax ban Rid.d.er. l\JJ var lnan

iledlen af et Ee:reåsnævn af Sallinge Herred. pea 12 lfand, bestaaende af
] Rid.d.erer 1Yæbnere og 5 Bønd.er, der bevirine*e, at Jeppe Tuesen af
Arreskov var en Brydesøn og ikke fribaaren. Tllsted.eværelsen paa finget
i en Sag angaaend.e Ameskov kan tyde paa hans Tilknytning ti1 §elskov
alle:red.e paa dette fid.spunkt.

Der kan vist lkke vsere nog€n Tvivl om, at Johan Rantzau har hørt
ti1 d.e nere betydelige ådelsmænd, paa denne Eid. efter d.en Brug, der blev
gjort af ham fra flere Sider. 1455 var han med. til at und.erskrive

Kong Christian If s Sbadfæstelse af Christoffer af Bayerrrs Lensbrev ti1
Eertug Adolf paa H,ertugd.ømmet Slesvig af 1440, der fo:rrden af Kongen

besegled.es af de højeste Prælaterr flere Rid.dere og 2 Yæbnere. 0g i d.en
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følgend.e lid. neCbesegled.e han talrige Dokumenter. Saale,j.es i Januar I{)B

paa et J,:lrdemode i Odense, hvor han var ned til at bilægge en StriC r:ie11em

Axelsønnerne og Erik .firiksen til Løjtved. Satrune iar paa Bjærge Herredsting,

i ]\larts l{aaned. i Od.ense i.rUrle,lning af Striden meI}en Axelsønnerne og

E'rik lri.ksen, og i August atter paa Lanåernocle i Odense. Han synes nu at

være blevet H.igsraad, da han IJ. September 1458 paa Kongens Retterting

i Kaluniborg var nerl til at afsige Don i en Strid. meli.em Biskop

Jens fversen lange af iari:us p,r:1 len e:i: jile cg Otte I'Iielsen (Rose:tr.:'ntz)

og ilri.k gttesen (Rosenkrantz) paa den ancien Side. L459 blev han afkrævet

pengp son han tilligened andre ha.r*e iovei at betale l(ongen for l{artvig

Krurnneii-ge, Ci s;i.r,:lrne ir,ar ;rr:d.'5e;r:;i.:-:; i,: ;r.in pa;'. I'ynbc iandsii.ng en CVerens-

komst :re1lea Phillippus åxeIsøn og -Jrik Eriksen.

Son i,IeCleni af Rigsraadet underskrev Johan Rantzau ). Liar''"s 1,{50

1iong Christians liaanafæsinint ef-e:: -i,;nf:.ritab-i-on,if Frivile;i-erne for
pmJ-aierne, .Riii.lerne og rnenige Inj.v.aanere uf §ertugdøgunet Slesvig og

Landene Hclsten c6, Stor:i,arn. i{6u skrL.les i:,tn atter tli IieJ-1erup,,'1er

riraasice har være'u hans j;ie6aari, !4ai v"l:: h:rn neci iii et unLerskrlve et

Skø*e paa 2 SaEurde i iJllersiev, s,:l.nme i'i,ar medberriCned.e han paa F;'nbo

fuiniisting Læsningen af ei i*n:et jkøf,er o$ Ll,62 vzt h,en igen mej t:-' at

",,i.;lge Joln j.'cla I''..;:r;;ens ;etterb :-::""
D,:. ii.ong Christ:an I. Ltbj var rievei fcr'1igl nel irhebiskop Jens af

Upsala og Lre Svenske, scll havie;jcr? 0pstand;nod han, uCste'lts liongen et

aabent Srev he::oo, '"lnd.erskrevet :ri ii.gsraaCets f,.1edi.emmer og åeriblanlt
Johan.iantzsu. Næsfe rlar vij,r tran med ii1 ni iømr:e paa Iietberting i Olense.

1{68 bevilgeae.le-; d:inske iti6sraai, at Kongen tgen rngatte faa ai-le givne

Pant og l,en tiibuge. I f,ei uåsteli;e iokunent j:ercm ir:r Johan !.antzau

unrlerskrevet so.m første I'lanl efter de høje Præ]ater. ]a.en efter og d.en

følgend.e )ag, 'la Kongen hollt i.et;erting i }iaiund.borg, var han atter
nærvrrenåeo o6 L\6) rn'.:ilbevidned.e h"rn Læsningen af et Skød.e pa,r Fynbo

Lrnd.sting. 1472 vir iran 1Oåense med.virkende ved .ifhoidelsen s.f et Sklfte.
I{J{ }r"rr han af Kongen faaet 2 Gaarde i }{aare og I Gaarde i Lørup i Pant

for ]00 Mark. Samme riinr val han i Vejle meC ij-l- at u,iste,.le Rigsraaiets

Svar 1:aa en t'orEspørgsel, og senere .oaa Aaret unrlerskrey han ti1 Vitter-
llgheri et )okurnent i -t;rhug.

Derefter orntales Johan Rantaau ii,.ice mere i de bevarede Joi.:umenLer.

ilan maei rimeligvis vær'e ilød il.*e j.i,rlg= eii;1. I hvert Fa1.J synes SogneviC.net

fra L47'l at foru,lsætte, at harr ikke rnere er Ojer af Gelskov.
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Ilellerup, son lran havcle faaet med sin ilustru Thale Bildsd.atter Ulfeld.

havde han nogle X"ar tiCligere afstaaet til sine Stelsørrner, Iru Thales

Sønner af hend.es første Ågteskrb. Ilans og Fru Ihalos }eitter Sophie Magda-

Iene, åer blev gift med. -{nders }'}emming til L{ø}Ierup, arved.e d.erirnod.

Gelskov, hvis Navn nu nævnes i Dokumentetr:.e.

ilrik Kaas.

Fra.,tlbert hlaLtesen er Gelskov derpaa gaaei over til .drik f,aas,

der skrives ti1 Gaar,een 1548. L542 oS 1546 er han skrevet ti-I Brænore,

og den endelige Ordning,-rf ,irveforhold.ene efter !'ru lhale og hendes Søster

inger sjlnes at have formei sig saaledes, ait Jrik Kaas er blevet D:eejer

af Selskov og øjer af ,ien ene iialvdel- af Brænore, ned.ens Ålbert },{altesen

Lrur faaet l1øJ-lerup cg 1en ani.en l1alviie1 af 3rænore. I hvert tr'a1d. ejed.e

deres Sønner Christian I'Ia1tes,:r'l of i''iogens ts"aas hver sin Halvd.el af Brænor^e,

sr,li,r begge bl-ev sclgi; t:i Iion6en 1!il o5 113i.

Srik Kaasf Fader vii,r I'logens'Ihomsen ii1 -Dansgaarå paa Mors, der er
bievet kekenåt ved. den Medfart, h.en blev ud.sat for af Christian II. paa

Grunii af nogle Klager ti1 Kongen fru -Bønderne over Uret, han skul,j.e have

gjort dem. Ja i:.an v:i.r lad 1527, biev iian be6ravet i Sortebrød.rekloster i
åarhus, men /raxet efter 1od Kongen hans Lig optage af Graven o€i ophænge

uellem to Fjæ}1e i en Ga1ge, som var rejst paa aerhus lorv, og siCen ne.C.-

tage og uIføre i llarken i ireden Jord som et uskikketig Kreatur ud.en aI
Dom og R.et, hvorefter aI hans God.s blev incirraget under Kronen. Hans

frrke klagede lJZj til d.en udvalgto Kcnge Irrederik I, åer Cømte, at
Mogens fhomsens Krop atter sku].de begraves i indviet Jor,i., og hans GoilLs

gives tilbage tiI hans Årvinger.

,Jksgebie-rå !5.22:._

Af hans Sønnesøn Jargen .&miksen Kaasr I'Fyenske antiquiteterrr ses

det, at Erik Kaas har været med i S1aget ved Jksnebjerg J.5j]2 pa,a

christian rrrf s side, o; at han her cræbte Greven af lioja, d.er kæmped.e

i Liibeckernes Eær. llfter en Outa1e af 1en ravre, d.er var opsat i
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St, Knud.s Kirke i od.ense over Greverne af Hoja og Iecklenburg, som begge

fald.t ved Øksnebjerg 11. Juni 1515, skriver Jørgen KaastrrDenne Greffue

Johan bleff ihielstucken aff Erick kaasz thil Gielskoff, rned en dhaggerbt

hand stack hanne lnd.her Earnisket, d.her d.he be6ge rvar korn^men fra d,heris

hestel aff sølffuit paa hans werge er gjont nogen gabeleter (fte"*)t
szom lang thid. war paa Gielskoff.rl

Efter Erad.itionen skal d.et ellers ,rære den holstenske &lelsnand.

Ditlev Rathlou, d.er stak Greven af Hoja ned., forrli han havd.e et gammelt

IlaC til ham. Ivlen naar Erik Laast egen Sønnesøn siger, at det var

ilrik l(aas, maa C.et ve1 være rigtigt.

EmmikE-- -i!?es.

Åf Erik Kaasr 11 3ør'n (7 Sørurer og { }øtre) Ufev flere af Sønnerne

skrevet ti1 0elskov, sorn de naa have ejet i l-ællesskab e1ler arvet visse

Parrtor af. Jesuden har nogie ejeb anore GaarCe eller Parter af åisse.

Den første, der høres ou, ex Emmike l{aas, som vistnok har været

den tredieæIdste. Han tjente i den ska-anske Syvaarskrig son Ritnester
und,er Daniel Rantzea og fø.rte aen fynske i'ane (Hærafd.eling). 1159 blev

han Lensnand. paa Elfsborg, L57J- - B{ var han forlenet med. Lysekloster i
Norge oi.: L575 - B{ oed Gu1tanå. Ea:1 ,åød.e i Ystad 1}. Juli 1584.

Hans første Hustru, Inger Jørgensdatter tid.emanå d.ød.e 1577, men 1!82 giftede

han sig anden 0ang oeC Hilleborg Hansd.atter Linåenov til Juulskov ved.

Nyborg.

Enmike Kaasl Død..

§fter hans Død i Istad 11. Juli 1!8{ ønskeile }rans .&rke at føre hans

Lig ti1 Fyn for at det kunrle begraves &er. Ilun bad. Kongen om at give

hende [id og Lejlighed dertll og lade hende faa Seford.ring til hendes

FoIk og God.s. Kongen vilde gerne vise hende al Sevaagenhed., men bad.

hend.e beiænke, at Cenne Åarstid. er ud.i hed.este Maad.e og d,erfor ganske

ubelejligt og farligt lang fid at holde Lig over Jord.en, s;md.erlig d,en,

d.er har været saa I'fu1d.so!0oerr (d..v.s. svære). IIun ras,atte ogsaa betænke,
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hvi-Iken stor og forfængelig Bekostning d.et vil blive for hende og

hendes Børn, og hvilket Besvær for begges Yenner at føre og føIæ
Liget saa lang en Yej. lerfor og fordi han i sidste Fejd.e med. sj.ne

ffitere havd.e ligget her i la.ndet (d..v.s. Skaane) og især paa det Sted.,

hvor han d.ød.e, og her forirvervei sig et ærligtr ad'eligt Rygte, Eavn og

Eftersagn, raadede Kongen hende til at lad.e Liget begrave I Ystad.r hvor

han d.ød.e, elIer, om hun vlIde det, j. Lund.s Donkirke.

Hilleborg Hansd.atter har d.og alligevel lad.et sin Mand.s Lig føre

til I'yn, hvor riet er bleveb hensr*t i Hillerslev Kirke, iføIge Sørrnen

Jørgen Kaasr 0ptegnelser. 0m d.et er sket straks el1er først noget

senere, vides ikke"

Jørgen Eruniksen Kaas

blev føct piza Visborg Sloi p;+,: Gu1lan,1 10. Juli 1576. 1584 d. !r. leceaber

fik hans Stedmoder HiJ-leborg Hansrlatte:: tillige med et Par andre Adelige

Longeiigt Brev om, at da Kongen, der havde lovet at Iaåe deres unge Sønner

hr:lde ti1 Diseiplir :g Lære sa;nmen:aed Eertug Ulrich med det første vilie
sætte d.enne ulier )isc:"plin skuide cie senest N;'taarsclag senie cleres Sønner

til iir:,lundborg Slot. I d.e første llaaneder af Åaret ll8l er Jørg n Kaas

da blevet opCraget sarrlnen med Kongens Søn, nen allere<1e !. April fik
Foræfdrene Srev on, at d.er var konaet Sygdon blanit Bør::ene, cg at
Kongen havåe bestemt foreløbig at send.e d.en hjem. i{vorleies Cet senere

iiik, efter at §ygåoruoen var overstaaet, vid.es ikke. Men 1587 find.es

blanrlt Disciplene i Sorø Skole Ceorgius Kaas f,lmmichi.

B. 0ktober 1588, da han end.nu kun var 12 Azr gammel, forærele

Farbroderen Niels Kaas ham den d.enske Rimkrønike i Gotfred. af Ghemens

Tryk fra 1495. Sogen havde 1585 tilhørb Ånne Juel, EriJr Lykkes, og

senere kom den i l'rederik ilostgaariis -Eje. Det er maagke denne Gave, der
har vakt hans histcriske Interesse og l.yst til at inCsamle Minder fra
Slægtens Fortid., et lræk, son han i denne Renalssancens fid.salder havd.e

tilfælles ned. flere af sine §tenddfæIler, Eb Ersenplar af Niels
Henaingsens Syntagua Institutionum Christianoru.or IIJ{, sorn tr'orfatteren
havde foræret Præsten ilans Madsen ved Eelliggeistes Kirke i Københarm,

har ogsae været hani i Hænd.e, da han d.eri har skrevet nogle iifter:retninger om

Niels H,emningsen efter hans Død 1600.

Ilvorledes Jørgen Kaast lærJ.e Uddannelse, som han sikkert rnaa have
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uodtaget ligeeom and.re .{delsmænda Sønner, vil.ere har formet sig, kan

der ikke siges noget om, men den naa i hvert f'a1d være afsluttet ind.en

åarhunåre d skift et .

Ean er rirneligvis den Jørgen Kaas, d.er var ued. gla Kongens Sørejse

ti1 Norges yåerste We \(>99. I April Maaned. tiltraadte Nongen -Rejsen med

7 af sine største Skibe. Paa Skibet'ti"tor"uar foruden Kongen se1v, sotrr

Iod. sig kalCe rrKaptajnrt og forbød under Livsstraf nogen at kalde hafl

anderled.es, Hertug Ulrich og flere -{.de1sroænd, deribland.t Jørgen lia,as.

tr'lere Sted.er rrar Ce i land. og hav'ie ad.sklllige Oplevelser. Ja de var
konmet Nor'l for trondhjems Fjord, saa Ce So1en hele Døgnet med Und.tagelse

af en fimestid meilem Kl. 11 og 12, og længere llorC paa saa de Solen gaa

ned i- NorCvest cg stralcs efter staa op i Nordøst. *{. i{aj irørte d.e en

Prædi-ten om 3orr1. Præsten maa havd præd.iket }ænge, for bag efter blev d.er

holdt Staniret over Jørgen Kaas og nogle andre Delinkventer, som hav,ie

til1.ilt sig rrt spise uniier Præd.ikenen. De i:ie.r dønt bil at n'iste en

$laaneci.s l{yre.-I JuI1 lrlaaneå var de hjenrne igen.
L5)2 var.førgen l"aas som Ilofjunker meC i d.et iJølge, sofi leisage,.:.e

Herbug lians iil iluslarrd for at ægte Isarens Jatter. Eskadren, der førie
Cem over, afse jlerie' fra Købenltavn J. i{ug., o8 19. Sepi. naaede Ce l,loskva.

L6. Oktober begynd.te Hertug iians at blive s,vg og d.ød.e 28. Oktober ud.en at
vrsl:e bl-evet gifi rnei ?sarens !;*tter. Jen si,Jl.sie,]e.1- ;.f llø1get naaed.e C,og

i}*e ti-Lbage iii .ifubenh:v:r t'ør' e1; ,rarstid efter Åfre jsen, og .Iargen lk;is
maa have oplevet en DeI paa ilejsen som en at'ie 1! Ilof;rrnkere i- Eertu6ens
store Hofsiat, bI.a. var han 2 Gi:,nge ned. i åe ,lanske Gesan,lters ri,;rr re-

d.a ,1e skuld.e t il iiuaiens ircs ?saren.
Efter Hjemkousten fra ii,usland. har han sagtens oi:ircld.t sig. pa:i

Gelskcvr hvor han har haft goå r'ict til at åyrke sine histo.r:;iske Inter:esser.
H.ans økonorniske iorhold hzr naaske forbed.ret sig noget; selv om,fe vel ikke
kan kald.es gode, d.a. han enCnu 1504 og 1605,iømtes ii] at beti:.le 1{arrine,
Niels Bagers i Odense, L45 l.trer, oe 16oT og 15oB stærmedes af { for-
ske1l1gæ Bo:'gere i IIorsens, A,arhus og:rr,letsteds for en Sum penge, ud.en at
disse Stævninger log ses at være efterfulgt af en Dcxr.



lo

I.vnskS ;niiouiteter'

Id.etkongeligeBibliotekistodkbolnfind.esd'ettid.ligere
nævnte Haand.skrift (cod' Iloltn' K' J2' d'et p:a sit første Blad' har

fø}gend.elitelil'trlyenskeÅntiquiteter.AII.1505d..!.Jun.Jorghenn
Kaas .ql,qichsen opp.r, Ilvorledes åette ii:ancskrift er navnet i

Stockhcin,kand'ervistikkenugøresHedefor,menhervid.ner.let
endnuomd.eninteresgeforsin}ijemegnehistoriskeMinder,somisaahøj
GradmaahaveoptageiJørgenKaas,athanlrarværetrunåtoveråetmeste
afFynogafskrevet,irvachaniiirrirunneifind'eiKirkerrreafor;rvstenog
Epitrzfieroverkonge}igePersonerogAdeiige"frtnæfiIrereangive].seaf
Ilaan,:Lskriftebs Inåhol-C skal :-ldee gives her' id-et åer henvises til

ÅarbogenforOdenseogli'ssens.:nter|911lhvor,]erfind.esenVurlering
afliaandskriftetogGengiveiseaflnc]'ho}cet.Krrnsi,'alåebanføres,at
åer om Hillerslev Kirke er optegnei ' at ner findes en Sten over

EmrnikeKaas,d.ervarfynskH.itmesterogdød'eiYsta,i}}.Juli]-584,dahan
var,'ira.Setfr;lGuli*-rråforathyld'eChristianlY.iLunc..Hans[isteer
blevet PlYniret af IYve '

Paa næstsid'ste Blad'

guielige 3e*,ragtni-nger Pia

har Jørgen Kaas igen s'ireveb sit Navn' nogle

La'uin o6 3ra'sk cg følgenie Yersl

ÅIler ,'/e1t sin un+ ntith

steht nacrh irrsf , ku-nst, i::l

unå wen sie las ei'r'terbenn

1ie6en sie sich nieåer;nd

unj guit

ste rben.

EtParlarefter,a,iJørgenKaashavieful.lførtsi,;væ.rai.fu1tle
Haand.skrift, død.e han serv 2{. Marts 1608, kwt )2;ar gammel'

Jøriren Eriksen liaas t!1 Geiscov (;r'lrbror til ovenn&vnte\ '

DaLensmand'sstillingenhørtemed'ti1Å.]elensPrivilegieroggav
godelnitægter,harJørgenj.Kaagatterøtrskeiiltb}ivelensmanå'og
tSOg tlev iran forleneb med Københavns SIot og i'en'

Som Løn oppebar han aarlig 5rJO Daler for sig selv og sine egne

Svendeog}-olk,SemenHofk}æd.ningtilsigse}vsjetteogfølgend.e
aarligeGenant(mn)tilUnåerholdforsigseiv,sineegneogS}ottets
d.aglige Folkl 4 Læster l|' funa { Skp' Rug' 5 Læster 4å puna }i1alt 

'

2?6 Skp. Humle, 6| Tdr' 1| I'jerciing Smør' 11 Skippund' l Lisprind' F1æsk'
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120 Svinehove,ler, 1l-0 Svinerirgge r 2 ! SlagtenøC(Kreaturer),

221 Titr og Lam, I l,æst .1 Tdr. Sildr 1! tæst ! !Cr. Ku11er,

5 Yorcler Rokkel(en Slags irisk), 20,{ Gæs, )50 Par Høns, 2-}- skipprtur.t

Bergefiskr J Skippund, J LispunC. island.sk fisk, 2 Læster Syggryn,

4 fdr. Havregr;rn, J fd.r. Ærter, 2 Tc:. Kaal, 1 T'J. Laksr 1500 Hvillinger
J000 f'lynd.ere, 4 ldr. .Oidike; J !ilr. iyneborgersalt r J smalle Læster

groft 5a1t til Slagteriet paa hans Gena:t og 2 Skip.or:nd Taig ti1 Lys.

Han skulde holde følgende ,+oIk paa Slottet og give dem !øn o;; K1ædning

som tilfor:ni Slotsfogien sef,l"u;.ien, H,ldefcgden se1-.r,lnåen, Skriveren
selvt::edie, 1 Korru:aaler, f Kæld.ersvend., cier tilI:-ge skui,le være

Durgsvencl, 1 Portner, Bageren, der tillige skuiCe være Srygger,

2 Dragere, der tilj.ige skulde være Yægtere, i PligtfogeC, 1 ?aarn-
gexa.Eer, Huskoi(ken seivt redie , tr'adeburskvinden selvanden. Lens-

brevet indehoLder endnu enkelte andre Bestem.melser cn I'orpiigtelser og

Indkomster, bl. a. skuiCe han tjene X.iget med { geruste Heste og have

frit Fod.er og liaal ril dem ligesaa vel sora til 2 Yognheste.

}led,ens han varetog de Everv og Pligter, der paahviled.e han i hqns

store Len, kunde han mærke, a.t han ftbegynCte at blive garurel og tung,
saa han ikke gad blive ved der: store Eesr,ærilghei, son den Forlening gav.

Kon6;en forlenede ham ri* istedetfo.r i 1614 med ,iariiusgaarCs len, som han

behoiåt ti1 s jn }zi i5l-9.
Efter i'orieningsbrevet maatte hErn til. Underkrold fo: sig seIv, sine

egne lroik og Gaardens caglige Folk- oppebære følgenCe aarLige Genant:

!00 )aler, 7 Læster Rug, 450 Tdr. Havre, 10 lir. Smør, J0 BrænC.svin,

1)0 i'aar og lam, LCO Gæs og 200 liøns. Han rnaatte selv belioid.e a1 ÅvI,
Åffødning og anden Forii.el, som kund.e fald.e paa LaCegaard.en, og selv
oppebære Tiendeparten af d.en uvisse Rente(d.o.s. Indfæstning, Sagefald n.n.
Ilan skukie t jene Riget med. I geruste i{este.

I sit -fubeCe og Øvrighedsbestilling havde han, som Ligpræd.ikenen
siger, forlioldt sJ-g sor.l en meget i'J"r:, ci;ri3tii5 -vrigheds l{and inrod a]le
o5 enhver, saavel sine LTnders:iatter som and.re. i{an hørte ogsaa gerne
sine lindersaatter og Cen fattige cg svarede dem venligen og sagtmoiieJ-igen,

som han ellers i sin Omgængelse, Ord og Tale var rcolrmj-s, beJ_effuen oc
venlig, saa at got folck forei ;i-erne til-d.e omgaas med l:.annem.,
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Den Z). Åpril 1619 var ,Iørgen iI. Kaas rnødt til Fru Xirsten K:rrses

Begravelse i /,arhus og befandt sig da roeget svag af en stærk tr'ebar, der

først angreb ham ned Ir,uid.e og sid.en med. Hede. Næste Dag fik han igen

et stærkt Sygdomsanfald, I'saa han derover raaatte op tii Gaard.en ti1

sin Se116* og holdt clet saa ved Sengen udi ) ltage.r'8. Iiaj befandt han

sig neget svåii og afmægtig, og henimod. Åften død'e han i Nærværelse

af sin }lustru og nogle af sine Yenner.

E1len liarsvin.

Da Jørgen E. I(aas døie'carnløs 1619, ønskede bans Enke ikke at

beholCe ge1skov, ilen maa straks efter tiave softt d.en til lJllen Marsvin,

åer :,11ered.e 7. filarts i.520 solgte den tiL Niels Gyldepst jerne ti1

Iversnæs (nu 1,eeellsborg). Elien liersT ins store og smukke Pergaments-

skøåe med. J veChængeniie Se51 i l{apsler neddeles }rer, d.a C.et er 3et

første Skøåe pa.r Gelsl'^ov, åer Lende§.

Tp '' rll i a 1, t.1-----1'r.:-- ti, T*ll.ø l^:er:CeS Oå, Søf Vitterligtu''b 144v3

fc:'slLe med dette nit;.:ibne Brev, at jeg mec min fri
Yilje oJ veiberae(,- Iiu h':.2' so1gt, skødei og afhændet og

nu med" dette rnit aabne Brev sæ1ger, skød.er og afhænd'er

fra mig og mine dvinger og tiI ær1ig og velbyrCig liand'

Nieis Gyldenst;eule '":1 Iversnais og ltans Årvinger denne

efterskrevne rnin Ilovedgaard, Gods og Ejend'on ved Navn

Gelskov, liggende uC.i tr'yn i Salling I{erred udi Iiillerslev
Sogn, med a1 sin rette tilliggende .Oremærker, Skove og

Åjendom. .Desligeste uilfe Gelskovs tilliggende Bønd.ergaarde,

God.s og .rijend.om sorn efterføLgeti Hillerslev BYr llans Gregersen

giver aarligen ti1 Landgilde 5 Srtug Byg l[ ørtug, Havre,

1 Fjerding Smør, 1 Boigalt, 1 !aar, 2 Gæs, 2 Skp. Havre

{ fløns 2 }llark lrid.spenge, holcier 1 }'od.erckser Niels Jørgensen

6 rlrtug Byg, 1$ ørtug llavre, 1 Fjerding Smør, I Bo1ga1t,

f Faar 2 Gæs, 2 Sk. Havre, { Hønsr 2 Mark Erid.spenget

1 Foderokse, 3ertel I{øl1er J Ørt:ug Byg, B ørtu-g Hav::e,

1 Otting Smør, 1 3o16a1t, 1 tr'aar, 2 Gæs, 2 Skp. i{avre,

4 }iøns, 1 Liark Eridspenge, 1 Fodernødr Hans Jensen 2 Ør'tug

Sygr 1 Otting Smør, 9 Skilling Eridspenge, l. Fodernød,
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Jep Hanse, ] 0rtug B1'g, 1'| i;rtug F,avre, 1 Otting Smør,

1 Bolgalt, 1 laar, 2 Gæs, 2 Skp. Eavre, \ Ytøns1

1| ltark ilrid.spenge, 1 Fodernød, Hans Ped.ersen 2 Ørtug Bygt

1 Otting Smør, ! Ski11in.g Erid.spenge, 1 Fodernød,

Mogens Jørgensen J Ørtug 3yg, 1$ ørtug Havre, I gtting Smør,

l BoIgaIt, l Faar, 2 Gæs, 2 Skp. Ilavre, { Høns,

L2 Ski1l1ng .0riclspenge, 1 lodernød, Peder Bøg 1 Ørtug Sygt

1! ørtug Havrer I Ottirrg Srnørr 1 Bo1ga1t, 1 Faar, 2 Gæs,

2 Skp. Havre, 4 Høns, 12 skilling Eridspenge, 1 Fodernødt

Erik Jensen J ,lrtufi 3J'gr 1 I'jeriJ-ng Smør, 1 l*em,

I Mark ,:lriasPenge, 1 Fotierokse t

Ånders Rtrsnussen J rJrtug Byg, 1! Ørtug Eavre, 1 gtting Smør,

1 tso1galt, i Faar, 2 Gæs, 2 Skp. Havre, Q Høns, 12 Skilling

Erl.,lspenge, 1 I'odernød, Hans i{ndersen 2 Ørtug Byg, 1 Ørtug

liavre, I Ottirrg Srnør, 1 Laro, I Gaas, 1 Skp.H'avre, 2 Høns,

9 Sk. Eridspenge, -Erik liolst 1 ørtug Bygr 1 Otting Srnør,

1 Lan, 9 skiiling ,lrid'spengg, '| tr'od'ernød'; Ped'er And'ersen

af et lius 2l,tcirk Penge, Svend ,rndersen erf et l{us 2 Mark Penget

Ilans Lauritserr 2 W,ark, Christen Skræd.er 2 Mark,

Christen Cøie Pii 2 i,lark, I,liiile1 .rensen 2 htark,

triester iriourits 6 i'iark Pen5e; !'elskovs }{øl-Ie. .rørgen I{ø1ler

12 Fund. Mel; Sa11in3e, llans Jensen i Bjerregaard ! Ørtug Bygt

1! ørtug Havre, 1 Fjerding Smør, 1 Bo1ga1t, 1 Faar 2 Gæs

2 Skp. Eavre, { Høtrs, 1 Murk Eridspenge, 1 !'oderokse,

Rasmus Tygesen 2 Ørt''tg BYS. U' Otting Srnørr 2 Gæs, 2 l1øns,

1? Skilling ilrid.spenge, 1 tr'odernød, Erik Skræd.er J Ørt:ug

Byg, 1 Ørtug llavre, 1 Fjerding Smør1 1 Bolgalt, 1 Faar,

2 Gæs, 2 Skp. Havre, { Høns, 1 Mark Erid.spenge, } Fod'erokse

Nie1s }{ikke}sent 2 Artug Bygr 1 0ttlng Snør, 1 I,aor 1 Gaast

1 Skp. Havre , 2 Høns , B Skilling Eridspenge, 1 Fod'errtød.,

Christen Jørgensen; 1 Ørtug BXg, I 0tting Smør, 1 Lam,

U Skitling Eridspenge, I Fodernød t

Bans Ped.ersen 1 Ørtug Byg, 1 Otting Smør, 1 Lamt

Eans Jensen; 1 Ørtug Byg, 1 Otting Smør, 1 I,amt

Esben lbsen: 1 Ørtug Bygr 1 Otting Smør, 1 Lamt

Hans Madsen af et Hus 2 Mark Penge, Niels 2 Markt

Rasous Skræder 2 Mark, Hans Chrlstoffersen 2 Mark,

Nle1s Eansen 2 Mark, Jep Åasmussen 2 Mark,

Laurits Sned. 6 Mark, Peder Sb.vmand. ! Mark; Højrupt

Rasxrus Pedersen 1Højrupgaarri 5 Ørtug 3yg, $ ørt:ug Havre,
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1 l'jerd.ing Sroør, I tso1ga1t, 1Faar. 2 Gæs, 2 Sk'Havr"e,

4IIøns, 2l,tark Eridspenge, I !'od'erokse,

Irlikkei Bøg: L Ørtug Rug, ) Ørt:ug Byg, I Ørtug Havret

1 Fjerd.ing Srnør, 1 Larn, 2 Gæs, 2 Skp' Havre, Q Høns1

1 Foderokse,

Rasmris lauritsen; L Ørtug

1 Otting Smør, 1 Lam, 2

1 Fod.erokse t

Hans Jrtadsen; L Ørtug Rug,

I Otting Srnør, 1 Lanr 2

1 Foderokse,

Rug, J Ør"tug tsYg, 1 Ørtug Eavre,

Gæs, 2 SkP. Ilavre, { Høns,

J Ørtug Byg, 1 Ørtug Havre,

Gæs, 2 SkP. Havre, 4 Høns;

La.urits l,{adsen; t, Ørtug Rug, J Ørttg Byg, 1 Ørtug Havzret

1Otting Smør, 1Lanl 2 Gæs, 2 Skp' Havre, { }iøns, I Foderoks

peder liansen: 2 Daler; Nybø11e$, Niels Madsenr { Ørtug B1'gt

11 ørtug llavre, 1 Fjerding Smør, 1 Lam, 2 0æst 2 Skp'Havre'

{ Høns, i Mark Erridspenge, I irod'eroksel

/lsteri, Ilans fygesen: LJrtug RuBr 2 Ørtug Byg, 1| f:rtug

I{avre, } Fjerd.ing Smør, l3o1gault, I Iem, 2 Gæs,

2 Skp. Havre, 1Høns, l Mark Eririspenge, I tr'odernød,

L i,{:rk Lysegarnl Diernissel Laurits NieLsen; 1 Ørtug Byg;

IIinåshcl-in, iiiiCskcv, l{ieLs Ihomsen; l- Tønie Sild '

flvilke forskrevne roin Hovedgaalil Geiskov og a1le f:rsk:'e';ne

Ga:.::1.e, Gods og Ejendorn med al- de::es Rente og rette Tii-

liggelse ucii Skov, Mark, Åger, å'tg, Iiskevand; Fægang,

Iørve5røft, vaadt og tørt, allevegne til hlarkskel og udent

ved hvad Navn d.et helst nævnes kan, intet deraf undtaget

uåi nogen l]aade, soin der nu tilligger og af Årilds fid med Rett

tilligget har, forskeevne Niels GylCenstjerng og hans Arvinger

at skulle have, nyd.e, bruge og for et evigt Købskøde og for
evig ljendom behoid.e, og kend.es jeg mig e1ler mine Arvinger

ingen ydermere lod, Del el1er Rettighed. at have til
forskrevne Gaarden Gods og Ejendom eLler noget deres Rente

elJer rette Ti]lisge1se efter denne Dag udi nogen Maade,

nens kend.es mig at have annarnmet oE; fanget fuldeste fuld Værd'

og god Betaling af forskrevne Niels Gyldenstjerne for for-
skrevne min liovedgaard. og for a]le forskrevne Gaarde, Gods

o5 Ejend.om efter min egen vllje og Nøje1 så& jeg takker ham

godt for god Betaling udi a1le lr[aader. Thi bepligter jeg mig

og mine iirvinger at fri, frelse, hjemle og fuldkommelig

tilstande forskrevne Niels Gyldenstjerne og hans arvinger
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forskrevneHovedgaardoga]"leforskrermeGaardeogGods
ned. a1 d.e:es Rente og rette Iilli6ge1se for hver llands

'Iilta]ee soIII der paa kan tale med' Rette i nogen Maade'

Mens om saa skete (aet cua forbyd.e), at noget af forskrevne

Hoved'gaard'ellernogetafforskrevneOaardesellerGod.ses
Rente elIer rette Tilliggelse, ved. hvad Navn det nævnes kan,

eftersom forskrevet staar, vorder forskrevne NieIs Gylden-

st jerne eller hans I'rvinger afvundet ned' noEen Don e]ler

Rettergang for min el1er mine Arvinger§ Vanhjemmels 3røsts

Skyld.rdabepligterjegmigellerrnineÅrvingeri;utveåerlægge
ogtilgod.eRedefornøjeforskrevneNielsGyldenstjerne
eller hans Årvinger med anc.et ud.i alle lilaaåer saa godt og

velbelejligt Gods inden seks samfulde Uger der næst

efterkommend.esoghold.ed.ethartoghansÅrvingerskadesløs
udi aile Maad.er. Til yder"mere Vidnesbyrd har jeg ladet

trykke mit signet her ned.enfor og rned egen Haand underskrevet

ogvenligenornbed.etærligeo8velbyr,d'igeMændNie1sBi1d.
til Ravnholt og Læge Urne til. selleberg til Yitterlighed og

Vidnesbyrd med mig at forseSle og und'erskrive'

Datum ilflensbcrs den 7. I,la:'ts et Tusin3 seks Hund'reCe cg lyve'

3lLerr [larsvin
Egen llaand

Niels 3ild
Egen Eaand

Læge lJrne
Igen Haand.

Som d.et ses, ejed.e Gelskov paa cienne lid ligesom vist ogsaa lang

[id. i Forvejen hele flill-erslev By paa et Par Gaarde n&rr I Sallinge

B Gaazd.e, hvoraf no51e dog kun var Bo1, hele Højrup By undtagen

2 Gaard.e, men i Nybø}Ie kun l Gaard.' Udenfor Sognet har Skød'et kun

A Gaard.e, hvad. d.er tidligere !!an have været de:rrdover, maa være blevet

solgt eller bortmageskiftet.
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NieIs G.yldenst jerne .

Nlels Gyld.enst jerr:e var søn af Henrik Gyld.enst jerne ti1

Iversnæs og er antagelig født ved ir{id^ten at LJ)Oreme. Han har

{a næppe været mere end 2J i:øt 6;amrne1, da han blev Ejer af Gelskov,

og har slkkert ikke været i Besiddelse af de ilrfaringer, der var

nødvendlge for at klare de vanskelighecler, han gik ind. ti1.

Det mila have knebet for han at skaffe Pengene tilveje, for i

tr'ebruar 1621 lod F-ongen ham vlde, at ha,n maatte rette sig efter at

betale Kongen «ie )0OOO Rd.r. med Renter ti-} førstkonmend.e 20. Dag

Julreller hvis Cet faliit ham for besværligt til den fid., da lade

GæI,lsbrevene paå Su-ulmen ned nøj,rgtige I'orlovere foran'Lre, saa de kom

til at lyd.e paa Kongen og paa tsetaling til 20. Januar enten i

København eller and.et steds i Riget el1er ti1 Kieler Qmslag

(d"v".s. [ermj-n. Kiefer grnslag hoiotes i Ugen efter He1lig J Konger,

7, - !1, Januar), ligesom der og'såa skulde gøres klart for Renterne.

}lan var iliidlertid. iirke i Stand tii at betaJer men nødie i
Efteraaret L62L hos Kc.ngel paa lreåeriksborg rned ) Gælasbreve hvert

paa IO0C0 Daler meci forloverer hvoraf Kongen behold.t det ene,

rnedens han ii:ke viLle have d.e to anåle, 'lii iioricverne i-kke var goJe

noL,, men paalagde lii':i-: C;'l{enst.l:)rne 1t skaffe anlre Breve ned

andre Forlovere til Fastelavn 1522. .Da han ikke 'rar i Stand herti-l

eller til at betale Henter, rejste hen til Københ:;wr fos at faa at

vide, hvad cler var liongens Yi1je. Denne Loå ham 11. febzuar

stævne og krævede liarl Cøut tll ikke at maatte afhænd.e noget af sit
Gods og Ejendon, førend han baivde betai: Kcngen Hove,lstoi og Henter.

Af et 3rev, han havile sk:'evet t1l Kongen, ses ietl lt hran vild'e

tilbyd.e Kon6en Gelskov som Pant, indtrl han i.runde stille Sikke.rbed.,

hvis han sa kunde blive itævningen l;vit. nrevet '3r hverken dateret

el1er rinderskrevet og seåIe,les ikke komet til Kongen, men det blev

ve'i.Stævningeli, og i Ste'Jet kom ?uretr nu til Forioverne.

.r\de lint InC. La.r:,je r.

Disse ;eaa ikke have været vil1ige til
1!. Febraar L522 fik de 3rev frc. aJnåen om,

Odense og der inddra6e paa bester:rt: iteJ-er,

Ind.1a6er (,t.u.s. frivillig Persr.rnarrest) cg,

at ulre,le Pengene, thi
at ,1e skulde drage til
hoLde et aleligt
ikke begive sig derfra,
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før ,ien resteren,le .Rente ned. SkailegæId. og Interesse, d.er beløb

sig ti1 ]5OC Specied.aler, var betalt. Det var Tid'e.ns sædvanlige

Fremgangsnaad.e overfor Sky1C.nere, d.er ikke betalte, at ,ie maatte

ophol,Le sig i en §lags Årest paa et bestent Sted meå Forpligtelse

til at blive der, ind.til CæIden var betalt. Blandt Forloverne Yar

Henrik 3i11e ti1 firsbæk, den senere Ejer af Celskov, Cer tilligened'

Claus Brockenhuus skuld.e ophold.e sig hos land.stingsskriveren,

andre skuld.e værs hos Borgmesteren e1ler hos Medlemmer af Famllien

MuIe.

Frengangsuaaden føtte snart til et ltesuitat. Forlover:l.e maa

have gjort et 3ilbud., for B. Juti 1622 bevilgerie Kongen, at d.e

maatte nøjes med et betaLe 20C00 Daler af Srr.mmen til førstkonnend.e

Qnslag, dog Sraa Betingelse af, at de stillåd.e Kongen Sikkerhed' for
Resten.


