M.
ORST

KJeg SS.
Det er

le gambie Danske Gloser
rette Forklaring som findis udi de Sken
ke, Sieländske og Judske ombogen
saa oe Rong Recesser, Aandfestninger.
Gaarde og Sørætter, Rigens og Birke

retter. obne Mandater og Breffue.
Tienendis tillige.
D

i Beneral Register
ud mis forneside E
Bower og Forord¬
Kinger indeholder letteligen efter en hiers
fornødenhed at finde, alle som enten Active

eller Passie foraarsagte Retten at betiene,

til nytte oe gaffn sammenstreffuit,
Aff

CHRISTEROSTERSENRAADIAN V ROSRID.
Prentet udi Riebenbaffn, af Yselchior Cartzan,

c Forlagt afk lochim Mollken Bogh
A. C. 11

—

GLOSSARIUMIURIDICUM
DANICONOR VECICUM.

Deter:

2,
Lise samt 5 Amte
og Norske Glosers rette Forklaring, somfin¬
dis i de Skaanske Sielandske Judske og Norske Lowbøger
saaoe Kongel Recesser Handfestninger Gaardsog

Seretter=Rigens og Birckeretter, Obne

Mandater og Brefve.
Nu Andengang
Efter Lowernessaao(Regi Christ. 4. Recess. reviderit.

forbedriksrettit occompleieritfor derforuden tillagt den Norske
Lowsfulde Mening med dens indbafvende mørcke
Glosers rette Forklaringssaa vist i Texterne findissor

Anleding gifvis.

Tienendis tillige
Tilet General=Register overalt hvis forn Lower og

Forordninger indeholde. Alle dem i Danmarckor Norge
som foraarsagis enten actird eller passive Retten at bruge¬
Til Nytte og Gaffn sammenstrefven
An

Christen Osterssen Veylle.
Syrach. Cap. 10.

Fordømingen førend dutilforne veedst Sagen
forstaa det førstjor straff der eftter.
—

——

———

Prentet i Kiøbenhaffn) hos Henrick Godes Kongl. May. og
Vaivers. Bogtr. paa S. Jockim Moltkens Arfvingers deris

Bekostningsor findes hos dennem til kiobs.
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Dend Stormæctige Høybaarne
Første og Herre¬
Herr

3

rebroen Bredie,

Ned Guds Naade Danmarckis-Norgis
Wendis og Gottis Konning Hertuguri Slesvig,

Holdsteen=Stormarnor Dythmarsken, Gref¬

ve udi Oldenborrig og Delmenhorst¬
Min Allernaadigste Herrcog
Konning.
Sampt
De Velædle og Velb. strenge Herrer og Riddere,

Danmarckes Høyvise Raads Kong. Majest.
Høybetroede Mænd.

H.K. M. til Danmarck og Norrig tro Mand og Cantzeler Rigens
Raadtoe Hofredsmand over S. Knuds Closter den Velædle

og Velb. Her¬
Herr Christian Thomessen til Stougaard, Ridder.
H. K. M. til Danmarck og Norrig ti Mand=Danm. Rigis Marst, Rigs¬

Raadtoe Hofvetsmand over Standerborg den Velædele og Velb. Herr

Herr Anders Bilde til Damsbo Ridder.
H. K. M. til Danmarck og Norrigstro Mand-Dan. Rigis Admiral, Rigs

Raadlot Hofvetsmand paa Helsingborg den Velædl. og Velb. Herr,

H. Oufve Geidde til Tommerup, Ridder.

(a)iii

H. K.
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H.K Mtil Danmarck og Nordigst Mande Danm Rig=Cantler-Rigs¬

Raad og Hofvetsmand paa Draxholm den Velædle og Velb. Herr

Herr Christoffer Wrne til Aasmarck, Ridder.
H. K. M til Danmarck og Norig tro Mand og Rig. Raad Hofvedsmand
paa Nyborg Slot den Velædeldele og Velb. Her¬

H. Mogens Kaas til Stoufring Gaard, Ridder.
H. K. M. til Danmarck og Norrig tro Mand og Rig: Raad, Hefvin¬

mand paa Borringe Closteriden Velædle cc Velb. Herr¬

H. Taage Tortil Erichsholms Ridder.
H. K. M. til Danmarckor Norig tro Mand og Rig=Raadt Hofvetsmand
paa Vestervigsden Velædele og Velb. Herr,

H. Oluff Pasbierg til Jernit Ridder.
H. K. M.til Danmorck og Norig tro Mand og Rig. Raadt Hofbedsmand

paa Ringsted Costeriden Velædle og Velb.

Jergen Sefeldt Christofferssen til Næßs Landsdommere
ofver Sieland.
H. K. M. til Danmarck er Norrig tto Mand og Rig. Raad Stadtholderof¬
ver Norrigi Hofvedsmand paa Aggerhuus den Velædl. og Velb. Herr,

H. Gregers Krabbetil Tostelund Ridder.
H. K. M. til Danmarck og Norrig tre Mand ocig-Raad Hofvetsmand

paa Kallundborg Slotiden Velædle og Velb. Herr,

H. Hans Lindenow til Ifversnæs Ridder.
H.s Mil anmar= og Siorrig tro Mand og Rig=Raadt Hofvedsmand
ofver Dalum Closteriden Velædle og Velb. Herr

H. Isver Vindtil Norholm-Ridder.
H. K. M. til Danmarckor Norrig tro Mand og Rig=Raade Hofvedsmand

paa Haaenston Slots den Velædl. og Velb Her¬

H Jersen Brahe til Hvedholm, Ridder.
H.K.* til anmarc. or Norriztro Mand og Rig=Raadt Hofvedsmand
en Jardinsborg Slotiden Velædle og Velb. Herr
*
Hderich
Ritztil Tygestrup-Ridder.
H. K.N. anmera et dorig tro Mandor Rig=Raadi Hofredsmand

paa Noeskild Gaardiden Veladle og Velb. Herr,
H. Niels Trolletil Troldholm, Ridder.

H.K
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H. K. M.lil Danmarck og Norrig tro Mandsor Rig=Raadt Hofvedsmand
of ver Boringholmiden Velædle og Velb. Herr

H. Jochim Gerstorfftil Tuundbyholm, Stadtholder

i Kjøbenhaffn Ridder.
H.K. M. til Danmarck og Norrig tro Mand og Rig=Raao Hofvedsmand
ofver Møens Land den Velædle og Velb. Herr

H. Henrick Rammel til Beckeskow, Ridd.
H. K. M. til Danmarck og Norrig tro Mand og Rig=Raadi Høfvedsmand
paa Silckeborgaden Velædele og Velb. Her¬

H. Mogens Hogtil Kiergaardeholm-Ridder
H. K. M. til Danmarck or Norrig tro Mand og Rig=Raod Hofvedsmand
ofver Aackier den Velædle og Velb. Herr

H. Henrich Rantzow til Schoneveide, Ridder.

H. K. M. til Danmarck og Norge tro Mand og Rig=Raad Hofvedsmand
of ver Tryggeveldeden Velædle og Velb.

Christian Skeeltil Valløe.
H. K. M. til Danmarck or Norge tro Mand og Rig=Raad Hofvedsmand

paa Aalborg Slotiden Velædle og Velb.

Erick Juel til Hundsbeck.
Saa oc
H. K. M. til Danmarck og Norge Hofbedsmand paa Baahus¬

den Velædle og Velb Herr
H. Ifver Krabbe til Jordbierg=Ridder.
H. K. M. til Danmarck og Norrigshøybetroet Mand og Obr. Secreterer,

Hofvedsmand paa Bøyling den Velædle og Velb.

Otthe Kragtil Voldberg=Gaard.
Alle og færdelis mine Mæctige Herrer og Høytærede
Patroner.

Naade Fred og Barmhiertighed aff
Gudt ved hans eenbarne Søn IEsum

Chrisium vor HERNE.
Stor¬
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Tormæctigste Hoybaarne For¬

5 ste i Allenaadigste Herre og Kon¬

5

ningssampt Danmarckis Rigis Høy¬

2

visse Raad og K. M. Høybetiente Mi.

—

nistri, Den velbeleste og høylærde Jø¬

2 *

diske Viismand Syrach somudi

Ptolemet Everget Ægyptiske Kongistidshen ved 230.

Aar for Christi Fødsel udi Egyptens sin Farfaders og Fa¬

ders annotata aff Ebraiskepaa Grædske hafver udsat og
foroget 1 og samme Bog effter samme sine Fædres og eget
Nasta, kaldet Jesu Syrachs Vijsdom hafver iblant
andre gudelige og meget tænckværdige Paamindelser oc¬

saaudisit 44. Capitel som priselige og berymmelige Men¬
nisker os effter ladt denne somheyligen og velbøriact at

tagie. Lader os sigerhand v. lofvede Naffnkun¬
dige Folckoc vore Fædre effterhmanden. v.2. HEr¬

renhafver giort mange herlige Ting mod dennem

affbegyndelsen ved sin store Maal. v. 3. Dehafve
del regerit deris Kongeriger og giort loflige Gier¬

ninger.. 25. De hafve regerit Landog Folck med
Raad og Skrifftens Forstand v. 7. Saahafve

de væritloflig i deres Tid ocrosedei deris Liff.
v.s. Oc de lade et ærligt Naffn efftersig. Med
disse Ord vil Syrach sine Landmænd Jøderne anmodeli¬

gen foreholde og føre til Sinde 1 9. Atbetæncke med stør¬

sie Tacknemmelighed og Loffsigelse det meget Gode og de
storcherlige Tingssom Gud HErren deris Forfædre af be¬

gyndelsenor dennem siden Tid efter anden beyist og teed

hafver ved merckeliges drabelige og opliuste Mandsbaa¬
dendiden Geistlige saa vel som i den Verdslige og Rege¬

rings
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rings Stand, hvilcke effter hin anden udi fem effterfølgen¬

dis Capitleropregnis. Dernæst effter saadan Guds sto¬
re Velgienningsbetanckelse vil hand opvecke Effterkom¬

mern: til Tacknemmelighed mod deris affdøde Forsædre)
dennem i stedzeleffoende et aldrig forgaaende Hukommel¬

seathaffre. For det Tredie vilhand stillede Affdøde til
par¬

Capler for de Effterleffvendelat de lige ved dem naar de

vendte udi deris Fodspor kunde efter Deden for priseli¬

ge Gierningers skyld erlange et berymmeligt Naf nogen

herlig Eftersagn: Hvilcket mand jo maa bekiende bedre at
være end at haffvesaa leffvet lige som mand aldrig haffde
været til.
Hvadsig det forste Allernaadigste Herre og Konge

sampt Igode Herrer udi disse Ordbelangersda er det san¬
deligicke aff Slumplyckeeller Hendelse i at saa drabelige

Hofveder ocherlige Menniskersudi Riger og Lande findi¬
ey heller fremkomme saadanne aff sig selff, som Fructen
paa Træerne fremroger Saakandog icke Menniskene

efter egen Ynste og Villie, sia saadanne udvelle og forskaf¬

fe.Menenfiemoe Christen Offrioheder aff Gudalle¬
nes somgiffver Regimentet og Riget hvem hand vil somProv.

17.

Daniel siger til Nebu adnezer, og Davids Exempel udvi¬Dan.

4.

ser, hvicken (som den der var den rette Mand effter Guds1

Sam. 16.

eget Hierte) fick for allesine Brødre enddog de vaare æl¬
die end handi Riget aff Gudt de bleffsat til at være Kon¬

ge offverhans Folck Istaeloe Juda. Ochvorstaar det vel
til i det Land, hvilcket HErrensielf med Øffrighed velsi¬
aner: Naarhandssom David siunger, gifiver Kongen Psal. 72

sine Dommeler Kongens Søn sin Retfærdighed, at Fol¬
ckit dømmis udi Retferdighed og Guds Elendige med

Dom: Naar Kong Davidmæt aff Dage Rigdom og Cron 29
Æres udigod Alder lader efter sig i Regimentet HErren

(b)

den

DEDIATIO

den elskelige og Frederige Salomon Naar Josaphat (Eze¬
chias og Josias og andre saadanne forrestaa Rigerne som

søge Guds Eresmangle intet paa Mandighed og Visdom
og ere deris Undersaatte til Beskiermelse Trøstorgode.

Prov.8. Den vise Salomonsiger At daregeris ret naar Konger¬

neregere med Vijsdom og Klogskab og Raadsherrerne

Gil.

ved Retfærdighed. Hvor mange gode Raadgivere ere
der gaar det vel til. Saadannevise og Kloge Herrer ere

Syrachspicke allenisteyppermere end andre Mennisker som Sy¬

rachoesaalærer; men maa velsigis aff Davids Hofftie¬

2. Sam. 8 neresat gielde saamegit som andre Titusinde.
Naar nu Gud derfore med saadanne Herrer et Land
og Rige forsiner i effter som hand ogsaa dette vort kiere

Fæderne Land i langsommelig Tid med forleent hafver
bør Indersaatterne og Indbyggerne først hans hellige

Naffn høyligen og flitteligenat prisefor der hos bedes at hand
vil gifve Forstand til ret at erkiende saadanne Gafver, paa

det de icke med utacknemmelighed skulle giøre sig dem u¬
værdige og dermed foraarsage Herren til at samle sine

Retfærdigetilsig igien udi Fred, at ingen meereblissver

tilbage.
16. 3.

Dernæst bor dem og efter S. Povels Formaning at
æreog prise saadanne vise Regentere i baade den stund de

Sør ich.) ere i Lifve da og Gierningen sielff priser Mesteren saa vel
639.

som i synderlighedoe heldst naar de med deris Forfædre
erehensofvede udi Fred, og effter den forgengelige Kronis

affleggelse ere bleffne prydede med Retfærdigheds og Æ¬
rens Krone udi Himmerige at de da for alt deris beviste
Godeocudstandende Meye med en lowligamindelse og

ris og Tacknemmeligheds Tegn blisive vederlagde. Det

hafvejo oe Hedninge vist at giøre imod dem som af Fæder¬
nelandet velforskyldt hafde i og dem til ære opreist irophea,

sta.
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status, columnas, templaot andremonumenta. J. sonis

og de andre Argoneuters Skib hafver værit holdet hos
Grækerne mange Aar udi ære occreblevet altid fornyet
saa at omsier intet aff den gamle Bygning hafter værit til¬

bage.

Hvadhafve vore Forfædremeent med de høye

Dysser Steenhaabe og Runer i Intet andetsend der med
at gifve deris Tacknemmelighed tilkiende imod de affdøde

Heldte derispriselige Nasin der ved lenge at erholde hos

posteriteten.
Syrach hafver velforstaait og vist hvad et lofligt Nafn
og ærligt Rytte udretter udi generosts Scælonat pectori¬

bus, at de der ved opveckis og drifvis til ved Dyd og From¬

hed=Retfærdighed og Oprictighed sig ickeet mindre Nafn
at effterlades end deris Høyloflige Anherrer udi hvis Fod¬

spor de derfore sig paa beslite at kunde træde. Thideteroc
bliver vist immensum Gloria calcar habeat. Ja Gudre¬

gner Kong David det til en stor Velgiernins Indtegt at
hand hafver prydit hannem medet ypperligt Naffn, som
de Storis udi Verden. Hvader Guldet imod et got=Sam.f.

Naffnat regne hos de ædele Siele i hvilckesøgeicke efter

det Forgengelige men efter Døden enddaudi de Lesvendis
ihukommelse at lefve. Naar Jordenhafver Legemmet Ef¬

terkommerne forestaa Rigerne og Arvingerne besidde
det samlede Gods, da staar et got Naffnevindeligen det Hr. 42.
er dabedre end Rigdom og Guldfor lignis ved en vellucten=Prov. 22.

dis Roselsom gifver fød Luct som Røgelse.
Det siunis vel at Ryctet skuldehafvesit Nafn aff
Rygen: Et got Naffus Lucter behagelig det onde Rygte

gider Gudicke luctet og det stincker hos Mennisken som Amoss.
Antiochifule Legeme. Men den det lucter vel naar Moses=Aicco.

binder Himmil og Jordtil Vidneom sit Dommeris Em=Deut. o.
bede. Naar Samuelilige maadekrefver HEnen ochans Sam. 12.

(bii

Sal¬
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Salvede til Vidne. Naffnitor Ryttets Famassagar G.
loqvar er lige som Torden. Det høris vist og bretspaa de

steder end ogsaa som det ickeslar: Saagaar og vilde Ryog
Sagn aff hvis store Folck bestille i Verden.

mer nu Sytechvil kformane Jederne at be¬
rømme de Ninkundige Folckideris Sleset som udi

Offrigheds Stand ved Low og Rets Vijsdom og Klog¬
skab velhafveregieret: Hafve Hedningene med flidbehol¬
dit deris fromme Regentere og Lowgifvere udistedsvaren¬
de ihnkommelse at viskrifftligkunde vide naar dercaerit
og lefvit hafve: Hvor megit meere bør vi Chrisine i Dan¬

marck og Norge, efter Syracks Raad, at hafve voris
Christelig Fædre i Øffrighed og Regentere icke alleniste
udi høyberymmelig Minde men endogsaa deris le slige

Regimente og Omjortig for Indersaatternis Velfartsdem
med Low og Ret at forsiune og ved ligeholde udi Pennen

befatte og udførefor dennem til Loff og Tacknemm lighed
vidne for ald Verden og posteriteten om deris berymmeli¬

ge Nasine oeloflige Gierninger udi deris Christelige førde

Regimente?
Dapaa det saadant ti berligenhos ogistergen¬

detacknemelig Hukommelse kand forblives hafver sig ung
forretaget (effter Syrachs Raad) at melde herom veri
Høyloflige Konger og Lowgifveres som blant andre loulige
Bedrifterhafvebeflittet sig paastil Undersaatternes Vel¬

stand at gifoe ocbeskrissve voris Lowet sompinub.u¬

gei Danmarckor Norge. Iblant disse at viingenskal
forbigaa, findis nogle i hvilckeenddog de regerede i De¬
denskabit og første Blindhed 1 haftveallegevel efter For¬

nuffien og Tidernes Tilstand, fattit nogle synderlige for¬
nødneoctienlige Lower som deris Indersaatte sig efter
kunde rette hvilckede og ubrødeligen hafve huidit under

høy
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høy Straff: Det fornemligerat læse hes Saronemem übrcup.
Kong Skiold som vaar den fierde Konge i Dan¬

marckenter Kong Dan den første: Handgan sine In¬
dersaatte mange rettærdige og nyttige Lower hialp de af¬

tige Tesst løse og Eiendige beskriffvis og at have vort sit
D.

nelands Fader, og en ret Speiglfor frommeociel¬

fardige Konger.
Efter hannem findis ingen Konge i Danmarck, som
signoget paa Low og Ret at formere haffver beflittet men
de hillerhaffve deris Regimente (effter Tidernis Tilstend)

udført ved Sverdet Mact og Styrcke, indtilhøylouligi¬

hukommelsel Kong Frode den 3 aff det Naffns som kald¬
tis Frode den Fredegode. Vdihanstid meenis Guds
Sonsver HEre Jesus Christussalles voris Gud og Frel¬

firmand at haffveladet sig føde til Verden. Denne Kong

Frode berømmis afhaffoe regeret mildeligen og rætfarde¬
ligen: Thinandgasmange gode Lowersholt streng
Fred og Troskab iblant den gemeene Mand og førdeet

getog berymmeligt Regimente offver alle sine Riger som
Saropiiliphini zen handlerom b. S.

ifrehamkand blant Lowgiffverne sættis Kong
Harald Bastand, sampt hans Søn Svend Tings¬

slæg oehoylsulige Kone Knud den Store og dernæst S.
Knud, som lle udideis Regimentis Tider iblant an¬

dre Lowügeve mægtige Gierninger gan og givede mange

retferdige og gode Lower.
Idi Norgehaffver S. Oluff den Helligeholdt
god Fied i Landet og medsterssiver for Guds æreor den

Christlige Tro ladetsig være høyt angelegen gode Lo¬
ser Landet at indføre og derforstreff den første Lowi
Norge kom kaldis Gra Gaas, Hver udihand for¬

bødor aflagde ald Offvervold er Amt og straffede dem

*) ii

paa
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paa Liffor Lemmer uden ald Naade som giorde der imod

saavel de Rige som de Fattige, Bleff derfore aff Indbyg¬
gerne (somvaar et hart oe utæmt Folckildelied opaa
det høyeste efftertractet. Vilden S. Herre dog heller mi¬

siesit Liffforstaa fra sin Kongelig Herlighedlend lade Ret¬
tenfalde: og derforeopsætte Indbyggerne hansegne

Mænd og Undersaatter sig imod hannem (effter Kong

Knuds aff Danmarck Tilskyndelse, og udi et offentlig
Slagnedlagde hannem og hans Krigsfolck paa Stickle¬

stad Canno Christi 1030. Den S. Herris Low og berym¬
melse bør at være hos os udi evig Amindelse.

Effter hannem kom Kong Svend Knudsen aff
Danmarck orsatte megen ny Low og Skick i Norge
udi mange Stycker efter Dansk Low, og en part megit

strængere hvorfor Indbyggernehannem igien frafalt, etc.

hand affgick Anno Christ io 0.
Dernæsthaffver Kong Magnus Oluffssøneffter

hans gode Mænds Raadsee de Viseste deris undervisning
om Lowensladit sammenskrifves rette og forbedre den Low¬

bog Graa Gaas, somhans Herr Fader S. Oluff først
gaffsocendnu er i Trundhiem, hvor ofsverhand bleff ven¬
nesalig og ald Landsfolckethaffde hannem kier, og undte

hannem velsoe blefffordikaldit Cagnus den Gode. Hand
døde,047.
Efterhannem hasiver Kong Magnus Hagenssen

forbedret Lowen meere end hans Forfædre imange sin¬
cker som der, rbleffkaldet Lagebettre Tilforne vaare
c

der fire slaco Low holden i Norge nemlig Frossetings
Low (Guleringe Low Orlande Low, saa or Lowi
Viigen fornden hvis Low hver af de andre smaa Lande

haffde for sigsielst som laa til Kronen. Disse Lower blessve
allesammen aff Kong Clagnocorrigerede og forbedrede
Unno
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—

—

—

—

—

gaff ogsaa Islænderne sin

Handfestning 1 og andbød dennem først Anno 1270 at

tage ved den Low som hand udi Norge haffdecorrige
ritor stifftet. Men der bleff megitomdisputeritt i nogle

Aar saa de dog effter haanden samtyckte en part effter an¬

den indtil den omsier Anno 1250, som vaar det samme Aar

hand døde udi i bleff gandskeapproberit: dahand forn.

Lowbog offversende til Island ved Joen Laugmand
effter hvis Naffn Ißlænderne siden kaldede den Joens

Bog som endnu brugis hos dem. Herfo udenhagiver
Kong Magnus udgifiven den Norske Hirdskraa eller

GaardsRet Anno 173. som salige Velb. og loffværdig

Arild Hvitfeld aff gammel Norsk paa Danskehaffver
transfereritz og paa Tryck ladit udgaa 1594.

Effter Kong Magnus Hagenssøn haffver høyleflig
Kong Oluff Dronning Margrettis Søn, sator gisvit
atskillige gode Lower og Rettebøder i Norge saavel som

i Danmarck hand døde paa Falsterbo Anne Christi 187.
Nu vende vi os igien særlige til voris Høyloflige
Konger i Danmarck, som for deris Indersaatters Vel¬

standsskyldickehafve Lafft ringere Omserrig i dem med

Low og Ret at forsinne og ved lige at holde. Blanthvil¬
cke førsthøyberymmeligen er at tale om den Høyleulige

Konge Valdemarol, somgaff de Skaanske og Sie¬
landske Lower med mange andre gode Constitutantius.
Hand døde paa Vordingsborrig, effter at hand haff de fort
etlowligt celycksaligt Regementel Anno 1182.

Nest hannem er hos og udi høyberymmelig Hu¬
kommelse den høyloulige Konge Valdem erus II. som for

de store Seyervindinger hand fickover sine Fiender, for¬
end hand forrædeligen bleff iongen af Greven aff Sve¬

rinssin egen Vasal, er kaldet Woldemar Seyer. Hand

gior¬
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gjorde den Jydske Lowbog samt Handfestningen og flere

gode nyttige Loweroe fick der ved ogsaa det Tilnaffn at

handkaldtistillige Woldemar Lowfører. Hand døde
nno 1242.
Effterhannem er at ihukomme Kons Erick den Helli¬

ge som aff sin Broder Abelforax ehen die fombraet

alligevel at hand varen from mildt Chur feyttig oerctviis
Herre. Hand giøre god Ordning iblant alie Stendersoc

skreifor tvende Lowelsomendnu findis i Riget. Hrilcke
tvende Lowebiefye siden forbedrede aff Kong Erick Glip¬

ping An o 1. 60 Handocbefattede alle Sager underce¬
risor entlige Lowmaal, og forøgede Rigens Dele Anno

1250. og bleff der efter slagen i Finderup Anvo 1256.
Effier hannem gaff hans Son Kong Erick Men¬
ved som var en viis forst idig og from Herre=Skaane

mange Friheder og forbedrede ogsaa den Siclandske
Low. Hand døde nno 1819.

Dereffterhaffver Kong Woldemar den sidstessaa
velsomhans Oaatter den brypriselige og hos alle N. tio¬
ner beymte Dronning Magrete medsin Søn, for

ommeldt i Kong Ole giorteegivet mange nyttelige
Constuutiones indtil det Aar 432. da Erren henbeher¬

frahenkaldede.
Sidenhaffver Kong Christoffer den sidste Bave.
rus kaldet som døde Anenigas. giort St. de Retten og
Bieckeretten og gifoet Kiøbstæderne deris Privilegen Ovil¬

ckehans Effterkommere aff det høyloulige Oldenburgi¬

ske Huus Christianus I. som funderede Ocademiet i Kid¬
benhaffnimed sine Sønner Johanne og Fridericol haffve

confirmeret og forbedrit.

Men hans Sønne Son Christianut III. den from¬
meog Gudfryctige kaldet som udi disse Nordiske Ri¬
ger
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ger den Lutheriske Religion fortplantede gjorde Kircke¬
Ordinantzen Academiets Fundarz, den Louværdige Re¬
ceß som effter hans Naffnkaldis, og gaff Fyenboerne de¬
ris særdelis Privilegia, og døde der effter Anno 1sø.

Hans Søn var Frirnicus II. Høyloulig Jhu¬
kommelses E. K. M. Farfader hvis største Attraa var at

skyrcke Guds Rige og forbedre Landenelstiene sine Venner
og Christeligen og Retfærdeligen at regiere sine Indersaat¬
ter. Handhaffde Rigernis Leylighed udi synderlige actsor
var derforen skarp Heffnere ofver alle Sorøfvere) Fri¬

byttere og fattige Folckis uformere. In Summa,
hand førde et Kongeligt og Christeligt Regimente ærede
elskede og til alt Louligt fremdrog sin Adel og Ridder¬

skab, Straffede og affskaffede de Letfærdigis Løsactig¬

hed de Hofferdiges Ofverdaadighed udi Klæde¬
dract Bryllupper Morgengafve Begrafvelser
etc. og der om skreff og giorde mange Loulige Forordnin¬

ger: Ansaaingen Ædel eller Brædels Leegeller Lærd)
Men som en ret Justitiarius lod Retten med Retferdighed

ubehindret passere iblant alle. Den Meenige Almue
var hand Naadig og Gunstig og en mild og medlidig Her¬

re: Holt Fred og Fyrmofver fattige Faderløse Børnog

bedrøfvede Encker og gaff dem Kongelige Breve og

Frihed ofver ald Riget. Hans Mayest. var igien æret el¬

sket velomlat og lijdhos alle: Handhordegiernede

Elendiges Klagemaal Nødor Supplication, og skaf¬
fede hver lige ocret: og hvad Tviflactigt var i Lowen
det rettede og vitterligt giorde hand med sine Breve og

Domme: Handgaff den Kallundborgiske Receß An¬
no176. Oesiden mange andre nyttige Lower og Forord¬

ninger: Øgte og Handthefvede Kjøbstædernis Friheder:
Skreff de merckelige Ecteskabs Artickle. Ocatintet

c)

skul¬
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skulle findis eller selgis urordentlig i hans Rige i gtorde
handog for ringiste Betlereen vis og nødvendig Forord¬
ning. Ocin Summa, forholt sig saa imod alles saahand
var et Lius for alle Konger og Førster i Christenhe¬

den den Norder Verdens Ære sine Landis og Ri¬

gers Fader Guds Ords og Kirckers Fosterfader,

alle Lærdes og Boglige Konsters Fordrer (Adelens
og Ridderskabets Hofdings Tuciemestere og Handt¬

hefvere, Borgersor Bønders Beskyttere saaoc
alle Elendiges og Hielpelsses Trøst og Forsvar. Dø¬

de omsidder paa Andvorskow Anno 1888.

Hannemsuccerede E. K. Mayestets Herr Faders
Høyl. Jhukom. Christianus W. som strax i hans Regi¬

mentis begyndelse lod fremskinne sine Forfædres Heroiske

Straaler og for altingst beflittedesig paa den Christeli¬
ge Tro og Augsburgiskerette og reene Religion ved maet at

holde. End ogsaa sine Indersaatter i Danmarck og
Norge med mangelgode og nyttige Lowersat forsie
høyligen sig lod være angelegen saa vibilligen kunde sige
med Mose: Hvor er noget Folck som Guderne hol¬

dedem saa nær til og hvor er saadant et herligt

Folck, somhafver saaretferdige Skickor Domme
som voris Low er. Men alle den salige og Høylouli¬
ge Herris Christelige og høyberymmelige Lower og For¬

ordninger at indføre og recensere vilde falde megit vist¬

løfftigt som og ikke her giøris fornøden efterdide her efter
udi Kongernis Catalgo, ved Aars Dag ot Tid med deris

Indholdfindis secificerede. Hans=Kong. Mayt. kand
medallretteickeallene tilleggis alle de Dyder som hans
Høyloulig Herr Fader Frid. 2. berymmis aff i men kand

ogsaa tilbørligen sigis om hannem, at der aldrig hafver

vorrit nogen Konge for hannemseyheller kandkom¬
me
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me effterhannem, som kand hafvestørre Nidkier¬

hed for Guds Ære og Christeligere Omsorrig for

sine Indersaatters Velstand. Saadan hans Kon¬
gelige og Faderlige Omsorg lod sigtilsiune naar hans
Kong. Mayt sielffsad Retten til Herredage (tetgemeen¬
ligaltid skede damand med stor Glæde maatte hørehans
Kongelige høye Vijsdom udi Dom og Ret i hvilket de

som Retten da besøgte og der paa med forundring hør¬
demeden god Samvittighed kunde bære Vidne om. For

saadan hans Faderlige Omsorrig udi hans Christelige før¬
de Regimente hvilcken og hans mange Christelige Lo¬

wer mesten iden Ny Receß efter hans Naffn kaldets

forfattede udviserwisom endnu lefve og saadant kiendt
hafvetaldrignock den salige Herre med Loff og berymmelse
til fulde kunde tacke men bør og aff Effterkommerne at

hafvis udi Tacknemmelig Ihukommelse.
Ocenddog den salige Herre (høybedrøfveligen for

os hans fattige Indersaatter ved den timelige Død bleff
henkaldit Canno 164s: Saa er dog der imod voris sto¬
re Trøst, at Gud Allermæctigste, efter sin Vijsdom haf¬

ver den salige Herre effterladt og beholdit Eders Kong.
Mayt. som en ret Ompe aff den høyædle gode Roed, der
icke ringere Dydor Vijsdom (det Gud fremdelis forle¬

ne) alleredelader fremskinne. Da efftersom Eders Kong.

Mayt. nu bær sit Fæderne Rigis Crone ocer beskicket
aff den høye og himmelske Konge at være disse Rigers og

Provinciers Fader og Forsvar og Kongernis Hierter og

Anslag ere stillede i HErrens Haand: Saa bede viden
høye Erens Konge at hand vil krone Eders Kongelige

Mayt. med sin Naade og Hellig Aand til at være hans
—

Eris Redskab hans Kirckis Engel og Beskyttere
disse Landes og Rigers Lyckr og Glæde.

c) i

End
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Enddog Allernaadigste Herre og Konge og Igode

Herrer Danmarckor Norge saaledis som nu udført er
med mange gode Lower og Forordninger er forsiunet og be¬

skicketssaahører mand dog mange blant den gemene Mand¬
endorsaavel aff Domerne sielfffornemlig i Danmarck, som

sighøvligen beklage at deickehafve eller kandbekomie alle
udgifne Lower hvilcket foraarsager Tvist og megen ulem¬
pe saavelhos denem som Retten betiene som de der burde

at tients og befordris Thivoris Skaanske og Sieland¬

ske Lower ere icke vel at bekomme og om saadanne end
paa nogle fra sieder findis saaerede dog paa den gamle

Stift og megit udleselig og ey til grunde aff den gemeene

Mand at forstaa. Hvor offver jeghafver hørt merckelige
Folckklage med Hiertens Ynske om mueligt var, at

Danmarck som hafver (Gud værelofveth een Gudseen
Troseen Konge og Herre maatte ogsaa være under een

Low nemlig den Jydske effter som den er mest fuldkom¬
men og best læseligot for den gemene Mand lettist at for¬

staa. Med hvilcken de Skaanske og Sielandske Lower

som bestaamest udi enhob Eeder som Tylter Eed og Tre
Tylter Eed stem Jernbyrdog saadant mere etc. som en

nuer udi Brug, næsten ofvereens stemme Processerne un¬
dertagendis somilige maader siunis letteligen at kunde

forandris, idet ene Landog Provintze at brugis som idet
andet. Recesserne ogsaahemmeligen forbinde os alle under

en Lowot Brug hvor om den salige og Loff værdige Her¬
ere, Arrid Hvitfeld megit merckeligo tenckværdigta¬

ler og paaminder hans Kong. Mayt. Høyloulig Ihukom¬
melse Christ. 4. udi Fortalen paa Christiani l. Historie, ud¬

gangen Annois,9.
Men efftersomssiden den Tidssaadanticke er fornum¬

mit at sættis udi Verck: Dahafverjeg efter Lowernis
igien¬
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igiennemlæsning og conferering i forretaget mig Lower¬

nis gamle Ordor mørcke Gloser at forklare mig sielff
udi mine forige Bestillinger til fornøden og privatrytte¬

hvilcke Ord og Closer jeg aff alle voris Lower i Recesseroe
Forordninger colligeredes og effter Alphabets viis ordinere¬

de. Men der atskillige fornemme got Folcksaadant hos
migbefant i hafve deynskit det at maatte komme for Da¬

gen. Hvor ofver jeg mig dis mere der paa beflittede ind¬
til af Annongl. saadant først er kommen udi Tryck

og da aff hans Kong. Mayt. Høyloulig Ihukommelse

naadigst samtyckt og privilegern.
Ocessterdihøybemelte hans Kong. Mayts siden
udgangne Ny Reeeß hafver foraarsagit Vercket der efter
at revidern og allegata at forandris i de tilforne tryckte

Exemplarier ogsaa ere allesammen opkiøbte og distrahere.

det og der foruden endnu dagligen aff mange effterspørgis
dahafver jeg effter mit forrige giorde Loffte saaoceffter

mangis Ynske og Begiering mig forretagit det sorige
udgangne aff Lowerne at forøge og forbedre og effter den
Ny Receß af reformere, Hvor til daere bleffne lagde og

forklarede den Norske Lows Ord og mørcke Glosser med
forn Lowsrette Mening og Indhold saavist Texterne

og Lowernis liigformighed baade i Danmarck og Nor¬

ge kunde taale. Saadant tunge og lenge offvede Arbeide
Eders Kong Mayt naadig hafver sig ladit befalde og

privilegeret eftersom det ansaais at kunde være den ge¬

mene unge og simple Mand til beste og en Veyvisere til
Lowernis bedre Forstandoe flitteligere Lesningsder ved dis
bedre at komme i forfaring om Sagernes Leylighed og

Tilstand.
Hvadsig nu denne miterie i sig selsf belangersdamaa

enhver bekiende den at være høyædelor meget dyrebar, ef¬

c) i

tersom
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tersom den hafver de høyeste Herrer og visseste Hofve¬

der i Verden til anthores, saa den sig derfor nockkand for¬

svaresielff. Men naar man der imod anseer min Persons
ringhed og simpelhed med hvis slid den icke hafver for¬

smaade sig saaledis som den nu i dette opere seis at lade

sættei Ordre for sig tildis bedre Forstand for den gemene
Mands aff sig sielst at lade forklare da siunis den velt for
minskylds høye og mæctige Herrers petrocinio og Forsvar

at behøfve. Thidet hafver sigaltidsaal at den Fattigis
Gierning, hvor vel den ockand være giort og meent aff de

sielffvise og kloge Verdsens Børn ilde optagist eftertalis og
utilbørligen belackis. Hvilcket og Syrach udi sin Tid

meget viseligen hafver vist os at erindre om udisin Bogs

33. Capitel der hand saaledis taler: Naar den Rigeta¬

ler datier hver mand ocleffter hans Ordop il
Himmelen Men naar den Fattigetaler dasper¬

gis Hvoer det 7 Ocendydermeeresigerhands At
den Rigegiøruretoctraadzer til menden Fatti¬

gemaalide uret og tacke til.
Hvorfors efftersomjeg icke ventet mig heller at blive

forskaaniteller for mit store Arbeide at faa aff de flestebe¬
dre Lønfor det altid hafver væriten gammellowlig Brug,

naar nogen synderlige materie til Trycken forferdigis at
man da søger sig og samme sit Arbeide fornemme Patro¬
ner som det villetage iprotection; Saahafver jeg efter

materiens dyrbarhed allerbeqvemmeligst eractet at Eders

Kongelige Mayst. sampt Danmarckis Rigis høyvisse
Raad, burde med allrette dette mit ringe arbeyde at dedi¬
ceri og tilskrifvis. Hvilcket enddog jeg for min Persons

Ringheds skyld hafver fryettet mig for at giøre saahafver

dog materiens ædelhed og høyhed mig der til encouragerit
efterdi den af ingen heller bør at tagis i Forsvar end af dem

fra
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fra hvilcke og hvis Forfædre og Deresseribus den hafver sin
Oprindelse og Herkomst og at dette mit foretagende der¬

for hans Kong. Mayest. og Danmarckis Rigis høyvise
Raadeyskulle mißhage. Saa beder jeg nu paa det al¬
ler underdanigste ocydmygeligste at dette Verck som pu¬

blici boni causa er aff mig foretaget og med HErrens
naadige Bistand fuldferdiget maa aff Eders Kongelig
Mayt. og Eders Høyvisheder og Excellentzer naadeligst og
mildeligen tagis i Beskyttelse og Beskærmelse ocat Eders

Kong. Mayt sampt Eders Excellentzer den fattige An¬
thori med Naade og Gunst vilde være bevogen.

Jegigien det min Plicter, vil altid anholde hos
den Almægtigste Gud som beskicker Kongerigerne paa

Jordensat hand disse Nordiske Riger vil bevare som sin Arf¬
vedeel fra den store Fare som Enropam nu siunis at over¬

henge og det Kongelige Hus der udt ved lige holde indtil
Verdens Endessom siunis icke at være langt borte og med

sin Hellig Aands Vijsdom Rigens Raad begafve til at
raade alt detsom Guds Ære kand befordres ved Rigerne

til Bestyrckelse og Stænderne samptlig til Endrectigheds
formeerelse og Glædis forøgelse. Haffnie 5. Augusti 1842

Eders Kong. NNayts. fattige dog tro Vnderdane

O

Eders Excellentzersydmygeligste Tiener

Christen Ostersson Veylle.
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Til alle Christine og Lowekier¬
Eskende Læsere.
En Christne og Low=kier Elskende
Læsere sig uden Tviffl kand erindre
hvorledis jeg Annois 41 med ald underdanigheds
Plict reverserede mig i min Danske Glossario i

fremtiden at complere og forbedret effterdi den da

aff hans Kong. Mayt. Høyloflig Ihukommelse
Christ.4 bleff naadigst samtyckt og privilegerer udi Tryck at udgaa¬
Hvilcken min Skyldighedsplictor underdanige tieniste jeg og si¬
den den Tid dog icke uden stor Besværingl hafverhafft i act oc.
aff yderste Formuewed Guds Naade nu effterkommitsallene til
den endesat jeg der med vilde tiene mit Fædernelandidennem til
Beste som sig ved Low og Ret mod uret og Ofvervoldnødis til at

forsvare.
Den Christne og Low-kier-Elskende Læsere stal fornemme

her aff hvor høypejseligen og berymeligen disse tvende Kongeriger¬
Danmarck og Norgesere med gode Lower og Forordninger for¬

sinnedefor med hvad Christelige Omsoerig voris tiere Høyloulige
Regentere hoyfomufteligen hafredragit for deris fattige Under¬

saatters Velfertimed gode og nyttige dower at stifte og gifvelhvor
ved ald Vold og Tyrannisuret og Trettelsampt anden ulempe udi

Lande og Riger tunde (saa vist mueligt) forhindris og affstaffes¬
og Vndersaatterne der imod motte nyde Fred og Roen hver un¬

der sit Figentræ og Viintræssom Skriften taler. Saa vialdrig
derforefuldkommeligen kand den Aldsommæctigste Gudlofve og
tackejeller voris kiere Christne Gudfryctige Øftighed og Regentere
nocksomberymme Men hvis utilbørlige der imod udi Landene be¬

gaaisseller og imod Lowerne nactet forsommis eller forsættisstil
Undersaatternes Stade og Forderff det kand icke tilskrifvis den

Høye

Til Læstren
Høye Øsfrighed som gifver Lowernemmen under Øfrighentsom
icke alvorligentefter underdanigheds Plictsholder ofver hvis for¬
ordnit er men enten aff Forsømmelse og nactsomhedjeller oclmaa

skeeffor Venskabs eller Fryctsseller og for egen Fordeels og Nyttes
skyldelade en stor Deel ustraffit passeressom ickeburde. Endocsaa
en deel formedelst sowernes utyndighed og uforfarenhed de efter¬
ladethvor tiit og ofte foraarsager megen Skade og wlempetkand

og der foruden gifve den uforstandige Almue Aarsag til dis større
Faut og Forseelselimodhvis forordnit er-Saa den Christne høye

Øfrighed lingen maader kand saadant tilleggis-Men vihafve os
sielff det at tilskrifveloc os derfor til bedre Efftertancke i Tide at

raadføre.
Ocefftersom ieg udi denne sammenføyede Materie paa somme

steder findes noget vistløftigssom maaskee ickeblifver alle til maa¬
delsynderlig efterdijeg ickehafver vist at bruge nogen høy subtilig

Stift eller fremmede Ordssom kunde siunts at zire og bepryde saa¬

dant Saahafver jeg dog den gunstige gode Lowskier=Elskende
Læsere paa det aller venligste ombedit, at hand ville ansee her udi

den rettedrifvende Aarsagememlig Først voris Jydske Lows store

dybhedssom icke vil tilstede anderledis Forklaringlaff nogenseeg¬
Mand) med Bogstaf vens Ord sielff udviser og medfører for der¬

næst ansee den Norste Lows ædel og fuldkommen Klarhedssom sig
selff grundeligen nock forklarersor dets Mening og Indholden

hver forestiller: Saa intet aff begge Lowerne saa vist indførters
vilde eller kunde mistisspaa det at de som udilowerne ere ukyndi¬

ge og utilvaante, kunde her aff dis bedre fatte den rette Grund
om Lowernes ligformighed og ofver cens stemmelse. Ocfor det
Tredie da hafver jeg ickebeslittet mig paa aff des Aarsager at bru¬

ge nogen fremmed forvendt og ubekiendt Stiilimen efterfuldt vo.
ris gamle vaanlige og brugelige Danste som Lowernes Tarfvelig¬

hed alvorligen fordrer og udtræfver.

Her foruden tand icke forbigaar den Christne og Lowekier¬
Elskende Læsere at anmelde hvorledis atstillige fornemme got

Folckimig tiit de ofte hafve anmodit at her iblant skulde hafve

indført voris Danske Proceß ofver alle forefaldne Sagerfor of¬

ver hver Sag særdelis paa sit ordentlige sted somhafde megit vel
(d.

be¬
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beqvemmit sig og være gaffnligt. Hvilcken Begieringjeg og gier¬
ne hafde efterkommitldersom jeg hafde formodittat det skulde blef¬
vit vel optagit. Men effterdijeg der imod befantlat saadant vilde

falde vanskelig aff Aarsage et hvert Land og Provinte i Dan¬
marck hafver næsten sin særlige maade at producere mediderforn¬

den maa enhver som vil og kandssielftale sin egen Tarfjor angaa
sin Sag det nærmeste og klogeste hand kandfforuden nogen Procu¬
rator, som og gemeenliggelinger og tilstedis. End ogsaa her forn¬

den naar mand ret ville ansee Tidernis Forandring i nemlig
j. den Tid somhaffver værit 2. den Tid som nuer 5. den

Tidsom blifver da seis fuldkommelig at en deel Proceß som
aff Alder hafver væriti Brug den hafver Tiden nuforandretloe

hvo tand nu tænckethvorledis Processerne aff Effterkommerne
kandpaafindis. Hvorfor jeg icke aff egen Myndighed torde under¬

staa migt at forestrifve det gandste Kongerige Danmarck nogen

særlige Proceß at efterfølgelmed mindre jeg der paa hafde Kon¬
gelig Befatning og Fuldmact efterdi det angaar Landene ige¬

meenssom en Rettesnor at efterfølge. Her foruden finder jeg icke
heller nogen for mig som sig der til hafver fordristet Men dog be¬
kiende at saadant sinnis at være gafnligtstunde og fortage og for¬

hindre megen ulempe som baade uforstand og vant undighed
medforerssaa vel som forhindrehme gamle Tingstude og Tratte¬

belle udi deris foretagne Lowtroge og udflucterthvor ved de hidze

Folck tilsamentog der med udsue den Fattige og Simple som icke
bedre forstaartog fore denem tift og ofte i megen nfornøden Træt¬
til Omtaastor Pengis spilde foruden Inderdomerne som de for¬

vildeshvilcket gifver Ofverdommere dis større Besvaring naar

Sagerne for dennem indkome. Saadan ulempe med meressiger

jegssinnis vel ved Processensstadighed at kunde remedern, endris
og betagis dersom det kunde siuniis hans Kong. Mayt. og Dan¬

marckis Rigis Høyvisse Raadlatblifve den gemeene Mandgafn¬
ligt hvilcket dannaar Processerne (aff hvo det naadigst bleff anbe¬

faled) var sanckitbehøsvede af de gode Herret Danmarckis Rigis

Raadtat igiennemseis og revideri og saa vist gaffnlig der aff blef
eractitived Kongelig Befalnig naadigst paabindis ofver alt ar

holdis og effterkommis. Oc foruden saadan Medfart sinnis icke
10
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nogen Proceßlsom aff egen Myndighed tunde forreskrifvis oc op¬
rettis)at hafve Fremgangsden gemene Mand at paastaa og efter¬

følge. Hvilckethaf ver værit den rett Aarsagesat jeg denne Got¬
folckis Begieringsmed Processerne at fattelicke kunde mig paata¬
gessom jeg dog gierne hafde værit villig og redebon tillat giøre og

effterkomme.

Ocenddog Gunstige og Lowekier-Elskende Læsere jeg
udiden første Edition ydmygeligen begierde Hielp og bedre Kund¬

stab aff dem som bedre forstod at meddeelisspaadet at hvis ringe
som da i en god Mening begynt varst unde med Tiden forbedris
og fuldkommis. Saa er at beklagesat jeg ingen hafver fornummit

som sig der om noget hafver antagit Men merebefunden Hadt
Mißgunst og Efftertale Dog Gudskee Lowsickun aff nogle faa¬

som allene hafve aargit paa min Persons Ringhed og med Foract
sagt: Hvadkommer saadant hannem ved Handburde at

tage sig andet til. Det er dog aldrig hans egen Gierning
men andre haffve hiulpet hannem der udi. Der til med

Hvad kommer Guds Low, som hand indfører, der vede

Mandskal jo dømme effter Lowen og icke effter Bibe¬

lensetc.
Saadanne Hadskel Affvinsinge eller og ret falske Menni¬

sters Dome Land jeg icke lade at svarctilleffterdidet er kommen
migsandferdig for Ørne) alle Retsindige og Lowekier-Elskende
til Esfterancke. Forstbetiender jeg vellat maaskeeldethaffde væ¬

rit bedre for mig og minel om jeg som andre intet haffdebefattit
mig med saadant aff første begyndelse og i det sted tagit mig an¬
det tilssom de sige. Synderligefterdijeg icke til saadan tung Ar¬

beide og Besværing var tilbunden eller forplict. Men hvadskaljeg
sige En part forsaa mesterlig og uformercket ved behendighed at

straffere sigoe sine med fremmede Fiere sig til Vellysther i

Verden og det er deris Deel. Men Bonden der imodimed tung
Arbeide Nat og Dagsmaa trællejor udi sit Ansicts Sved fortiene

sit Brodtsom endda undertiden blifver ringe nock hvor ved jeg her

noi er at ligne. Icke dis mindre alt saadant u actetthaf ver jeg af
Lyst og Kierlighed til Lowernis ofvereens stemmelse og Con¬

(d) ti

cor¬

Til Læseren.
cordantz at giøre, saaledis min Tid, uden ald Fortieniste eller

Fordeel afflagt mig og mine til Stade: Thi jeg icke viste eller for¬

stodlat nogen kunde forbinde mig som hafde lyst til Arbeide og u¬
magelder aff mig uden andres Skade at mattelsynderlig om jeg
kunde giøre Menigheden der med nogen Tienisteteller og om den

eller de Personers sombaade kunde bedre eller og stod nærmere til

sin saadan sor Besværing at paatagesey for anden deris Bestil¬
linger kundehafve Tid der tilzeller og aff anden Aarsag vilde saa¬

dan umage forbi gaa. Skulde det og forbindis den som hafde lyst
til umage uden ald Fortieniste da fremkom jo aldrig nogit Me¬

nighedens Nytte. Men naar ieg tencker paa at der sigissat det er

icke min egen Gierningssaa foraarsagis jeg tilldis mere at den

Alvidende Gudt som dette saaledis hafver ved mig drefvit og for¬
arbeidet foruden all min Tancke at mine Vvenner imod deris

Vilge maa berymme Verckit lenddog de aff deris inderste Hierte

hade min ringe Person. Den samme naadige Gud være derfor
høylofvit og benedidit i all Evighed.
Iagtand nock bekiende med en god Samvittighedsat det er,

ved Guds Medhielpimin egen Gierning. Men paa det at samme
min Gierning skulde dis bedre behagis i hafver jeg icke forglemt
mig med Retsindige Lærde og forstandige Folck at besporge. Iblant

hvilcke i synderlighed bør at næfnisden Hæderl. og Hoylærde Mand
D. Claus Plum, Juris Professor tilforne her i Academiet, nu salighos
Gudssom med den første Ednion haffde stor Besværing den at ret¬

te og corrigere, saa jeg ihans Graff hafver ham derfor at tacke.
Samme salige Mandhafver og der foruden den stund hand

her var i Lifvesbaade Mundtligen saa og ved Skrifvelser mig al¬
tid anmodit og tilraadt og som min Fader mig befalet og til for¬

plictet med denne anden Edition ogsaa at fare fort, saa jeg Tid
effter anden maatte sende hannem der aff saa vist ferdigt var¬

som hand effter haanden med stor lyst igiennem saa og reviderede:
End ogsaa imeden den salige Mandlaa paa det sidste slet ved

Sengen, haffdehand nogle gange Bud til mig for da der sidste
aff samme Verck med stor Attraa reviderit. Gudforøge den S.
Mands Glæde i sit Rige for den Troskab og flidhand migt uden

mißundelsesher udibeviste.

Hvad
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Hvad Guds Low belanger som bør at være den rette

Grund og Fundament paa alle Berdslige Lower, og jeg aff deß
Aarsage der aff en deelher udi hafver indfort, som de og aarger

paa Der imod svarer jeg: At effterdi Gud sielsf hafver befalit sit
egit Folcklder effter at styris og regerissat vior udi samme Lowe

lige somiet Speigl kunde see og forfaresicke alleniste hvorledis vig
effter den Allerviisiste Guds Villiet tunde lefve et roligt og stille
Leffnit- udi all Gudelighed og Ærlighed, men endogsaa tiende og

dømme hvilcke Synder der ere allermest vederstygelige for Gud¬

og hvorledis samme Synder effter Guds og den Naturlige Low
og icke som Menniskene tyckis selff Ret at værelskulle tilberligen

straffis: Jaat fromme og gudfryctige Regentere og Øffrighed
kunde her af giøris visse paa i at de som Guds Stadtholdere og
Embedsmændssticke Dom og Ret efter Guds egen Ville og Be¬

fatninglocsaa med en god Somvittighed giøre det som deris Em¬
bede udtræfverssynderlig i de Sager som gielde paa Lifvit. Thider¬

som Regentere og Øffrighed icke viste at dehaffde den Herris og
Guds Befalningssom allene hafver Mact ofver Liff og Dødsat

bruge det Verdslige Sverd i dem som giøre det som Ont er til

Straff, da kunde de aldrig udi de Sager som gielde paa Lifvit

hafve en god rolig Samvittighed.
Herforuden tor veloe nogle spidsfindige Mennister frem¬

komme og sige: Hvadgiordisbehoff, eller og hvader det

nogen gaffnligt at sammendrage saaledis Lowernes
Hand vil kale saa megit om Lowen Hvo er saaufor¬

standig der jo sielff kand læse Lowerne og kand ogsaa
vide hvad Ret og uret er i hannem foruden i Denner
som dette foregifve vil jeg hafoe svarit med den Hedenske Poeti
Hestodi Ordtsom saasiger: Der findis treslags Menniskerede

første (som ere de allerbeste) ere dessom vide sielff hvad Ret er loc
der efter ret raadejor forsictig udrette deris Bestilling. De andre
(som ereocsaa gode) ere de som icke sielff vide det som ret er men

dog ere dennem lydige som viislige lære og raadekand. Desidste

ere dessom hvercken vide sielff roe icke heller ville lyde andre disse
(siger hand) ere aldelis unyttigesor kunde intet got til gaffns eller

gode udrette.

(d) i
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Derfore svarer jeg saa=De forstelsom veed sielff hvad Lowen og

Ret ersdem ynster jeg Naade aff Guds og daglig at formeris i
dom og Forstandthaabis ogsaalat disse gierne unde at andre maa

og forbedris oclære noget. De andret somicke sielff saa fuld¬
kommelig vide alt det som Lowerne er anrørendislde tage veldenne

Bog til tacker og lade sig her aff om Lowernis Kundskab undervi¬

sessaavit dennem er gaffnligt. Den tredie Høbssom hvercken
ved sielsf Lowensor icke heller vil lære aff andre vil jeg intethafve

med at skaffeimen allentste ynste dennem et sunt Hofvitsat de kun¬
de med Tidenkiende sig sielffjøesiden lære aff andre hvad dennem

fattist og icke fordømme eller foracte det som de udi Sandhed
hafve ingen Forstand paa.

Ydermeere Erklering kunde velføyligen giøris dog at for¬
hindre alle Mennisters Dommeher ofver det vilde falde besvær¬
ligt ja gandske umueligt som og en heller giøris fornødens Thi
de som ere Retsindigesoc af Gudopliuste og uden affecter bere S¬

candide kunde og Domme om Altingede dømme icke ilde her om.
Morosos G Mordicos Calummatores (som mynstre Alting og in¬

tet er til maade) lader mand sig intet angaal og dets Domme ac.

tis icke. Dogstaar det gamle Ordsprock fast At hvo som byg¬
ger ved Veye og skriffver Bøger i dehaffve mange Øyne

oe Dommere og der iblant lader Zoilwog Apellie Sudere sig
gierne finde. Hvor med jeg mig og lader noyenhidet er nock acte¬

ckis Gud og Got Folck i efter Mennisten dog udi denne sidste

Werdsens Tidligger idet Onde i Hador Affvindhafver slet

tagit Ofverhaand, imod Skrifften som ynster i At Eremotte
boe i vort Land i At Miskundhed og Sandhed kunde

møde hver anden i Retferdighed og Fred kysse hver an¬
den. At Sandhed motte opvoxe aff Jorden og Ret¬
ferdighed see ned aff Himmelen som David taler. Viloc
derfor illige maader ynske aff Gudssaa og visseligen formode, at
hand i Tiden opvecker et Guds Barnisom eyheller anseer Ver¬
dens utacknemmelighed men aff ret Christen Kierlighed til Lo¬

wen og sit Fadernelandivilde sig paatage dette Kinge som saaledts

be¬
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begynt ersat forbedres som jeg ufeylbar foruden all Tvist forhaa¬
ber at skee Hvor til Gudgifve Lycke.

Diß imidler tid vil jeg ydmygeligen hafve den gunstige gode
Lowskier=Elskendende Læsere ombeditsathand dette ringe Verck
vilde tage til Tacke og lade sig velbefaldelot de som bedre forstaaet
tolmodeligofoerbære hvis her udi aff Menniskelig Strøbelighed
og ufuldkommenhed kand være forstetsor enhver for sig sielff ret¬

te og complere saa vist hannem siunis gaffnligtsvidendissat ingen
er fuldkommenloc aldrig kand noget være giort saa vel licke heller

er kommen nogen Bog for Dagen)som tand være alle til maade.
Betenckende der hos i qvod mhil sit simul inceptum at, perfe¬
Rum. liem det gamle Versssom saaledis linder:

Nemo ungvam placuit, nemoplacet omnibus ungvam,

Nemo satisecit, nemo satifactet.

Hvorfor jegot

gierne forunder en hver Retsindig saadant at corrigere efter de¬
ris egen gode Tyckel saa vilit enhver velbefalder.
Namfacille
astinvemit aligvid addere vel demere.

Ocherforuden beder gandste venligen den gunstige Low¬
kier-Elskende Læsere at en hver sielsf med Taalmodighed vil¬

desærdelis Rette hvis som udt Trycken, formedelst min frave¬

relsestand være forseetssom dog formodts at den største Deel der¬
aff findis bag i Bogenobserverit og antegnit i som endeligen giø¬
ris fornødenfor letteligen efter deß anviisningske Land. Der som

jeg udt forbemelt tand befinde Venskablot aff ret Christen Kier¬

lighed blifve bønhørt i skal den gunstige Low=kier-Elskende
Læsere fuldkommeligen være forsickrit paa noget andet nyttigt
og lenge ynstet med det førstesom Gud sparer List og Helbrede, at

komme for Dagen. Oc vil Beslutningynske i bede og sige:

Gud bevare sin Christenhed Ote vor kiere Øffrighed
Gud gifve os Fred og Salighed. Amen. Streffvet

udi Kiøbenhaffnden 5. August, Anno 1652.

Christen Ostersson Veylle.

Cata¬

CATALOGUS

Eller

Fortegnelse

Paa de Høylofflige Konger
Authores deris Naffne somhafve udgif¬
vet voris Danske og Norske Lowbogersitem, Recesser,

Forordninger og Constitutioner, Handfestninger=Pri¬
vilegier, Ordinantzer Gaards Retter-Stads Retter,

59 Retten=Bircke Ret-Rigens Retssampt flere Man¬
dater og Brefve, hvor aff nærværende Clossarium

er samlet og udi et Corpus forfattit.
Den Lowkier=Elskende Læsere til en Viden¬

skabor Lienistis Effterretning at søge hvoder¬
til Lyst hafversor fornødengiøris.

Psal. 78.
v. 2. Jeg vil udsige gamle Gierninger.

v.3. Som vihafvehørt og videsor vore Fædre opregnede for os.
v.4. At viskulle icke forholde det for deris Børn som effterkome.
v.5. Hand bød vore Fædre at lære deris Børn.

v.s. Paa det at Effterkommerne skulle lære og de Børn som

endnu skulle fødis naar de opvoxe sat de og kundgjøre det
for deris Børn.

2.). At de sætte deris Haab paa Gud, og icke forglemme Guds

Gjerningsocholde hans Bud.
Voris
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Oris Verdslige Lowers første Fundament
er stiftet og sunderi paa Guds Low og de hellige 10. Vud¬

ord, somos te given aff Sudselff i Mose 2. Bogs 20. Cap.

og var streffren udet ende Sicentafler med Guds egen Finger
cap. 31. ibid. itemiden 5. Bogs 9. Cap. hvilcken blest erlæn ser
——
Istaels
Born, er dem foreholt aff Mose. Læs derom Most 5.

Bogs 5. Cap.

Ellers voris Vedslige Lowersæ rligesom vibruge i Danmarck,
kaldis Koug Waldemari Lower, foruden andre derhos følgende Lowerec Statuter,

sanere udgifne Tid efter andensan effterskreffne Høyloulige Kongers Vndersaatterne
til beste som effirefolger.
nuno 1158gaff Kong Valdemar den 1. voris Staanske Low som er stifst
og der ad 17 Bøger. Den 1. Beg indholder 28. Capitler, den 2. Bog 16. Cap.

den; Bog 22 Capt den 4. Bog 21 Capt den 5 bog 38 cap den 6bog 13 cap den

7 bog 21. cap den 8 bog 3 cap. den 9 bog 26 cap den 10 bog 5 capt den 1. bog capt

den 12bog 4 cap. den 13boglto cap den 14 bog 5 cap den 15 Bog 6 Capt den 16
bog scap og den 17 Bog 6. Capt Ere tilsammen 243 Capitler.
Anno 1162. gaff hand Kirckelowen, teste Hvitfeld, paa det Steenhuus i¬
mellem Lund og Dalby i Staat som indeholder udi vons Skaanske Low bog 25 Ar¬
tickler.

Herforuden findis udi voris Skaanske Low indført en Low taldis Arfvebogen

som indholder 60 Artickler.
Findis ilige maader en Low som Orbedemaal og indholder 41 Artick.
Noch findes af høystbemelte R Waldemar udgifvet en særdels Low kaldis

Staanger Lowseller Fids Retssom er gisven for Sildfistereog andre, som sagte Fal¬

sierbo igammel Dage, som mdeholder 14 art. eller parag.
Endnu hos føyede Kong Valdemar zow eller Reces, hvor udi forbludis fornem¬
ligen Jembyrdsog isteden forordnis Nassus som endnu er ndibrug, og indholder 6. Ar¬
tickler.

Findis ogsaandi voris Skaanske Lowindført en Low, kaldis Kong Erick
Chustofferssens Lowssom indeholder 15 Anickler skal være udgifven 1204, som Lew¬
bogenom formelder.
Anno 1171. gaff høystbemelte R. Valdemar den I. den Sielandske Low, og
Bisp Absolonden Geistlige Ret som siden aff Kong Erick Meenved skal være for¬

bedrit som Arild Hvitfeld testerer. Voris Siclandske Low erskifft og deeltudi

6 Bøger.
Den 1 Bog indeholder 49 Capitler: Den 2 Bog indeholder 33 Capitl. Den 3
Boghafver 29 Cap. den 4 Boghafver 39 Cap. den i Boghafver 40 Capitler den 6

Boghafrer 27 Capitler. Erculsammen 217 Capit.
Den Geistlige Retindeholder 21 Artickler eller paragraphor.

Anno 180. gaff Kong Waldemar den I. Rigens Ret semindholder
Zanic. Er siden stadfest og forbedrit aff K. Erick 1244, og kalder Lowen den

Kong
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Kong Ericks Handfestning intitulo, som indeholden 32 artic. eller paragraph.

Kong Olusis Handfestning udi den Siellandske Lowindført, Dat. Slagelse
1376. effter Lowbogen indeholder 31 paragraphos.
Anno 1240. gaff R. Waldemar den II. voris Iydske Low udt Vordingbor¬

rig, som indeholder 3 Bøger den 1. hafve 58 Carit. den 2. bog 115 capor den 3bog
69 Capit. Er tilsammen 242 Capitler.

Concordancie Tordonis Degn, som effter Kong Waldemars bevilling er aff
Rigens Raad approberitt, og siden confirmeret, ot hos den Jydske Lowsforste Edition
trycktor indbunden: Indholder 92 paragraph.

Herhos føvedelhoystbem. Rer Valdemari Handfesin. indholder 24 parag.

Regit Christophorizfiliv aldem Constitutio, dat Viburg.. 1320. indeholderz6 par.

Constituto Regisk aldemar W. Jub dato 1354. inoctavis Beati Johannis Bap.
tistæindeholder 11 paragraph.
Constitutio Valdemar, er siliisui Christophori. Ducis Lolandie, Dat. Anno 1360

Pintzedag udi Kallundborngindeholder 33 paragraph.
Constitutio EriciRegisandt Helsingborng udatsver, 1369. indholder 10 par.

Constitutioolai, Regis Dacie, gve Regine Margarite, R git aldemarisilie,
(Haqviniegis Nordeg imituatur, An 1376. udi Slagelse udatsvet indholder 25 par.
Confirmatio Olaikegis Dacia, (7 Margarite, Specia & Nordegie Regine, Anno

1377: infra octovet Johannis Baptista, hvor udi alle Kong Waldemars udgiffne
Lower og Statuter, Forordninger= Fribeder og Privilegier, af dennem faa vel som Ri¬

gens Raad og gode Mændsbiplicus evig at holdis.
Constitutio Errici Regis Dacie, sili Christophori Regis, Dat in Nyborg.
Constitutio Erici Regis pacia, Anno 1382. in die beatiolai in Nyborngl indhol¬

dr 17

paragraph.
Constn. Ericinezisprioris Ericislii udgifbet i Nyborrigsoeindholder 13 parag

N. Christoffers Stadsret befindes udgifret 1444 indholder 107 artie.
R. Hansis Stads Ret i Kiøbstæderne i Danmarck gisine 1488. indholder

161artic.

Kirckens Ordinant endgifvet aff Hoyloff. Kong Christian 3. til Herredage¬

net Otthense. Anno 1539 med de 26 Riber Aricklers udi Ribeudgifvit Philippi Jaco¬
bi Dag 1542.
Hoylofl. Christ. 3. Reg. Reces, Dat. Kolding Anno 1588. indholder 70 Artick.

Hovloflig Regis Frider, 2. Handfesin. Dat, Kiøbenhafns Slotsdm 12. August.

1559 indeholder 48 artic.
Søretten ilige maader udgiven aff rege Friderice 2 Oct. Haf den 9 Mai.
Anno 1561. indeholder 73 Copuler.

Gaardsretten er udgiventlige maader aff nege Frid 2. paa Fredericksborg
dent Marisisk 2. og indholder 47artic.
Høyloflia Frid 2. Obnebreffor Forbud at ingen maa udføre nogen forbuden
Daare Dat Hafn. den 5. Junii, 1562.
Frid. z. Forordmna om Encker, Dat. Frederickøb. den 23 Octob. 1565.

Doris Christelige Trog Religions Anickle erendgifnt aff Frider. 2. Anno
1569 og indeholdt 25 antir.
Redes
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Recess Frid. z. Dat. Kallundb. den 21 Novemb. 1576. indeholder 14artic.

Regis Frid., Obnebreff, om Morgen Gafve iblant Adelens Dat. And vorskow

Sletsden 18. Octobr. Anno 1577
Endnu hans Kong. Mayest, Obnebrestlom hvis Mandater og Forordn. paabu¬
du var og dog ickeholdtis. Dat Haf den 19 Jun. 1582.
Forordning istins om Adelen som tager Boelskab. Dat. Kiøbenhaffns Slotsden

19 Jun. 1582.
Kong Fredericks den 2. Christelige Ordinantzom Ecteskabs Sager Dat

Hafn. den 1. Junii, 1582.
Regis Frider. 2. Anordning at Borgemestercor Raad i Kiøbstæderne skulde spa¬

re deris Domme ul Landstingsundtagit Riøbenhasin-Malmor og Ribe=Dat. Hasn.

den 6 Junii, 1586.
Regis Frid 2. Forordning om Bryllurs kaaste iblant Adelens Dat. Hasn, den
31 Mau, uno 1586 indeholder 9 paragraph.
Regis Frider. 2. megit loulig og berømmelig Forordnigor Skick, hvorledis med

Betlere og Staadere skulde forholdis ofver all Danmarckis Rige. Dat. Haderslesse

hussden 27 Decembr. 1588.
Regis Christ. 4. (salig og Honloflig Jhukommelse) Obnebreff og Forbud om
Tatteres icke at skulle tilstedes her i Riget. Dat. Haf. den 31 Mai,1589.

Regis Christ 4. Obnebrefsbelangende udføring og udskivning som skeer paa ulow¬
lige Hafner. Dat. Hafn. den 30 Jun, Anno 1589.

Regis Christ. 4. Obnebressom Himmel Dat. Hafn, den 30 Junii, 1589.

Constitutio Ejudem om Kaast og Taring som Herrinfogderne til dommis. Dat.

ibid. Anno & die ur supra.
Endnu hans Kong. Mavest. Mandat om Skudsmaal, icke at skulle forlenge

forhalis paa Landstige Dat. Roldinghusden 14 Aug Anno 1590.
Regis Chnst. 3. Obibeff ihver udtmeldis at Næstninger eller Sandmænd,
maa speage afver Adelen; Vold Herreict Husfædeller Gaardfred og saadanne 40

Marcks Sager somicke gielde paa deris Liff eller Ære. Dat. Koldinghus den 15

August. Anno 1590.
Revis Christian.4. Obmbreff, at mand icke skal ufome menholde Fid paa

Landsting. Dat. Koldinghus den 14 August, 1590.
Regis Christ. 4. Obnebreff om deris Strafs som tiøbe andre til at sige falske

Didnisdord. Dat. ibid. Anno & die i supra.
Obnebreff istius om Sandmænd som loulige ere opkræsvede paa Drabsagskulle
til siette Dgedag giøre deris Tow snanseetsom den rette Efftermaalsmand moder sam¬

metid tilstedeseller ey. Dat ibid. 1590.
Eodem loco, Anno H die, hafver høybemelte Rer Christianus 4. ladet den Jyd¬

ske sow igiennemsee, hvid defect, mangel og brost der udtfandtis, corrigere, og Dan¬
sken, hvor detformorcku var forbedte og siden naadigst befalit den 1 samt Reces¬

ser, Handfestningen Gaards Reiten, So Retten samt andre coskillige
Skick i Forordninger og Manduer, som udi Høyloflig Kong Fredericke Tid

saa vel som udi hans Mayest. egen Heymægtigheds tid, da udgangne
vaare uden Bog at forfatte og paaen læse ig Stjil icke allene de Forstan

(e) i
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digesmen og de Simple og Enfoldige til Nytte og behielpning at prentissor udi Try¬
cken at udgaaf forferdiges paa det en hversbaade Fattigor Rigsskulle vederfaris lige

og Retsor ingen med lang vistløftig Procest og unyttig Betaasining skulle besvergis

og opholdes. etc.
Ann 1604. hafver høystbemelt. Rer Christianus 4. ladet forfatte og Rette

den Norske Lowbog og den paaret Danske naadigst defalit at prentis og Tryckie:

(som var gifven og sat aff S. Olusden Hellige osver 600. Aartilsorne, og siden aff
hans Søn R. Magno saa vel som aff R. Magus Hagensen der efter forbedri)
Hvilcken L. wbog da bles ordemligstift og deelt ud otte Bøgersomere:
Tingfar
BalckensOd, ar Balcken Mandhelde Balcken, Arvebalcken, Odels Balcken, Lands¬

leye Balcken Kiøbe Balcken og Tyfve Balcken. Deriblant indeholder Tingfarbalcken
11.Cap. Odfarbalcken 18 cap. Mandhelge balcken 25 cap. Arforbalcken 25 c. Odels

balcken ic. Lodsleiebalckin 62c. Kiøbebalsken 29 c. og Tyfyebalcken 176. cre ul¬

sammen 199 Capitler.
Anno 1607. hafver hans Kong. Mayest. udgifrit den Norske Kircke=Ordi¬

nantz alle baade Geistlige og Verdslige udt Norgis Riges til effterretning. 1tem,
den Forordning om Ecieskabs Sager all Capitlerne i Norgen lige maader til ent¬

terretning.
Anno 1621. hafver Hoystbemelte Rer Christ. 4. ladit udgaa Rigens Ret

og Deele med det Forfolgnig til Laas, som er befattit og indholder udførligen 81.
Artickler.

Anno 1623. hafver Hoysibemelte hans Kong. May. Christ.4. ladit Bircke
Retten forfatte og udgaas som indeholder 25 Artickler

Regis Christian 4. Recels, hvor udict inddraget og befattet herforudensalt hvis
udi hans Kong. Mayest. Regerigs tid siden Anno 1596. er bleven publiceritoc.
paabuden i Danmarck og Norge i Almindelighed ocicke nogen særdelis Stifftelse

Byeellerdestbeskaffenhed angaar: Ocer samme Recess ordentlig stifft og declt udi

3. Bøger.
Den 1. Bogsom Geistligheden og den tilhørige indeholder 4. Capit. Det 1. Cap.

om Kirckeror Kircke Tienere Sactamentermsbrug, og anden Gudfrytug afvelse.

Indeholder 36 Articklershvor iblant den 20. art. hafsver 8. paragraphos, den 21 art.
hafver 5 parag. den 23 art. hafver 4. Parag. den 27 art hafver 2 par. den 31 art.

hafver 10 par. den 33art. hafver 5 paragraphof.
Det 2. Capit. om Kirckens Embede og Myndighed indeholdet 31 artic. hvor

iblant den 3.artic. hafver 2. Parag den 18 artic hasver 3. paragr.

Den z. Capit. formelder om vilfarende Lehne og indholder 2. Attick.
Det 4 Capit. om Rückemis Forsvaror deris tilsiun som indholder 86 art. Er

saa den 1. Bogs indhold tilsammen udi fornc. 4 cap. affdeelt 155art.
Den anden Bogudi forne. Christ 4. Recess, formelder om Verdslige Politie og

indholder 31 Capit.
Det 1. Cap. om Kongens Lehne og Lehnsmænd indeholder 6 Auick.
Det 2 Cap. om Adels Personer dens Gods og Rostieniste indeholder 5 artic.

hvor iblamt den 4. artic. hasver 11. paragraphos.

Det
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Det z. Cap. Kiøbstæderne belangende indeholder 18 artic. hvor iblant den 8

artic. indeholder 7 paragr. Den 9 artic. 5paragr. Den 14 art. 3haragr. og den 17

artic. 3 paragr.
Det 4 Cap. om Pest og smitsom Singer i Kiøbstædemesindeholder 18artic.
Det 5. Cap. om Gifftermaalor Leßactighed indeholder 7artic.

Det 6. Cap. om Dommere=Domme Tinge og Rettergang, indeholder 27 artic.

hvoriblam den Hartic. hafver 14 paragraphos.
Det 7cap. om Arfyesor indeholder 3 art hvor iblant den 1 art. indhold. Gparag.
Det d Cap. om Bryllupper Barseler Begrafvelser og anden uno dig Betostning,

indeholder 7 art. Heriblant indeholder den 1 art. 10 parag. Den Dart. indeholder

3haragraph. Den; art bafver 17paragr. Den 5artic. hafver 5. Paragr. og den 7

artit hafvert, paragraphos.
Det 9. Capitelsom Mollershafver 2 Artickler.
Det 10 Capit. om Manddradsog indeholder 3artic.

Det 11 Cap. om Pegt og Maalsindeholder Zartic.
Det 12 cap. om Forbud paa adskilligis udtog indførsels indeholder 4 art.
Det 13 Cap. om Oxenhandelensindholder 1 artic. o( 7 paragr.

Det 14 Cap. om Tyfve og indeholder i artic. hafver 3paragr.

Det 15 Capitelsom Gields Sager indeholder 15 Atickler. Deniart. hafver.
Sparagr. Den 5anic. hisver 2 paragr. Den Cartic. hafver 2. Parag. Den 7 antic.
hafver 4 paraz. Den sorganit hafve hver 2 paragraphot. Densidste anic. hafver i
lige mander ogsaa paragraphos.
Det 16 Car. om Registering effter Hosbondens dødlindeholder 1 art.
Det 17. Cap. om Verger indeholder i Anickel.

Det 18 Cap. om Mindre Aangis Myndighed og Wmyndighedsindholder 1 art.
Det 19 Cap. om Røitekrud hafver en Auickel.

(par.3.

Det 20 Cap. om Humlekulers Pilestager og Hampefrøes indhold art.

Det 21 Cap. om Tienistefolck og Lesgangerelmdeholder 3 Artiller.

Det 22 Capit. om Marckeder indholder 2 artic.
Det 23 Cap. om Alfare Deyesindeholder i artic.
Det 24 Cap. om Dognmænd og Ferelon-indeholder gartic.
Det 25 Capit. om Jagt og Fiskerjudholder Lartic.

Det 26 Cap. om Erngrubersindholder artic.
Det 27 Cap. om Krocthold og Gilder indholder 2Artickler.

Det 28. om Troldfolck og deris medvideres indeholder 1 art. og 3par.
Det 29 Capit. om Hofvitnogler indholder 1 Artickel.

Det 30 Cap om Pris paaløse Stodheste indholder 1 artic.

Det 31 Cap. om Sise Seddelersindeholder i Anichell. Er saa den anden Bogs
indhold tilsammen udi forne.. 31 Cap. affdeelt 145 Artickler.

Den 3 Bogludi Høybemelte Regis Christ. 4. Recess, indholder som hvis Norge
særdelis vedkommer og er samme tredie Bog befattit, udi 41 artic. Hvor iblant den

22 artic. hafver 2paragr. og den 39artic. hafver 12 paragrapho s. Saa den gandske
Recels, som udi 3 Bøger er affdeelt ut supra, bestaar ordentligen udi 311 artic. og er
udgifvet og dat. Hafn. den 27 Februarii, 1643.

(6) ii

Hel¬
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Herfomden findis 16. adskillige Forordningers bag udi Recessen tryckt som og
holdis, indtil anderledis der om Naadigst befalit vorderfeffterdt saadanne affor ved

Tidernestand forandris-Hvilcke ere disse
1.Regis

Christiani 4. Forordning om Sorøt Academie, Dit. Glyekstad den

2. 26 Junii, 1637. Et altera Forordn. Dat Hadersleghus den 10 Februarii,
1658. om det sammesteds Leylighed og Forhold.

3.

Regis Christ.4. Forordn. om Ildpaa Slibene ved Kiøbenhasin, Dat.

Hafn. den 15 Aug. 1618.
4.

Regis Christ 4. Forordn. om Baadsmænd og Bysseskytteres Dat. Hafn. den
12 Novembr. 1618.

5. negis Christ. 4. Fo ordning om Post buder og deßbeskaffenhed Dat. Hafn. den
24 Decembr. 1624. indeholder 24 Anickler.

6.

Regis Christian 4. Forordung, hvor effter dehafve sig at rette som aff
Kongens aff Spanicus tilherige Lande handle. Dat. Haf den 22 Januarii,
uno 1625.

7.

Forordning Regis Christ. 4. hvor effter Skibsfolck aff Rigemis indfød¬
de Ondersaattersom sig paa fremmede steder opholdes hafve at rette. Dat.

Hafn. den 29 Julii, 632.
8.

Reg. Christ. 4. Forordung om Slibet som udi Danmarck bygde ert, at

affdænde. Dat. Hafn den 1. Mai, 1634.

9.

Regis Christian 4. Privlegier og Friheder giffne og forundte Danske mon¬

terede Kiøbmands Skibel Dat. Hadersleffhuß den 18 Februarii, 1636.
indeholder 10 Artickler.
10.

Regis Christ. 4. Forordning som Restantz, Dat. Hain. den 18 Septembr. An¬

no 1628. indeholder 6. paragraph
11.Forordning

Regit Christ. 4. Om Kronens Indkomme 1 Affgifst og Re¬

genskaber Dat. Koldinghus den 23 Jan Anno 1635. indeholder 9 parag

12. Regis Christ 4. Ordinantzesom Toldens Opbørsel. Dat. Hafn den 1214
nuar Anno 1632. indeholder 18 Artickler
13. Altera Forordning Christiani 4. Om Toldens forhøyelse Dat. Glyckstad

den 25 Junii, 1640.
14. Regis Christ. 4. udførlig Forordning om hvis Trælast som aff Norge

maandforis Dat Hafn. den 9 Aprilis, Anno 1643.
15. Regis Christ z. Forordn. om Mymens Dat. Hasn, den 4 Mai. Anno 1625

16. Altera istins Forordninglilige maader om Myntens Dat. Haf, den 10

Octobrit, Anno 169.
Disse forstrefne 16 Forordninger ere naadigst udt Recessen eractit foranderlige
o. som det den idelige Forandring er undergifven, ic. somsammesteds udi For¬

talen dentrohiertige Læsere hedenvisis at finde: Recessen er dateret den 17 Februarii,

Anno 1643. ut supra.
Christ 4. Forordn. om Stindsferdt i Norge, Dat. Bergen den 7 Aug. 1622

Alteram Forordning om Stindsfert, Dat, Glyckstadt den 29 Julii 1632.

Endnu Regis Christ. 4. Forord, om Stidsferdt. Dat. Hasn, den 15 Martii,
Anno 1633.

Reg¬
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Regis Christ. 1. Forordning og Forbud paa Ege Tommers udførsellaff Aggers¬

hust Lehn Norges Dat. Hafn. den 11 Mai,1642.
Regi Christ. 4. Forening om Gestgesvere) Eckepenge de Postbudde i Nor¬

ge. Dat. Fredericksborg, den 13 Octobri, 1641.
Korord. istina, om de som med falke Cenificatzer befindiss skulle hafve forbrut
Stib og Gods. Dat. Glücksburg den 7 Mai. Anno 1643.

Christ.4. Reg. Forordning om Deyenes forbedrelse i Norges Dat. Glücksborg

den 7 Junii, Anno 1643
Hans Kong. Ratification, paa alt hvis i Norge er paabyden. Dat. udi Floden

for Gottenbrulden 25 Apultz, 1644.
Christ 4. Forordn. om Rmzepengis ogbergelse udi Aggershuß Schni Norge.
Dat. Fredericksborig den 13 Jan. 1645.

Regis Christ 4. Forord. om Kongs og Junckerdeeler i Norge. Dat, Fredericks¬

bortig den 13 Januarii, Anno 1645.

Forord. Christ. 4. om Børnedaab. Dat. Hafn. den 23 Mai. Anno 1646.
Regis Christ. 4. Jorordn. om Jorde Godsis opbindelse og anhendelse paa Island.
Dat.

Fredericksborg den 10 Decembr. nno 1646.
Regi Christ 4. Forord. Dat. Hafn. den 16 Maii, 1647. omatstillige som da

til Herredage bleff befalit or paabndets orindeholder 4 Arickler.

Fororr. istiuz om Zise Sei deler Dat, Fredericksborgsden 21 Julii,647.
Regi Christ. 1. Forord. om Mißbrug i Ørenzandling. Dat. Fredericksbonig
den 31 Julii 167.
Forord. istius, om Korn Jerns Kmpling Messing or Ien Arbeide som fra

fremmede steder her i Riget indforis.

Dat. Fredericksbonig, den 7 Septembr.

1647.
Regie Christ. 4. Forordn. om Letferdige Qvindfolck eller og andte sombefindis

at bortiegge derin eget eller andts Bem enten i Marck eller Bys lesvendis eller det.

Dat. Hafn den 27 Novembr. 1647

Regi Frider z. nu regerendis hannem Gud naadeligen lenge og velbevaref for
sit Allerhengste Naffne skyld. Hans Kong Mayest Naadigst Obnebressiom Kronens
Bygseli Norge Dat. Hafn, den 30 Mai, Anno 1648.
Regie Frider. z. Forord. om Stowfinder i Norge. Dat. Aggershus den 30

Augin, Kun 60
Hans Kong Mayest. Obne=Bref om Adelens Privilegier. Dat. Aggers¬

huusilden 31 Augustti, Anno 1648.
Forordn. istius om Spiirer og Master. Dat. Dict. loco. Anno en die ur supra.
Hans Kong. Mayest. Ovnebreff or Resolution, om Almuens Klagter og Sup¬

plications Skrifvere. Dat ibid. ur supra.
Regn Frider. z. Forord. om Budstickens opstiærelse og Rydnings pladzer i

Norge. Dat. Aggershussden 31 Aug. Anno 1648.
Regis Frider 3. Forord. om Stindsferd til Lands og Dands- Samt Gastgef¬

verier i Norge. Dat. Fredericksborg, den 24 Decembr. Anno 1648. ind. holder 23
Artickler.

Regis Frid. 3. Forord. om Adelige Bryllupper og Begrafvelser. Pat. Hasnt

den 19 Jul. Anno 1649.

Ovne¬
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Obnebreff istius, om General Toldforvalters Embede i Norge. Dat. Hasn, den

24. Julii, 1649.
Forord. Regis Frid. 3. om de Trafiqverende i Norge indholder 12 art. Dat.
Hafn. den 36 Jul. 1649.
Regis Frider. 3. Forordning Soerges Academie angaaende Dat. Hafn. den

1 Septembr 1649.
Forordn Regis Frider. z. om Bresvepenge og Skrifverløn i Danmerk. D.
Hasn. den 9 Septembr. 169. Indholder 25 paragraphos.

4
Forordning og Forbud istius, om Hopper KiørGræs Øren magre Sviin cc.

Faar at udfore. Dat Hafn. den 18 Mair, uno 1650.
Etiam Forord. istiut, om derla Frihedssom ville bygge udi den ny Kiøbenhaffns

By. Dat. Hafn den 29 Maji, Anno 1650.
Forordn. Frider. 3. Regis, om Postvercket imellem Danmarck og Norge. Dat.
Hafn. den 9 August. Anno 1650.

Forordn Regi Frider z. om Baadsmænds Føring i Nerzc. Dat. Hasn. den

14 August. Anno 1650.
Forord. Frid. z. Regtsom dechases bevilling i Norge. Dat. Hasn. 16 Aug.

1650.
Regis Frid z. udgifne Told Rulle Norge allene vedkommende. Dat. Haf den

19 Aug. Anno 1650,
Regis Frid z. Forordn. om Aceisse i Danmarck. Dat. Hafn. den 8 Novemb:

1610.

Forord. istine, om Told aff Glaß Juden Riget brendt. Dat. Hasn. den 16. No¬

vembr Anno 1650.
Forord. Regis Frid. z om Steffningers Dom til Landstinget, og Nams=Dom¬
mis Execution Dat. den 14. Decembr. 1650.
Reg. Frider. 3. Privilegier, gifuen den ny Kiøbstæd de Festning som skal junderie
udi Nørre Jyllandsved Berfodde. Dat Hafn den 11 Decembr. 1650.

Regi Frid z. Forordning om Guld og Sølss=Arbeide sominden Riget for¬

ferdigis. Dat. Hafn. den 1Febr. Anno 1651.

Hans Kong: May Forbud, at ingen Iøder her i Danmarck uden Gelcits¬
Breffisig maa indbegifve eller finde lade. Dat. Hafn. den 6. Febr. 1651.
Hans Kong: Mayest. Ordinante som paa Toldboderne skulle anslais, den

Søfarende Mand til Effterretning. Dat. Hafn. den 14. Mai. Anno 1651.

Forordn. Frid. z. Reg. om dennem som derie udgifne Brefve paa Maning
lindendelicke effterkommt. Dat. Hafn. den 5. Julii, Anno 1651.
Hans Kong Mayest. Naadigst Forordning og Maaloe Degt. Dat. Hasn.

den 15 Juli. Anno 1651.
Regi Frider. 3. Tol=Rulle i hvor efter Tolden ofver ald Danmarck skal opder¬

gis. Dat. Ha, den 13 Augusti, Anno 1651.
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Aab.

A. det Ordfindis udi den Norskelow-Mandhelgt
Balckens 9. Cap. Indeholdendissat den Mandskal
være Bane Mandssom de der hos vare vidne=Det

2

Aghandso det vuldte handseller ochhand vaar der

udi Aarfage forstaa: Om nogen dræbis da skal den være Bane¬

mand foe skyldig udi hans Dødor Bane som til saadan Orab og
Gierninghafver været Aarsagefor da figis efter Lowen det AAhand¬

deter det giordehand eller det vulte og befalede hand at giøris saa

at saadan Drab og Gerningskeede efter hans Raad, Budve Befal¬

ning. Om saadane Tilfeldt, findis en Regulajuritz Hnedqui per
aliumfacit, ipsemet ferisse widerm: Hvad en lader gjøre veden an¬

den det giøren selff. Meeningen er naar nogen AAsaadan Gier¬

ning, da volder hand det eller og hafver dets Aarsage ism Voldor

Mactssaa det efter hans Raad og Befalning bliver giort og bedref¬
vit orda bør den faadant AA (effter de Vidne som hos vaare at
vær Banemand i ligesom hand selff hafde giort den Drab og Gier¬

ningetr. Dog maa ingen her aff indbilde sig, at den anden som

giør Haandgierningen for lader sig der til bruge skand der med und¬

skyldis men bør i lige maade sin tilbørlige Straff: Alias Bane¬
Raad item. Raadsag lut sui locit. Lege vocab. Baneinfra.

Aabenbare=Skrifftesellerat staa Aabenbart=Skrift¬

telsigismaar nogen i Kirken (gemenligeffter Prædicken for Cho¬

rik til Høymesse imeden Menigheden er tilsiede giør sin Aaben¬

bare vekiendelse or da aff Præstentager og bekommer Aabenbar¬
lige

Aab.

2

——

lige Affløsningforsine Synder. Som for Exempel: (.) Deder fra
det hellige Altaris Sactamente have været udeluckt eller og med
Band truit: (2) Eller og de som inden Tinge ere befunden Meen¬
ædigs eller og Tyssverjofverbevist og dogbenaadit: (5) Endoesaa

desom hafve værit Bandsat ocen ret Hiertens Omvendelse begiere
at bevise; detilstedis igien for saadanne Aabenbarlige Forstel¬

ser og Forargelser Aabenbarligt til Meenigheden at annammis.
Receß Christ. 4. Ubri. Captz artic. ic. (4) End ogsaa de som effter

Ordinantzen bør at staa Aabenbaresskriffte som: Manddra¬
bere f Horer og Horkarle Skørleffnere Meenædere og allermest
Guds Ordis Foracterets Endorsaade sig udi Letferdighedor Løv¬

actighed forseerssaavelsom andre saadannes som med nogen aaben¬

barlige og forargelige Synder ere belastiget: Thisaa mange som
medaabenbarlige Lasterhafve aabenbarlige fortørnit den hel¬

lige Kircke giøre aabenbarlige Plict. etc. Kirckens Ordinantz
artic. 2. part.. 6. soll. 33. G 34. iem Dict Reces. Lib. cap. Gartic. 19. 20.

Norsk Ordinantz art.. 6. fol. 21. Sc.
Dogskal vidis, at ingen maa holdis fra saadan Aaben¬

baresskriffte formedelst Hosbondens eller Herskabets Bøder

skyld Men naar mand der til kiendis værdig da stedis til Afløs¬
ning hvad heller Herskabens Rettighed er erlangit eller ey. Receß

Christ. 4. Lib. 2. Cap. Sart. 4. Vide Vocab Lognattige Skrifftere

Infra.
Aabodler et gammelt Danske Ord meget brugelig igemeen
men icke i Lowernenaffnt i Danmarck: dog bimercker det G.) naar
Skiffte og Deelingskeer den Ofverbod Tillegeller Tilgisftshvor

med Loddernekandjeffnis saaledis at de blive allelige gode: Thi
saa siger den Jyd= Low 1. Bog 49. Cap. At ingen Mand bør at
skiertte uden den der er skyldig at skieritis Forstaa den bør at miste

som

Aab.
————

3
———

somhafver formeget med wret paa det den anden som bryster eller
hafver ringeres kand nyde jeffne eller lige Led. Vide cap. F. ibid.

Jus Selandicum Lib. 4. cap. 1. siget at det er vel skifft naar alle

hafvelige got. Legecap. z. ibid. G mfra vocab. Skiertte. Hine af

tage eller annamme Aabod sigis om den som saadan Tillægeller
Tilgifft bekommer paa sin Lod-Alias Opgelt som det skeer med Pen¬

geerc. Lege vocab. Jefne infra.
Christiani 4.Receß Lib. 3. Capit. 3. hafver gifvet mig anlei¬

ding den Norske Low at effterslaaes hvor det Ord Aabod (2)ret

proprie forklaris at være den udgifft som Leylending eller og andre
i Norgelskaludgifve for deris Gaardis bygfeldighed naar de der fra

skillissom deereforfaldnesoc ey holdet ved lige effter Lowen Land Leje

Balckens 2.Cap. determmerer der om saaledis: At Leilendingskal

holde alle de Huse ved mact som paa Gaarden vare der hand fick
den. At Handskaltecke dem og holde dem Draabisløshandskal
holde Torfvelle Vindskeeder og Krograffter og skiulesaa om at
der ickekommer Slagregn paa Veggene: Er Huus saa forvartsda

svare hand icke til der paa boer om Hus rodner aff Alder: Men

forrodner Hussor vanryete da bygge andet i sieden. Sc. parag. 1.

Dict. cap. Nota.
Saadan Aabod, kaldis fornemmeligen i Sieland og Skaa¬

nesend ogsaa andensteds i Danmarck Feld eller Bygfeldighed som
alle de paa Landsbyerne boe i endeligen maaudgifveocudstaa ge¬

meenligeffter otte Mænds Siun og grandskenings Affsict saavel

som der paa forhvervede Doms til deris Gaarders opbyggelsersom
nogen der fra døerseller i andre maader skillis fra sit Feste Sc. Lege

Vocab. Gielde. Hint:

Aabodsfald og de Bøder som udgiffvis for Bygningens
forsømmelse: Vide Dict. Reces Christ. 4. Lib. z. art. af. item Norske
Laws Lands Leje Balckens 3. Cap. siget:Omnogen vorder paalagt
at opbygge eller forbedre gammel Huses og det icke esiterkommer da

A i

ral

—

Aab. Aae
—

skal hand bøde som ser skielige Mand vurdere Husit: vilhand icke
bøde da maa Jorddrotten Lowfeste hans Augel og efter forlagde
sidsom hand icke betalerslade vurdere saa meget aff hans Augels som

Husiter vurderit for ordet annamme. etc. Menhvorledis saadan
Aabodsfalddeelisiblant Eyerne der om vide Dist. lib. & caput

sapra Odermerre de hat, leg. Vocab. Gaard.
Aabyrgd, Norv og beskrispis Kiøbe Balckens 15. intitulo,

som trasterer indlusive om Foderfæ og Græsfanit som nogen ta¬
ger tilsig for anden Mand at føde: Forstaa da tager hand det udi

Aabyrgd' o. udiforvaring og forsvar saaledis sat handskal svare
der til som tilegen Haandsgienning om det for hans forsømmelse
kommer noget tilskade. Dict cap parag 1. Menhvad hans Haands¬

gierning er der ved derom see bict. cap. ibid. Ginfra vocab. Foder¬

tæ. Alas: Hvorledis Bønderne ere pligtige at følge Tyfven til Ret¬

terstedenfor at hand er siden aff deris Aabyrgd det er af deris for¬
varing, saa deey ere plictige at suare till om hand siden undkom¬

mer. etc. Der om see Norsk Low Tyffve Balckens 2. Cap. paragr. 1.

Aael er at eyeskine Aatte o: Eyedes eller at tilhørenoget e.
bie Rette Eyermand. ut Jyd. Low. Lib. 2. cap 72. 96. Lib. 3. Cap.48.

52.55. Jus Sel. Lib. 1. Cap. 17. lib. 2. Cap. 2. Alids:
Aael Beckeller Elffor løbende Vand som kand hafve sitløb
aff Arrilds tid (eller mindre) Om saadanne ligge paa almindelige

Veyeseller ogsaa hvorledis en hver nyder Fiskerjudt At eller Elst
udi Norge der om see den Norske Lows Lands Leie B.H.G 44. Cap.

Ginfra Vocab. Fiskerjor Veye.
Aaelvey quast Allemands Vey 19. Almindelige Landveyeel¬
ler og Kongens Hærstræde: som skal være 14. Alne bred i Dan¬
marck ot 8. Alne bred i Norge: Saadanne Agelbeye følger en
stor Frihed for den Veyfarende end ogsaa med Veyenis ferdiggjørel¬

seor vedligeholdelse. Som udtryckeligen secis Iyd. Low. Ub. 1. Cap.
56.

Aae. Aag
—

—
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36. Ub. 2. Cap. 76. Reces Christ z. art 58. G Reces. Christ. 4.lb acap.
33. Norske Low LL. B. 40. 4.42. G 43. cap. Gr. & infra Vocab.

Veye.

Nota Om Aaelfare Veye løbe igiennem nogen Mands

Gierde daskal der giøris Leed paasocen Grinde udi hengis med 4.

Remmer og to Kaarsbondsor en Stolpe ved hver ende og hengis saa¬
at den falder selsf til. Norsk Low LI. B.28.cap. vide vocab. Almin¬

dings iten Grindinfra.

Agescede er den Platz og Ejedom som er bygtjockand besiddis
hvor om Norske Low A. B. 7. cap idet 1. Arfvetalsparag 5. formel¬
dis: Om der ere flere Medarffvinger til en Gaard daskal den æld¬
ste Broder nyde Aaeseedit, og gifve de andre fylleste for deris An¬

part Forstaalomhandvilkiøbe: Menkand det ickeskeessaander

hand dog Ageseedet som flere Lodseyere eres somey ville selgefor da
gifve sine Medarsvinger Landskyldthver for sm Anpartsetc. Lege Af¬
vindsbuds item vocab. Hofvitbølmfra.

Aager eller at Aagre proprie sagt da bemercker det alle w.

loulige og wbillige Fordeel og Fortienistessom enten udi Kiøbog Sal
brugisseller og med Penge og Godsat udlaane og vexleskand til veye
bringsssaaledis at mand der med fordeeler sigselff ubilligens og der

imod affskinder og udsuer den Fattige og Betrengte hans Gods og

Penge uden Vederlag med wret. Hint:
Aagerkarle, kaldis de som bruge og tage saadan wloulige
Aager og Fordeelshvlicket udi Ordinantzen kaldis en aabenbarlige
Lastfor derfore befalis saadanne (med flere) tvende gange om Aarit
aff Prædickestolen at paamindis og advaris at desig fra det helli¬

geochøyværdige Altars Saccramentis deelactighed endtholde. Dict.

Ordinantz arric. 7. intert. & fol 35.
Saadan wloulige Aager forbindis og aff Gud selff, udi den 2.
Mose Bogs 22. Cap. v. 25. i den ; Bogs 25. Cap. v. 35. 30. 37. i den

A til

5. Bogs

Aag. Aal.
5. Bogs 25. Cap. v. o. Læs Salomons Ordsprog Cap. 28. v.8.

Ezech. Prophet Cap. 22. v. 12./3.4.5. Kong Davidspørger HEr¬
renad ogsiger i den 5 Psalm: HErre, hvoskalboe i din Bolig:
Hvoskal hvilis paa dit hellige Bierg: Respons. Den somickegif¬
ver sine Penge paa Aager og tager icke Gafver ofver den Wskyl¬

dige hannem skal det gaae vels etc. Men aff hvem ochvor viit
Aager hafver været paa de Tider tilsted at tagis udi Guds Low der

om læs Mose. Bogs 23. Cap. v. 20. Ellerskandall Rente kaldis

Aagers dog tilsteder Christ 3 Receßjen billigo Christelig Rente
af den fortieniste som med udlaante Pengekand til veyebringisinem¬

ligss. aff 100. efterdi den Betrengte ved saadan Laan og Hielpskand
der med kommetil Næring og Brugsetc. Vide Receß Christian 4.

Lib. 1. Cap. 4. artic. 82. Chinc.

Aager=Brefve ere de Brefve som udgifvis paa ubillig
Rente der om formeldis udi bemelte Christ. 3. Receßil art.. 66. End

komme nogle Aagerebrefve iRettessaa der afbefindis nogensihvo

det værekand som bortlaaner Penge, Korns eller andet paa Rente
octager meere der aff til Rente eller Fordeelom Aarit end dentiuf¬
vende Partis værdinemligsem aff hver hundert: Den det giørshaf¬

ver forbrutall Hofvitstoelshalffdeelen til Kongenfor anden halffdeel
til den der paaklager. Plura vide voc. b. Rente.

Aalegaarde saaoc anden Fiskeri er Adelen frit for at bru¬
gefor deris egen Grund, som de aff Arrilds tidfor synderlig i Kong

Hanssis tidshafdendog de Fiorderssom Kronenor den menige Mond

haffver skade aff undtaget. Receß Chr. st. z. art. 31. Handfestn. Frid.
2. art. 10. vide infra vocab. Fiskeri.

Den Norske Lowsiger: Om nogen spilder andens Aalesi¬
skende, eller Ørritsiskende døde Kongen en halff Marck Sølskjor
Bonden enhalf Marck Solffor der til Skaden, efter ser skielige
Mands Dom z. paahver side. L. L. B.4. Cap pragr. w.

Aalf samilia, Slect og Frendskad; tine Fæderne Aalf
9. Fæ¬

Aal. Aar.
—
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o. Fæderne Frender Møderne Aalft Møderne Frender-Naar

saakommersat der findis baade Fæderne og Møderne Aalstallelige
nær da er Fæderne Aalf nærmere at være smaa Børns Verges efter

Faders død end Møderne Aaltsom de ere vederhefftig og ville vel
verge. Vide Skaansk Lowlb. z. c. 13. & infra Vocab. Verger. Alids.

Aalfult sigis om det eller den Deel som fuldkommeligener
effterkommet saa der udi intet fattis: Hvorom Jus Seeland. lib. 6.

cap. 23.

Aar or Dagt er ser Vger og et Aar. Indsk Low Lib. Cap.

23. Lege infra vocab. Jambling.

Aar og Dag næffnis særlige i Lowerne udi effterskreffne
Sager:
i. Godssomnogen bekommer ved Loulig Indførselldet behol¬
dis til Eyedomseffter der paa forhverfvede Landsdommers Domssaa

fremt det eyinden Aar og Dag indløsis eller til Herredage ind¬
steffnis. Receß Christ. 4. lib. 2. Cap. . artic. 7. paragr. 2.

2. Wfrij Mænd som hafver frit Jordegods skalselge det til

frit Folck inden Aar og Dag. Receß Christ. 3. artic. 36. Hand¬
sestn. Frid. 2. art. 40. G Receß Christ. 4. Ub 2. Cap. 2. art.3.

3. Drøffte=Qvægs som optagissor louligen opliusis det maa
beholdis og brugis Aar og Dag om Eyermanden icke der forin¬

den kommer der effter. Jus Seland. lib. 6. Cap. 14. & infra Vocab.

Affarefæ.

4. Arsvinger som lade sig finde inden Aar or Dag maa
indfrij warfvit Gods, og udløse den der aff som der udi er indført.

Rigens=Ret articulo ig.
5. Vdlændiske Mands Arfvelskalstaanz Maaneder og en dag
9. Aar or Dag. Norsk Low Arfive Balckensy. Cap.
6. Bandsætte Mennisker som sig ved aabenbare Bekiendelse

og Assbøn udi Guds Menighed begiere igien at indlemmis inden
Aar

Aar.
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Aarot Dag det tilstedis dennem. Receß Christ. Jub. 1. Cap.2.
artic. 16.
7. Vrag, som findis i Søen eller ved Strandsiden og ingen
Folckerhos som rette Eyere ere det skal opleggis og forvaris Aar

og Dags omrette Eyermand kommer der efter. Søesket art. 73.

Einfra Vicab. Vrag.
8. Gieldor Restantz hos Bønder skalfordris inden Aar og

Dag. Reciß Christ. 4. Ub. 2. Cap. ifartic. u.
9. Opbuden Gods som aff gode Mændblisver affsagt som
Creditorerne eyville møde efter Loulig Advarsel) det bliver bestaa¬
ende Aar og Dag sidengaais der med om efter Lowen. Receß

Christiani 4. lib. 2, cap. 1. articulo 1.

10. Adelen som bliver fangen i Krigenaff Rigens Fiendersskal
randzonis inden Aar og Dag. Lege sapra Adelen.
v. Adelige Fruer eller Jomfruer som tage wiri Mand efter
næste Venners Raad deris Jordegods skal selgis tilfrit Folck inden

Aar oe Dag. Reteß Christianz. artic. 36. Norsk Low (Arfve¬
Balckens 7. cad.
12. Hvosom tager Klæde og Penge til Hofves hand erplictig

attiene Aar og Dagtoetilsigeet Fierding Aar tilfornes om hand
eylyster at tiene lengere. Gaards=Ret artic. 36.
33. Væd og Brendes som udvissis og feldis smaaeyliggelengre

end Aar og Dag førend det bortføris Skaansk Low lb. n cap.12.
4. Er den uden Riget i loulige forfald eller paahane fige

Senassom søgis for Manddrab og hand fremsender sit Svar der¬

som hand icke selffkand møde datillader den Sielandske Low Sa¬

gen at beroe Aar og Dag. lb. 3. Cap. 26.
55. Hvo somfesternybygt Bolig i almindingshandskalgiøre
Gierde der om inden Aar og Dag. Norsk Lowl L. L. B./9.19.
Paragr. 1.

16. Odels¬

Aar.

9
——

16. Odels=Gods maa indløsis 2. Maneder at et Aars efter
rette Odelsmandhiemkommer. Norsk Low O. B. 4. Cap.

1. Tømmer og huggen Bord, maa ligge et Aar i alminding
Skow. Norsk Lows Lands Leje B. 59. Capit.

18. Lowfestningskalstande 12. Maaneder for et Aar som Eyer¬
manden eller hans Ombudsmand Lowfeste. L. L. B. 17. Capit.

Ocer dettesaaledissorsaavist som Aar oe Dag¬
udi Lowernedetermineris-dermeere see vocab. Jambling¬
Thi Aar og Dag saa og Dag oe Jamblingeret.

Aaraader Raadsraad eller oplagt Raadssomtil nogen
Mands Skade medwgierning eller og skielmske Gierningskand
giøris eller opleggis hvilckekand være atskillig: Som G.) forsætte¬

lig viis med Raad at være Tilskyndere og Medvidere udi nogen
Wgierning at giøre uden Haandgierning. (2.) Med forsæt og
beraad Huesat være Medfølgere til Roff Brand-Drabseller Slags¬

maalfor giøre Haandgierning. (r.) Forsætlig viissmed beraad Huef

hemmeligen at liggepaa Luurs (ut, i Skouf og Heede hvilcket kaldis
udi Lowerne at ligge udi Veye og Lauge) for Veyfarende Mandseller

og med forsæt i andre maader forraske eller fratage nogen sit Liff
Gods eller Helbredes Skielmske viss. (4.) Naar nogen kommer for

wlyckesuden Raad og forhaabninghat være med udi Orabssom udi
Sieland kaldis Raadsagete: Oc ligesom Aaraad ere adskillig
og ulige saaere og Bøderne og des tilhørige Straff, dog siunis alle
Aaraads Siger og Bøders effter Lowernesat gaa paa Lifvet naar
Dtabskeet: Eletsstragis det som Herverck. Vide Reces Christ. 3.

artic. 22 G 24 Jydsk Low Ub. z. Cap. 22 667.
Endshvicken Mand der far med Raadsraad til anden

Mands Huus eller Gaardfor dræber hannem isin egen Gaardteller
hans Hustru, Hion eller Giest, som der er indbøden daer hand

Fredløs derforlocalle de med hannem vaare udi fær og følgesom det
B

blis¬

Aar.

30
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blifver til Tingekrærtor forfuldt efter Low niorbufver Or. bdasees

ren med Rettesdafalde hans Josvillod uden Jorestil den Konge ta¬
genhafver for anden hals deelen stirdens Bond-Sagen hafvers etc.

Receß Christ. z. art. 22. Endlvorder nogen Mand dræbtider saadan
Gierning vil giørefor det nøygtig bestellig bevisiis Land dahafve

Hiemgield og ligne paasmegen Vercke, at bede derfor hvercken til
Kongeneller til nogen anden. Er en Reteßfartic. 24

Jydsk Low lb. z. Cap. 22. formelder om Orab Saar eller
Slagsmaaltsomskeer i Lethingelle=Sambinateller paa Ting eller

Tingveyseller iens eget uus heller i det Hertet Kongen er udiseller i
Kiecke eller Kirckegaard eller i Kiøbsted eller med Knigs eller paa
Bonden der holder paa sin Ploug; derfore bødis ofver rette Bod)

40. Marck Bondenlanor Kongenthvadheller handkomer til Fred

og Bodteller flyer Fredløstuden saa erlat hans Gienpart halver lagt

sigiveyeoclauge for hannemloctractethannem effter med Aaraad:
da være den Sagsløs der sig vordes fordi en hver er forlovits med all
Lowsat verie sigseiff: Vindirepelle e omne, liges, ommog. jura

permittunt. Caput z. ibid. siger: End vorder nogen Mand tagen
for saadanne Gierningerssom sagter i disse to Cap. og lader Kongen
ofverhannem Rette da bøde hans Frender deto Saele der Ertebod

heder fordidet stander hannem for fuld Fredløsmaal, at Kongenla¬

der ofver hans Hals Rette.
Inlegibus Errici, siin Christopheri, formeldis-Om mand dræ¬

ber nogen mand i det Herrit som Kongen er udi eller hambler som
det er Raad, eller oplagt Raad da er det Orbødemaal, og Kon¬
gentager allhans Hofvitlod, uden Jord. Endt giørmand anden

saar med Vaaben, eller slaaer med Stang eller Steen; eller drager
hannem til Stocks med Voldeda bøde for Saar som Lowersor 40.
Marck for Fredbrud. cap. 3. tid Gr.

Aarraads Proceß, kand drifvis ved Sandmænd eller Næff¬
ningers opkræfvelsesligesom Herverckeller Oraahseller og ved Dom

dog

Aar. Aas.
———

)
————

dog alt effter en hver Land og Steds vel herkomne Brug og sedvaa¬

nes. Lige Raadsraad nem Voc. b, Orabinfra.

Aare ell=Øsekar sombrugis til Baade i Sildfiskende
eller og anden tid Aaren tilat roe Baaden aff sted med og Øsekar¬

ret at øse Vand ud med: Om saadan Aare eller Øsekar bortstie¬

lis fra Baaden, eller og andet Redskab, eller spildis for dennem da

bødis derfor effter skiellige Mænds sigelse og Affvindsbod efter
Lougdømme: End giøris sligt i Eyermandens nærværeise og paa¬

sunsdabødie hinnem fu d Ret efter ser Mands Domjor Kongen
en galff Marck Søiff. Norsk Low (Lands Leje Balckens 46. Cap.

Paragraphoultimo.
Aaremaal er et Norsk Ords og bemercker et Aaremaal
3. Aar. O d 12 cap. parag ultimo som Leyunding nyder forstaa

hans Feste eller Bygsel om hand end skient faaer nye Jorddrot eller
Ombudsmandsete. Kirckevergerne i Norge, skulle være i deris

Bestilling et Aaremaal det er 3. Aar; de skulle og hvert Aarc¬

maal ere ictig Rede er Regenstab og da fra siglegge paa det
næste saa vist Præsien med dennem formeener at kunde blive til of¬
ve.s. See Christ. 4. Rects. Ub. 1. ap Lat. v. Gin. Idermeerede

hat materia, ge Vocab. Kuckeverger. At Alle Aaremaalene
til alle Kirckerne i Norge) skulle saabesrickis at depaaet Aar endis

og begyndis paa det Kircke=Regenskaberne paa en tid kunde høris.

ibid. art. 23. Ydermeere vide L. L. B. 1. Cap. som med dicta O. B.12.

stemmerofveret. Sc.
Aarsagit. oruskyldigt ut Iydsk Low b. 2. cat 98. Lege No.

sab. Sacitleßmandufra.
Aasted. Sigisgemeenlig i Retten som den sted og Platz, som

om tvisiis og an Siunsmand eller anore skal tagis udi besictelse

førend der udikand dømmis. U. Reces Frid. 2. Art. 2. Paragr. ulti¬
mo. Norsk. Low L. L. B. 58. cop Sinfra Vocab. Alminding. Hinc.

Bi

Ag¬

Aas. Aav.

12
——

——

Aasiun. Sigis naar noget skal siunis og besictigis; ut,
Aasiun maatagis for Affærie og Astslet uden Kaldor Varsel til

Jorddrotten, udi de Marcker Reebters etc. Recest Christ z.art. 14.

Aasiun kand ogsaa forstaais ved Siunsmænd som siuner vid¬
ner og affhiemler for Sandmænd eller udi andre Lowmaal, som

det gamle Ordsprog linder: Siun gaar for Sauffn.
Jydsk Low lib. 2. C. p. 31 Erocsaa Dannemænds Besictelsesee Kien¬
delsesurjure Seland. Ub. 3. Cap. 5. Skaan. Low lib. 9. cap. 7. lege fra

Grandske.
Aaverckskaldis ald den Skade som nogen Mand i Norge
ulowligen kand hendis i giøris og vederfaris paa sin G und og Eye¬

dom det være sig paa Ager Eng Skouff Marck Fiskeri Iagtsel¬
ler og andet hvad det værekand og isynderlighed naar saadan Eye¬
dom er Fredliustor Lowfæsttordaheden strecker sig til dobbelt Ska¬
de gieldteffter ser Mands Kiendelsetor der til Landnam og Voldstte.

som fornemmeligen er at see udi den Norske Low L. L. B. 17.18. 06

12 cap. Vige Fredliuste Eyedom fra.
Ydermeere om det Proceßrbeskrifvis dictat p 22 ibid saale¬
dis: Vorder nogen Mand Trætte imellem om Ager eller Eng
Skow eller Marck da maa den der paaklager Lowfeste det og giøre

den anden sem Nætter steffne. Oc daskal dem næffnis hver ser stillie

ge Mænd paa Steffne som dømme skulle og grandske eris Sag
og Vidnisbyrd End alt det mand bruger paa Ager eller Engifemte
Steffnesor ickebortførissganger ingen Bøder for. Den skal førstsi¬

ne Vidne fremføre somsteffnede og siden den som steint vaar; og

Doms Mændene skullelade de Vidne svergessom dem siun s sandist

tjor de ville svare for Gudderrettisthafver. Men deskulleickestede
begge Parternis Vidnisbyrd at sværge. Kunde de ickeforligis og
dem tyckis nogen Tvist udier: damaadesatte Sagen in for Laug¬

manden. Text. præallegat.
Ata, For hver sinde Aaverckit giøris og en Nat der imel¬

lem

Abl. Act.
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lem forløber da bødis hver sinde derfor Landnam. Oe skal alle

Aavercke paa Jorder aff ser Mænd vorderis. &c. Ad hus Nota.

Aaverck i Norge siunig ligesom Herverck i Danmarck. Thiser
Mændskal ogsaa siune og vidne om saaledis er ved brudt, at derfor
maa deelis Hervercke. Jyd. Low lib. 2. cap.3. Lege Hervercks deele¬

lem Vocab. Landnamifra.

Abild=Gaard Kaalgaardsor Tofftegaardskal enhver sig
selfflucke om hand vil hafve dem i Fred saa dekand veries for alle¬

haandeslags Fæluden for Gedder og Gaardbrydere hvilcke Bon¬
den skal deelis til at giemme. Den som bryder anden Mands Abild¬

gaard eller Kaalgaard, og stiel Eble eller Kaal maa derfore vorde
Tiuffelige som for andre Kaaster. Ends mister mand sine Klæder i

anden Mands Abildgaard, forstaa (om hand er der ulouglige

indkommen) damaahandey søge der efter med Ran. Jyd. Low lib.

3. cep 60 Lgeinfra Gaardbryddere.
Den Norske Lowsiger: Ganger nogen i andens Abildgaard
Kaalhafveseller Løghafve, udihans Rugsæd Erter eller Bønner

eller Aalden som med Gierde er indheygnitjor giørhannem Skade¬

da bøde dobbelt octo Øre Sølfftil Kongen: Tager hand til Øris
værdseller meere da forfølgts derfor som andet Tyffverz. Tyff. B.ie

rep. Lege vocab Aggerne: p. uldmira.
Actise af Viin Tydsk Ølt eller anden Drick det er den Told

der aff effter Kono. Forordning udgitvis som Adelen, Academierne

og Capitlerneereffterlatssaavist de til deris egne Husers behoff hafve

fornødens Privil. Frid i Anno 24.Perig 8. hem, Un versiteter¬
nu Fundatzer og Capitlemis Statuter. Dogmaa Adelenseller ingen

udgifve Ztise Seddeler paa meere Tydst=Kill eller Viin end de til
deris eget Bruabehøfre underzoo Rirdalets Staff til Kongens
fo hver Amme eller Tende. Rech Christ., Ub 2. Cap. 31 Foordn.

sius Dat. Frederichsbonig den 21. Jul, 147 siger: Athvo som
Bi

udi

Ack. Ade.
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udi saadan Falsthedbefindis skal gifve for hver Amme Viing eller
Tønde Øll til Kongen 400. Rirdaler og til den Øfftighed det be¬

visligt angifver 100. Rirdaler og miste sin Accise Frihed-Orden

saadan falsk Seddelannammer skal straffis paahans yderste For¬
mue etc. Idermeercom Accise. See Forordn. Christ. 4. Dat. Hafn.
12. Jun. 1632. Art. 7. Gs Ginfra Vecob Told. Privileg. Frider. 3.

Dat. Aggershus 1. August. 10 F. paragr 7.

Ackere eller rectius Anckere om det ligger foruden Bojel
og et andet Skib løber der paa og faar Skade, hvorledis da der med
forholdis. Læs derom SøRetten Art. 58. Lege mfra Vocab. Boic.
stem Norske Low K. B. 26. Cap C ifra Skibe.

Ackereseller andet Vrag som det findis i Søen hvorledis da
forholdis derom vide Søeket. art. 49 Ginfra Vocab. Vrag.
Adel=Baaren, eller og 2delbaaren idem det Ord

eigner og hør voris Adelige Stammer i Danmarck og Norgesor for¬

nembligen de som frem for andre ere fød og komne aff godgammel
Adelseller og aff Kongerne vel fortientskand være Nabilitern og fri¬

giorthuilcke aff Dyd og Fromhed saaor Vjedom og Mandighed
med aldrette børockandsigis Velbyrdig. Hint, Ædel eller Edel¬
steenessaavist at ligne: Atligesom Edelsieene langt overgaa andre

Steene udi Oyd=Skinoc Klached: Saabørocenret Adels eller
Ædelmand, fremfor andre at foregaae udi Dyd og Fromhed,

saaoe i Mandighed og Forstand. Joseph. lib. 6. Cap. 7. siger: Aten

ret Adelsmandshandskal være manu promptus, pientia Nibi¬
ti det ersen Mandig og uforsaat Krigsheldt til Haandtog af Vis¬

dom Velbyrdig. Lege Vocab. Frimand. lem, Adelige Frihedderi

Paulomfra.
Adelbonde Latine, Bominu herus-Er den rette principal
Husherre og Hosbond for Gaarden, som opholder fuld Leding og
Landvern Jyd. Low lib. z. Cap. 1. Lege Vocab. Landvern. Nets A

delboude,

Ade.
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delbonde tager Øtthelbüt affhans Landboe eller Bondis Gods¬

naar hans Bonde eller Landboe vorder feldt for Tinfvergs eller ihen

detigit. og skal Bonden som hannem lod felde førsthafve Ret.&c.
enter Jyd. Lowlb. 2. Cap. 103. Lege Vocab. Jordeygne Bønder in¬

fra. Hin

Ade bonde Barn, er det som fødis aff Ecte=Forældre.
Endsdøer Fadersog Barn fødis saa langt effter at velkand prøsvis
det er ey Adelbondens=Barn, eller Ecte (det er ofver 40. Vger

effter Faderens dødedatager Moderen ey meere end den halfve Boel

Jyd. Lowübicap.3. Lege Vocab. Barn.
Adelkone, Latine, Dominabera, er Eetehustru. Jyd. Low

Ub ic. p. 27 jure selma Ub. 1. cap 1. G hine Adelkone Børn er

Ecte Børnscap 49. ibidem Skaan. Low lib. 3. Cap. 17.
Adeldyeler Landsbyesocey Enbygereller Torp. Ind. Low
lib. 1. Cap 17 48. Endsercalle Eyerne flytte fra Adelbyeforsidder

cen eftersoger hand nærmere at kalde dem igien seend dehannem bort¬
uden handtier tre Vitre ukiert. Jyd. Low Ub. 1. Cap.1. Legemfra

Vocab Torp.

Adelkiøbing, civitus, oppidum, Kjøbstædt forstaaisorsaa
der under besman Kiøbstæder hvor Aarlig Marcket og Axeltorff hol¬

dissomnogen der vorder dræbt daskal Sandmænd sammesteds der¬
om sværge. Ind. Low Ab. 2. C. M. Lege Areltorff.

Adelsvidep uldsuora Adel Baaren. Nern, Hvilcken Adels¬
Personsom ihielslaaer sin Brodet og det ck skeer aff Vaade eller

Nødvergelhand maa icke arfve den døde Broder hindihielslog men

den at skiftes iblant andre hans Sødstinde eller næste Arvinge.

Grebishand eller hand nogensteds ofverkommis d. strassis hand

paa Lifvet uden ald Naade. Reres Frid. 3. art 3. Lege Broder
pud uf
Adel eller W. Ad. som bilfveofverbeviistsat være af den
Pegi¬

Ade.
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Papistiske Religionsskulle være Arfveløssor icketilstedis at boeheri

Riget ochans Arfve at være falden tilhans næste Slett og Afvin¬

ger. Reces hrist 4 Ub. 1. Cap. zartic. 1.
Adel og W=Adel forbindis at lade deris Børn døbehiem¬
me i deris Huse: Forbindis ogsaahiemme at bruge det hellige og

høyværdige Altaris Sactamente; disligestehiemme at lade sig ind¬
vie udidet hellige Ecteskabs Stat. Men altsaadant bør at skee i den

hele Forsamling naar det ellers retteligen kand iblant Meenigheden
bestilles de andre til Exempel saa og til fellis Bønners Kraft hvil¬

cket en hver ret Christen ydermeeie og grundeligere betæncke kand

Gud til Eioesigseltilgaffn. Hvosig der til fordrister giffvetil
Straff 50. Daler. Receß Christ. 4. b. 1. C. p. 1. art 16. Vide Præ¬

sterne infra. Doghafver Fornødenhed ingen Low. Norsk Ord. fol.

20. Lege Vacab Hiemme.

Adelen er det frift fore og uforbødet at kiøbes hvor dennem
lysterfor selge saamange Øxenssom de paa deris eget Foders eller hos
deris egne Tienere kunde foere og stalde. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap.

13. art. 1. dog der med Kongens og Cronens Told uforkrenckit. Recest

Christ z. art 32. Lege Øren Kiøbmandmfra.
Adelen ere forplictedes at gifve Øren Kjøbmandfor dem som
drifve Ørne Zeddel og Bevis paa, hvor mange Øxen de aff de is

Stalde og Gaarde bekomme eller affdrive. Er nogen af Adelen

icke tilstede og gifver sin Foge Fuldmagt at selge handgive dog

Zeddelshvormangepaa den Gaardstaldet ers og Fogden skrifve der¬
paahvor mange der aff Stalden drefvit vordes Reces Christiania.

lib. 2. Cap. 13. artic. 1. Paragr. 5.
Adelensellerhvilcken Adels Mand, som blifver tilbefun¬
den at gifve Lougsmaa icke tilstedis sin Loug at Edles med andrejend

desom inden Riget Boesiddende Adel ere. Receß Christ. 4. lib. z. cap.
6arts. A. Vide Low. lem Vocab. Borgere mfru.

Adelen i Danmarck nyder og hafver Kongelige Frihed og

Hu¬

Ade.
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Herlighedsmed Hals og Haandt og alle Kongl. Sager ofver deris

Gods og Tienere og opberger selff alle deris Tieneris Bøder og

Faldsmaaltihvad debrydeslige ved den der imodbrydissochafver al¬
le andre Friheder ofver dennem ligesom Kongenhafver over Kro¬

nens Gods og Tienere. Derom see Constit. Christoph. Regisparagr.
n. & Constit. Regin Margar paragr. 9. Receß Christ. z. artic. 2. Fridi¬

leg Fridericil. An. 124. paragr. 5. G. Handf. Frider. 2. artic. 6. Vide

Hals og Haandinfra.
Adelen i Norge hafver ilige maader Hals og Haand med
Sagfald og anden Herlighedstsaavist det icke er imod Norgis Low)

som Adelen i Danmarckhafver ofver deris Gods og Tienerefor det
udi deris Hofvitsogne og næste Annerhos Hofvitgaarden. Privileg.
Christ. 4. Anno 146. GPrivileg. Friderict z. Dat. Aggershuus den 31.

Augustti, 1648. Paragr.3.
Vdi Hofvet Sognet ere Adelens Tienere i Nørge frifor
Skatsdog med udskrifning og Soldaters holdsi Freds og Feydis tid

forholdis paa Adelens Gods i Norge, som hid indtilskeet er dog
ere deris Bønder fri for General-Munstring uden en sinde om Aa¬

rit som i Byen hos dennem selff ererceris, Ge paragr. 4. ibid.

Hvor imod

Adelen i Norge erplictigleffter deris egen Erbindningsat giø¬
re aff deris Gods alt hvis Adelen i Danmarck giøre og bevilgen¬
dis vorder saa hans Kongl. Mayst. vil ingen forskielgiøre imellem

Danske og Norsk Adel Men den ene saavel som den anden hver
efter sin Meriter, Naadigst beførdre for efter leilighed og Tieniste med

Lehne afflegge og betæncke. Dict. Frivileg paragr. 6.
Adelenssom sadhiemmeigammel Dage, aff Orloug uden

Forloffeller Louligforfaldldeskullegielde Kongen aff hver Gaard de

hafdesen Tredingshaffnelldet er den tredie part aff en Hafneleeg eller

4. Mandheller være Indebondeldet ers miste sin Frihedsom hand ey
vilde
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vilde gielde som sagter. Iydsk Low lib 3. Capit. 7. Lege Vocab Landboe,

Haffnelegiufra.
Adelen ere forplict at være Kongen hørig og lydig og lade
sigbruge imod Kongens og Rigens Fiender udi egen Person, inden
Rigetspaa egen Omkost effterdi enhver Adels-Mands som fri Ars¬

vegods hafverser skyldig at vofve sin Hals for Kongenfor sit Fæder¬

ne=Rigis frælse og Landsens Fred. End sidder nogen hiemmel uden

forloff eller tilbørlig forfald daskar Rigens Raad være forplict ved

deris Eed at dømme hvis den er falden til Kongen. Endskeer det
tredie gang dakiøbe deris frelse aff Kongen. Reces Christ z. art. 294.

ragr. 1. 2.
Adelen er icke forplictat drage uden Riget i Krigsuden Kon¬
gen selff Personlig drager medfor da skalhand være plictigsat holde

dem uden deris Skade efter gammel sedvane. Reces Crist.). art.2.
Blifver og Adelenfangen uden Riget da skal Kongen rantzone
dennem inden Aar og Dag forskal icke siden besværis i Krigen, uden

deris Villie, førend de bekomme deris Skadis opretning. Constit.
Christ. Regit, paragr. 12. & Constuutione Regm. Margar. Parag. 10.

Handfestning olit, parag.n.
Adelens Tienere skulle ickebesværgis aff Lehnsmændene eller
deris Fogder med Reyserseller i andre maader undtagit at age Kon¬
gens og Dronningens Fadbur, naar de Personlige reyse igiennem
Landetsellers skal ingen Besværing dennempaaleggis suden det skeer

med Danmarckis Rigis Raads somtycke. Reces Christ. z. art. 2. pa.

ragr 3. Handf. Frid. z. Art.. 6. Men findis Bønderne forsømmelige,

om de blive louligtilsagt da betale Vogenleyes og bøde 3. Marck

for uliudeise Constit Olaiparagr. 18. Lege Fadbursinfra.

Adelen maa fri og ubevindret besøge Sildfiskend og salte
til deris Fordeel uformeent. Reces Christ z. artic 32. Handf. Fr.d. 2.

art.. Lege Fiskeri mfra Lige Aalegaarde supra.
Adelens Hofvetgaarde naar de falde til Arfve da blive
de
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de ved Sverdsiden. Reces Christiani z. artic. 39. Lege infra Sæ¬
de Gaarde.
Adelen erfrifor Tiende) er Constit. Christ. z. ust. Fricus
Rex, prioris Ericisilius, hafver om Tiende tilforne giorten udtrycke¬

lig Forordning: Daenddog Adelen er frifor Tiende aff deris Sæ¬
de Gaarde (paa det de skulle holde deris Tienere til at tienderetfer¬
delige da giøre de dog deris Sogne=Præster fyllist for deris wmage
og Tieniste som de ville antsvare for Guds effterdi en Tienereer sin

Løn værds og Præsten er icke meere plictigattiene Adelen forgief¬
vis end andre deris Sognefolck. Recess. Christ. 3. art. 1. Handf.
Frider. z. art. 34. Ordinantz fol. 71. Riber art. ibidem art. 13. fol. 183.

Fideinfra Tiende.
Adelen beholder ju patronaus. Videinfrajuspatronatus.

Adelensom befindis at omgaais med Signefolckhocudisaa¬
danne Konsterkyndigere deskullestande til Rette og straffis effter

Kongl. May. og Danmarckis Rigis Raads Sigelse. Endomde
brugerseller lade bruges Signen-Maalen Manen Characteressel¬

ler Bogstafversvisseigien svisse Dages i Vgen udvælelsesete deskul¬
leførstegangstaaaabenbare Skriffte, og gifve til næste hosliggende
Hospitals ettuside Daler: Men befindis de anden gang daskulle

desuden alderception, værelige Poen og Straff undergifne som de

udi Konsterne forfarneere. Receß. Christ. 4. Ub. 2. cap. 28. Paragr. 1.

Legeinfra Troldom.
Adelenshvorledis demaa bøde Saarbodider om siger Tord.

paragr 65. at det er 40. Marck exceto casu fortuito G insult,
o. uden det er Vaadeseller den som faar Skadesofverfalder Judesker

eller og nøder sig paa den anden uden Aarsage. Lege infra Vocab.
Saarbod.

Adelen som blifver Fredløsforærlig Gierning de skullebø¬
de 20. Lødig=Marck Sølff for deris Fred. Handf. Frider. Lart.. 44.
Hver Lødig-Marck Sølffer 34. Lodsinnt Sølff. Forordn. Christ.4.
C 2

Dat.
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Dat. Hafn. den 10. Octob. 1629. Giør Ricksdaler in Specie os. Vide

infra Lødig=Marck og Marck.
Adelen børicke at tilstede nogen paa deris Gods for ringe
Tiufveriathenrettis=Men effter Forseelsenstraffissmed Jern og Ar¬
beyde: Effterdistoer uligheder paa Lowen er disse Tiders værd og

for Gud den Allerhøyeste uforsvarligtet Menniskis Liffsaaringe at
skatte. Hvorfore de billigen bør dennem effter Lovens Forklaring og

Anordning at forholdes enddog ingen sin Frihed bør at betagis. Re¬
cesse Christ. 4. Ub. 2. Cap. 14. art. 1. Paragr. 2. Hasve de icke selff Mid¬

del saadanne i Jern og Arbeyde at holde: Maa de med dem Dom¬
menspaa deris Omkoststil Bremmerholm fremskicke. Vilocnogen

ibegyndelsen Sagen til Lehns-Manden affstaa ochenvise da maa

hand aff Lehnsmanden med Dommenfor hvis Formusve Tiufven
til ofvershafver annammes og som forbemelt fremskickis. Dicto

loco paragr ultimo. Lege Sagvolderen.

Adelen ere forplictet at lade søge og straffe offver Mand¬
draberesom det er deris Tienere og de der om tilsigis aff Sagvolde¬

rensor bør icke derfore at tage Gunst eller Gaffve. End vil Adelen
ickestraffe deris Tienere som bliffve soeret Fredløs for Manddrab
og er tilsagt derom da maa Lehnsmandensihvis Lehn det er udi gri¬

bedemsoe ladestraffe ofver dem paa deris Hals. Recess. Christian.. 3.
artic. 21.

Adelen maa ey udeske nogen med Pistoler adfecte maa en
heller møde om de blive der udi udfordrid) Hvo det giør straffis
paa det høyeste efftersom paa dennem aff Kongl. Mayest. og Dan¬

marckis Rigis Raads kiendt vorder. Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. 10.

art. 2. Lege Vocab. Wfri Mand.
Adelen maa ickekiøbe eller pandte frit Bondegods

uden

Kongenstilladelse. Handf. Frider. z. art. 2. Lege Vocab. Bonde

infraa.
Adelen forbryder icke deris Arfvegods uden in casacriminis

lese

Ade.

2)

læse Majestatis 10 Afvinskiold. Dequopauldinfra, C. Handf. kri.
deric. 2. artic. 16.

Adelen, som tage Boelskabeoe løse Ovinder tilsig og en
vilde forlade eller ofvergifve dennem effter paamindelse af Sogne¬

præsten men lefvit hen med dennem udiaabenbare forargelig og loß¬
attig Leffnit Gudtil fortørnelse den Adelige Stand tilbeskam¬

melse det hellige Ecteskab til foractelse, og deris Jeffuchristen tilet

ont Exempelsde maatte (fordum sættis i Bandstil derettet sig. Oc
de Børn som de aulede ved ustildog deris Eiteqvindersmaatte ey arf¬

ve efter Faderen i frijt Godst maatte icke heller føre Hielm eller

Skioldteyheller nyde Adelige Naffne dog hvis dem aff Pendinge
og Løsørregafvis udi Hænde i Faderens Lifs tidsmaatte dem ubehin¬

dret passere. Men Faderens Jordegodsldet faldt til andre hans næste

Arfvingersom aff Adelvares effter hans Død. Er Rescripto Frid.
2. Anno 1582. Notar.

Om nogen Adelsmand i Norgetager ufri Ovinde til Ecte

daskulle de Børnssom med ufri Ovinde aflissickeregnis for Adels¬

Personerseller arfve udi deris Faders Jordegods-Menhans Arfve¬
gods skaleffter hans Dødskomme uden Pengestil hans næste Odels¬

mænd og Arvinger som frjor frelsere og føre Skiold og Hielm

med hvis andit Gods som der efterkand falde hans Arffvinger til
Arffiandremaadersskalillige maade komme til hans næste fri Odels¬

Mændsocicke tilhans Børn som aff ufri Ovinde føddeere. Ochvis
fri Gods som med Gifftermaal er kommen under Bønders maa ili¬
gemaader kommetilnæste Odelsmænd effter Odels Reyning dog
at det løsis for Penge. A. B. 7. cap. paragr. 2. lege vocab. Adelige

Fruers pauldinfre.
Adelen maafrist ocubehindret kiøbe og selge med udlændi¬

ske Kiøbmand Handf. Frid. 2. art. 12. G Recess Christiant 4. Lib 2.
ca. 3. Art. v. Endvilnogen Riddermands Mandskiøbenoget aff
sin Bonderdaskalhandhaffve det ihans Minde og med hans villie
Cii

liger¬
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ligerviis som hand kjøbte det aff en Fremmed. Recess Christ. 4. Art. 34.

Lege Vocab. Fremmede Kremmere.
Adelens Huseeller Gaardes om de bestigis inden eller uden
somerbefestit med Muer Grafves eller Planckers eller som Porteer

fore det er Halsløs Gierning Gaards=Ret art.. 5. Hvorledis A¬

delen skal søge Hielp at fuldgiøre Gaards=Retten ibidt artic. 2.
nemligsat dersom deey selff haffvesaa mange Svennes da maa detil¬

kræfvederis næste Naboersmed deris Svennespaa det at Rettenkand

fuldgiøris i alle Sager. Enderedeeysaasterckes at de saalediskun¬
de giøre Gaardsretten fyllist da maa deforfølge deris Sag or Ret

indfor Landsdommersochand erplictig at hielpe dennem til rættesef¬
ter Gaardsretten art 23. ibid. End findis Adelen forsømmelig
oceyvilholde ofver Gaardsretten da vide sig det selff dicta Gaards¬

Rett. art. ult.

Adelen maaskiøde og selge deris Godsbort med deris eget
Breffor Segel uden nogen Laubindelse dog at det selgis til frit
Folck med gode Mænds vidnisbyrd. Recest Christ. z. art.. 49.

Adelens udgiffne Skiøder Gafve og Pantebrefvelskallæsis
opaaskrifvis til Lands=Tinge hvor de dateris, næste eller andet

Landsting effter deere daterede. Reces: Christian: 4. lib. Scapt 2.

artic.5.

Adelens Gieldbreffve maa Landsdommer dømmepaasoci¬
modinaar saadanne Breffve icke angaae deris Ere. Recess: Christ.4.

Ub. 2. Cap.6. art. 26. Thisaavist Adelens Ære og Liffangaar der

paa maa ingen anden kiende og dømme end hans Kongl. Mayest:
og Danmarckis Rigis Høyvise Raad. Constit Christ. Det Kold.h.

den 15. Aug. 1890.

Adelenskalstande deris Tienere til Rettefor Hoffmarskalck
om detjene i Gaardens og ellers for Rigens Marskalcks om de bekla¬

gis. Gaards Ret Art. 34.
Ade¬
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Adelen som befindis at hiemble nogen at skinde Diur an¬
densteds end paa sit egit da bødis derfor et hundert Marck Penge¬
forhver tid til den som Eyendommen tilhører. Recess Christ. z. art:

67.68. V. Jagtifra.
Adelen som befindis enten Personlig eller ved deris Hiem¬
melsbreffitil Tinge at indtræde nogen udi Hiemmelsstedseller og ved

sit Hiemmelsbreff noget hiemblersskal strax lide og undgielde for sam¬
me Ret alle de Lowmaal som i Sagen kand følge søgis ockiendis.

Obenbreff Christ. 4. Dat. Hafn. den 30. Juni Anno 189. Lege Hiem¬

mel og Hiemmelsbreff infra.

Adelenereplietigat holde offver den s. Artie udi Christianz.
Receß om Humlekuler saa deris Bønders saa vel som andre den i
alle maader effterkomme. Recess. Christ. 4. Ab. 2. Cap. 20. art. 1. Lege

Vocab. Humlekuler.

Adelen“ eller ochvilcken Adels Personssomsættersig istør¬
re Gieldtendhandselff formaar at betale saahans Forlofveres eller

hvohand er skyldig der offver kommer til Skade og derfore stefner

hannemseffter hans Eris forplicts og bekommer Dom isteden for æ¬
ten paahans frelse og til fængselsda maadegribehannemforlade han¬

nem fængseligen indsætte i Kiøbenhaffn: Hvor samme Person strax
bliffver antagit og udigod forvaring (indtil hand betaler) indsat.
Den som nogen saaledis lader anholdelskal gifve den Anholdneshver

Vaes 32. H. og til den som Fængslet ibefalninghafver 6. ß. Danske
for hans wmage. Recess: Christ. 4. b.2. Cap. . art. 14. Hvorledis de
der tilkand søge Hielphos Læns Manden der om lege ibid. & infra

Lansmænd.

Adelen er tillat deris Gods og Formusfve at opbinde imod
og til deris Creditorer, deris Gield der med at aflegge synderligen
naar dolus malm og et bedrageligt Forsæt icke med underløber. Re¬
cess. Christ. 4. Ub. 2. Cap. . art. 1. Dogskulle Adelen ide Lande de

boessom ville opbindeslevere til Landsdommeren en rigtig Fortegnel¬

se
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sepaasine Gieldener indenor uden Lands. Dernest Registering
ved Tal Maade Væctlot Værd, saavisthannem bevist er aff alle

Leßøre: lem, tilstaaendis Gields Perler Edelsteene Guld Sølff
Kaaber Tin Kiøbsteds Gods Klædersocalt andit Boeskabshvad

Naffn det ochaffvekand: Der hos er rictig Jordbog paa Eyendom
Arfve Gafveroe Kiøbsteds Gods=Pant og Indførsels Godslocalt
andit sit Rettighed og Formuffve; og alt under den som opbinder

hans Haandog Segel. Allegat. Receß. cap. & loco ut supra. Lege

Vocab Ophindelse infra.
Ad len maa selfflegge deris egne Tienere for Skat naar

paabindis, dog ingen for den gamle Skattelag at forskaanis med
mindre hand ved Tingsvidne og Dom (hvor imod Læns Manden

skalkaldisskandbefrjes Forordn. Christ. 4. Dat. Koldingh. den 23.
Jan. 1635. Paragr. ult. Skaloe Adelentilstille Lænsmændene for¬
tegnelseshvor effter Skatterne kand fordris Men dersom de det for¬

sømme dahafver Læns Manden Fuldmaet at sætte Bønderne en

hver efter deris Formusfve. Forordn. Dat. Hafn. den 18. Sept. 1628.

Paragt sinali.
Adelen forbindis at brugenogen Kiøbmandskabpaa Lands¬
byerne med Alne Maals eller Vects Maaeyheller paa Landsbyerne
selge Staals Salts Humle Klædes eller nogen Kramvare dog de¬

ris eget Gods maa de giøre dennem saanyttig som debestkand. Re¬

ceß. Christ. 3. Art. 34. Paragr.3.4.
Adelen som i Befalninger tagis for de om deris Dommeicke
kunde foreenis daskulle de fleeste Stemmer slutte Dommen: End
ere delige mange paa beggesidder da giffver den Formander med

dem hannem følge Dommen beskreffven og ingen anden. Recest:
Christ. 4. Ub. 2 cap. 6. Art. 3. Lege Vocab. Befalninger.

Adelens Hoffvit=Gaarde maa ingen giøre Indførsel udi¬

saalænge dehafve Jordegods at rette for dennem med ey heller maa
udføris i Jorde Gods som hand vilrette for sig med got Boefælot

nyt¬
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nyttig Løsøresellershafve Ridemænd der iat sigesom nogetutienligt
sammensanckis. Rigens Ret.Art.. 47. Thiudleg for Gield (bør at

skee aff derediste og beste Vare i Bøen findis. Reces Christ. 3. Art.. 54.

Vide Nammfra. & Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. . art. 7. paragr. 1.

Adelen i Norge saa og Lænsmændene og alle andre skulle
rictigen under deris eller deris Fuldmægtigis Hændershos Toldof¬
ficererne lade angifvesald den Trælastide til Fremmede affhænde og
det ved Tid Sted, Skipvers Naffnefor førend Lasten fortoldis lot

skulle saadanne Adelens Certificatzer Aarligen hos Toldernis Re¬
genskaber udi Renteriet leveris. Vdiligemaade skal forholdis med

hvis Trælasitil Fremmede affhendis af Borgerskabit. Seeyder¬
meereher om Forordn. Christ. 4. Dat: IIafn den 9. April 643. Lege
Bende=Lansmænd. tem Vocab. Trælast infra.

Adelen i Norgeshafver efter Lowen-Skindsfærdspaa en eller
toderis egne Tieneressom skullehafve Pasbord fra deris Hosbonde)

naar den ihans egen Værff or Erinde bortforskickis. Hvilcke da

efter samme Adels=Mands Formusive og bestilling med Skinds¬

færdblive igiennem Landit befordrit med Nødtørft (Baahus Lan¬
til Søinsund undtagit dog skulle deris Nanne udi saadanne Paasser

naffngissvis som med Skindsfærdskulle beførdris. Hvoromsees
Idf. B./5. Cap. & infra Vocab. Skindfærd. lem Privil. Frid. 3.

Dat. Aggershus den 31. Augusti 1648. Paragr. 7.

Adelen de det gandske Ridderskab sampt Biscaper Præla¬
ter Prouster og Laugmænd i Norges skulle komme til den sted som
Kongen skal hyldis-Men hvorledis Bønder og Kjøbstæds Mænd ic.

skulle udnæffnis med at fare: Der om see infra Vocab. Ombuds¬

Mand. stem Ting B.). Cap. Men om Adelens saa vel som de
Geistliges Eedsde skulle giøre Kongensnaar hand hyldis deromsee

ibid. decto loco e infra Hyldings=Eed.

Adelen som haffver Skib og Skibsparter de nyde der udi
Sagefaldor Rettighedt efter Recessens lindelse. Søret. ari. 6.

D
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Adelen som tager Skenck og Gafve aff nogen Person, at
tilhielpetil Kald i det Sognhandiboer den straffis som de hans

Kong. May. Naadigste Mandaterey acte ville Reces Christ. 4. Ub.

1. Cap. 1. art. 20. Sparer... 6.
Adelen haffver Accise fri saavist ind= og udlendiske Drick

som de hafvefornøden til deris Husis behoff=Dog maa deey udgifve
videre Zise Seddelersend saavist de til deris eget Brug behøfve. Der
om reqvire Vocab. Accise paulo supra. ltem Reces Christ. 4. Ub. 2.

cap.I.

Adelen ere Sandmænd og Næfftingers Tog undergifnesom
deforbrydesig med Volds Herverck Husfredeller Gaardfredforsaa¬

danne 40 Marcks Sager som en angaae deris Liff eller ære. Obne
Breff Christian. 4. Det. Koldinghus den 1. Aug. 190. Legemfra

Sandmænd.
Adelen, som ere gifftefor i deris Ecteskabslofveeller forplicte

sigtil andre imeden deris Ecte=Felleleffver de skulle straffis efter
Kongl. Mayest. ot Danmarckis Rigis Raads sigelse. Reces Christ.

4. lib. cap. 5. art.. 6.
Adels Personersom befindis at ligge eller øfve siginogen aa¬
benbare Synder og Caster imod Gud or sin egen Sampittighedsel¬

ler og deris Tienere med Hofveri eller anden Syssellom Bede eller
andre hellige Dage findis at holde og Kircken forsømme, hvorle¬

dis med dennem da skal procederis, derom see Reces Christ. 4.lib. 1.
omp. 2. art. 24 & 27. Oc dersom nogen Adels Person enten med

Trusel Beskickelse eller anden Gevalt sig paanogen Guds Ords

Tienere for hans Advarsel der om vilde understaa at forgribe vil

hans Kongl. Majest. det ingenlunde ustraffet lade passere. Ibidem
legeinfra Vocab. Biscopen.
Adelige=Frihedersom fremfarne Konger i Danmarckshafve

Ridderskabit og den Adelige Standmedbenaadit ere fasthøyere
end
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end Adelen udi gemeen paa en part andre steder ere med forleente.
Reces Christ. 4. lib. cap. & art. 2. Lege Vocab. Fremmede. Den som

Adelige Friheder ey nydersmaa icke tilforhandle sigsenten ved Pant

eller Kiøbifrjorfrast Jorde=Gods. Lege Frimand. Geodem Reces
lib. Scap. art. 3. lem Vocab. Halsor Haand infra.

Adelige=Bruder (or deris Smycke angaaende) maaicke
haffve paa deris Hoffvitsuden et Halsbaand offver hendis Haarsor
en Krantz aff et Halsbaand: Men dersom nogen Brud vilhaffve
Garnette paa, daskal der ingen Ædelsteene være udi og skal ingen

Brud maa hafve meere end tre Smycker paa sig hengendis i Kie¬
der. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. F. artic. 1. Parag. 1.

Ingen Brud maaudgifve Hattebaand med delsteenesicke
heller maa sætte Edelsteene paa deris Huffver: Maa eyheller lade

sticke deris Klæder enten med Perler Guld eller Sølff: Maaey
heller nogen Brud eller nogen Adels Person sbruge til Klæder en¬

ten Gyldenstycke eller Bliant. Ibid paragr. 2. Ingen Brudeseng
eller Tæcke paa Sengene maa være aff Fløyel, men aff Dam¬

mask=Tafft eller Atlaskjor andet slig Silcketøy. ibid. paragr. 3. Le¬

ge Focab. Festefolck. Dersom nogen sig forseer og icke holder saa¬
ledis eller ydermeere end forordniter: dehaffve forbrut et Tusin¬

de Daler til næste Hospital Ibid. art. 2. parag. 3. Lege Vocab. Bru¬

devielse infra.
Adelige=Brylluper, hvorledis der med er forordnit der¬
om see Constit. Frid. 2. Dat. Hafn. den 31. Mai 186. Der maain¬

gen Tappeter hengis offver Bordit til Adelige Brylluper, aff
det som aff Sølffeller Guld er slagitseller aff noget Fløyels Menskal

giøris aff andet Silcketøys som der tilkienlig kand være.
Adelige Brylluper som giøris i Kjøbstæderne der til maa
ingen udspisning giøris med Mad i Salen Men alleniste udgif¬

vis Drickockold Køcken: Begierer nogen tre eller fire Rætter varm

Mads iblant anden kold Køcken, at lade frembæresdet tilstedis dog
Con¬
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Confect, Banqvet Skau-æssenlaldelis paa alle steder afskaffit. Skal
eyheller udi Kjøbstædernenogen udspisningskee udinogen Sven¬
ne Saltenten med Madeller Dricke Men naar Adelen giør Bryl¬
luppaa Cronens Slotte og Gaarde da skal aldelis ingen fremmed
Drick udgifvis paa Svennesalen men maa gifvis Danskt Øllfor in¬

tet andet. Ingen Adelige Brylluper som Adelengiøre skulle
vare lengre end udt to Dage. Maa aldelis ingen dragningskee
enten i Salen Brudhusitseller udinoget Kammerjuden alleniste of¬
ver Bordenefor bag Brud og Brudgom. Reces Christ 4.lb. 2. Cap.
gartic. 1. parag. 3.45.6. 7.8. Den store Brudseng afiskaffit. Inder¬
staaer sig nogen at giøre anderiedis Bryllupper, end som forn alle¬

girte Reces de Forordninger om formelde: da haffve de forbrut et
Tusinde Daler til næste hosliggende Hospital. Lege supra Vocab.
Adelige=Bruder:Ginfra Vical. Lænsmand.
Velkomseller særdelis Giestebud som Maandag eller Tiesdag

til Adelige Bryllupper er affskaffet, og hvis Bryllups Høytid

som holdis om Maandagen da det at skee som om Søndagen (paa
Salen: Ordet under samme Bøder som for bemelt. Lodem Recest

Gb. cap Gart parag.9.
Adelige Frueroc Jomfruer forbryde de forbudne Smycker
Edelsteene og Perler som de bære til sammesteds næstliggende Ho¬

Pital, som Smyckerne bærissor skulle deris Verger lide Maningo
Tiltale derforl aff Hospitals Forstandere sammesteds til det Bye¬
Bickeller Herritz Tingssom Smyckerne bæris. Vide Reces Christ.
3. arti. 35. ltem Reces Frider. Lartic. 1. Lege infra Vocab. Læns¬

Mænd.
Adelige Fruer eller Jomfruerssom dierfvis at tage ufri Mand¬
imod næste Frænders Raadshafve der med strax forbrut deris Jorde¬

Gods til næste Arvinge saa demaa det strax annamme. Men

skeer det effter Frenders Raad og Samtycke da hafver hun mact af
selgehendis Gods inden Aar og Dagitil frit Folck. Endsskeer det
ey
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eysda værehendis Godsfalden til næste Frenderssaa de maa det strax
annamme: Fædern-Gods til Fæderne Frender og Møderne Gods
til Møderne Frender og de beholde det til dem og deris Arffvinger.

Reces Christ. 3. art. 36.
Endbefindis nogen Adelige Ovindis Person, som sin Ade¬
lige Stand og Herkomst saa vist forgletter at den sig med ulige
Stands Persons eller ufri Mandsi Gifftermaalindlader eller ind¬

ladt haffver enten med Venners Samtycke eller ey maa bruge eller

føre enten derie Adelige Stamme Naffn eller Vaaben Medens

saa snart nogen sin Stand i saa maade forringer eller forandrer
skalden icke værdig actis det Naffn eller Vaaben at føre somen
Gammel vel fortient Adelige Slect og Stamme kunde være til

forklemring. Fordrister sig nogen her imod at giøre da skalden saa
tist det skeer til hvilcken aff Slecten der paa talendis vorder være

forfalden so. slette Daler. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. 2. art. 1. Lege

Vocab. Dierfvis. Nota¬
Vdi Norge forholdis effter Lowen om nogen fri Ovinde ta¬

ger ufri Mand med hendis Frenders villiessom hendis Giftermaal
skulle raade da skal hendis Godsselgis til næste Arvinger inden
Aar og Dag og med hendis Børn holdis lige som med fri Mands
Børn den ufri Ovinde tager. Arff. B. 7. Cap. Paragr. z. vide sapra
5

Adelen som tager Boelskab. etc.
Adelige Fruer og Jomfruer som ladesig beligge mens de ere

under Værgemaalideris næste Slect eller Værgeskalfenasligen for¬
vare dennem deris Liffstid for den som dennem beliggersskal lide efter

Gaards=Retten. Recess. Frider. 2. art. 12. Legemfra Losactighed.

GaardRetten art. 10. siger: Hvilcken Frue eller Jomfrue der lader

sigbeliggesskalhaffve forbrut ald hendis Arfvegodsstilbendisrette
Verge: End vil hendis Verge ey annamme hendis Gods damaa

andre hendis næste Venner det annamme og beholde saa lengehun

Di
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lefver. Men efter hendis Dødsskal hendis Gods komme tilhendis

næste Arvinger og en til hendis Børn. Calleget. Tert.

Adelige=Begrafvelser: Hvorledis der med forholdis der
om lege Reces Frider. z. art. 9. som formelder at desom giøre og be¬

kaaste Begraffvelser skulde holde Maadelighed med Slect og
Venner at forskriffve etc. Blykister og Tinkister aldelis affskaffit
men istedenskalbrugis en ærlig Trækiste aff Fyreller Eeg; og skulle

samme Kister hvercken med Sølff eller Guld beslais eller og med
Sølffeller Guldnagler tilnaglis icke heller overdragis med Fløyel

som i Jordenskal mednedersættis men Liigkisten maa med Fløyel
ofverhengis naar Liiget bæris til Graffve. Hestene som gange for

(Ligvognen eller) Liigbaren, maa en med Klædeofverhengis.

Ingen Dragning maa skee til nogen Begraffvelser uden
alleniste med Lagen oe Duge; Skulle eyheller brugis hos noget Ligs
Begraffvelse meere end 12. Vorlius i det allermeste og ingen stør¬

repaa Vecklendethalff Lißpund. paragr. 1. 1s ibid.
Alle Adels Begraffvelser som skeeenten i Kjøbstæderneel¬

ler andenstedslskulle holdis formiddag forsaaledis at Tienisten oc
Begengelsen kand endis før end Klocken er 12. udi det allerseeniste:
ibid. paragr. 16. Lege Begraffvelser infra. Siden er det dem frift for

som giøre Begrafvelser sathiembede deris Venner dog at til saa¬
dan Værdskab holdis Maadelighed med Mad og Drickesetc. parag.
18. ibid. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. F. artic. 7. tillader at til Adeli¬

ge Begrafvelser maagifviset Maaltid dog ey meere at opbæris
end oftelijeller tolff Rætter i det høyeste uden nogen Confect nogen¬

steds at bruge den usømmelig Nattevactor Dricken i Vaagestuf¬
venellerofver Liget affskaffit. bid. dicto Reces Frider. z. forbin¬

der Adelen, at lade giøre nogen Begrafvelser ofver Jorden for¬

høyet med Allebasterseller slig merckelige bekostningsocey heller udi
Kirckeveggene at lade formure nogen store Allabaster Billede eller

anden stoer Bekostning der paa at anvende. paragr. 1. & 21.

Skal
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Skal og ingen Vaaben, Monument eller andet sligt som er
af Sølff Guldseller forgyltssættis paa Lügkisten. Reces Christ. 4.

lib. 2. Cap. 8. art.. 6.
Adelige Liig udi Danmarck og Norge maa staa ofver Jor¬

den z. Vger og begrafvis nu gemeenlig z. Vgers dagen effter den
ved Døden affgaar Men dersom nogen aff Adelen med deris Dø¬

deat begrafve sigforseer og en holder som udi fors Recesser og
Mandater forordniter: dehafve forbrut et Tusinde Daler til næste

hosliggende Hospital. Allegat. Retes Frid. z. art. 9. G Christ. ab.
2. Cap.art.. 6.
Adfærd ellerocet Adferd der ved forstaats ald den gierning

sompaa en tid begyndis og endis. Ut, Baardag eller Slagsmaal

som fornembligen i den Norske Lowomtalis; nemlig Slaar eller
saarer en Tvende, eller flere i en Adfærd dabødis hver fuld Bø¬

der for Kongen sin Ræt for hver. (A.B. 17. cap. partz. 3. Men slaar
toeller flere en Mand da bøde og hver dennem derfor etc. Ibid para¬

Fr. 4. vide cap. s. ejudem libri. Hvorledis saadan Adfærd kand
udsøgis og bødis. Calids Aræd. Idem, ur i Danmarck. unde vide

Vocab. Atæd pauldinfra.
Adelsteene Stifters og andre Smyckershvorledis der med

holdisskallvide Receß. Frideric. 2. artic. 10. G supra Vocab. Adelige
Fruer.

Æltheser at drifveeller jages affæltheser at affdrisfveeller ja¬

ge Qvæg aff Eng or Kornseller og i Dynd or Bløde, Skaan. Low
b. 9. Cap. 11. 12 ali25, At ælthe eller drifve Refve i Grafve med Hun¬

de. ut lib. 1. Cap. 7 ibid.
Æmemeget er lige meget lige Lod seller lige nær i Slect.

Skaan. Low lb. 2. Cap. 5. 6 8. 13. lib. 3. Cap. 18. Ub. 4. Cap. 10.
Æm=velser ligesaavels Skaan Low lib. s. Cap. 12. lib. 9. Cap.).

Emegot er ligesaagotlibid ca s. v.de Omegot infra.
Em=füllelig) sigis udi Lowen naar Bønderne ere samhel¬
ig)

Ene. Affa.

32
——

————

ig eller ofvereensstemmende ogsamdræctige. Ut om Heynet og

Gierder atluckessom Naboerkunde selffhaffve got aff. Vide Skaan.
Lowlib. 9. Cap. 20. Gifra Vicab. Gierde.

Æncthvæslis er forrevendinger eller undskyldinger som
ere ulowligesor due intet: ut, Omnogen vilde undskylde sig for laant

Gods: og da giøre nogen skarns forvendinger eller undskyldinger
det kaldis udi Lowen Ænethvæfli: Hvoroms. Skaan. Low lib.

16. cap.3.

Affalds=Jord, er den Jordsom Bonden eller Leylending
kand miste sig uden Skade og icke selff behøffver at saae enten for

dens ringhed og udøetighed eller og for dens ubeleiligheds skyldt og

derfor kaldis i Lowen Affalds=Jord: Hvilcket tilstedis Leylendings
Sønøe Tienistemandat saaes om deickehafve Ager og Engselff, &c.
Unde L. L. B. 16. cap parag. z. Thi ingen Bondemaa leye sin Jord
bortfra sin Gaard i Norgeleyheller i Danmarck. Lege Vocab. Bon¬

de. ltem Leylendinginfra. G Reces Christ. 3. artic. 42.

Affare=Fæler det Ovægeller Fæssomnogen Mandfrakom¬
mer eller fradrifves og igien efter ledis (Drøfft eller Droffte¬

Qvæg i Siæland kalde. Saadan fremmed Qvæg eller Drøfft
bør ingen at optage uden den i Herrit eller Byeboer og den hvis

Grund det findis paa som det octregange til hans Sogne=Kircke
og Herritzting (førend hand det optager) naffnligen skalopliuse og

saaføredet til Tinge og lade det vordere ved Alder i Naffn
Værds Lødor Mercke aff Dannemænd, i Herritzfogdens Of¬
verværelse siden maahand bruge og beholde det 1 Aar og Dag om
Eyermanden icke kommer derforinden (dog dismidler tidskal det en

gang kundgiøris og opliusis til Lands=Ting:) kommer ingen Eyere

inden Aar og Dag dabeholde den som funditocopliusthafver om

hand vilsor udlegge Vurderingen (er den værd som det vurderis for)
til sin Husbonde Men vil hand ey udlegge Vurderingen dabør

Qvæ¬
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Qvæget Husbonden til. Læs der om ius Seland lb. d. cap. 14.1.
ibid formelder End far hand ey med som Lowers ocey opliuser før¬
endhand nytter og bruger saadan Qvæg da for hvergang hand sad¬

ler eller filler anden Mands Hest bøde 2. Øre indtil det vorder z.

Marck: End far hand uden Herrit der med, førend det opliusis og

vurderis da bøde Kongen 3. Marck. Er det Oxeeller Koesdaer det

samme Bøder for hver gang Oxenaagis eller Koenmalckis: Ot
alle de Bøder Bonden her fore tager de høre og til Embitzmand.
Videcep. 16. ibidem. G infra Vocab. Fæog fundet Gods.

Odermeere læs Mosis 2. Bog 25. Cap. v.4. 5. S lib. 5. Cap.

22. v.).2.3.4. som og her med offvereens stemmer. Men hvorledis

saadan Qvægskal louligen hællis og bekommis der om lege infra

Vocab. Drøfft.
Afærie er som nogen pløjer ofver Reen ellerompløyer eller
omærier anden Mands Sæd hvorfor hand dog ey vorder Rans¬

mand uden at hand hæffder det til sig siden Lage=Reeb tog det fra

hannem. Endhvo som ærier anden Mands Sædom dahafver
hand der med forbrudt tre Marck ved Bonden og tre Marck ved

Kongens enddog at Jorden er hans egen fordimandskal deele sig til
Rette oceytage selff Ret. Jyd. Low lib. 2. Cap. 73.

Jus Seland. lib. 4. Cap. 16 siger: Om mand pløyer aff anden
Mands Hesid (sigu vidende dahafveforgiort sitarunde det er
Arbeide. Men det 17. cap. ibid formelder at ingen kand forbryde 3.

Marckpaa sit eget imod Kongensmen imod Bonden som imodbry¬

dis for hans Hesfdskyld. Vide cap. 18 ibidem. lem Affslet paulo

infra.
Afhugl latine, amputatio vel mutilatio, Lemmers eller Lede¬
mods afhuggelse forstaasom entager anden med voldsom maet
ocleder hannem til Stockhoe hambler eller affhugger hannem no¬
gen Ledemods etc. det er Fredløs Gierning, fordrhand maatte saa
vel tage aff hannem Off som Lemmer og der om skal Sandmænd

E
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sværge (indens. Vger efter Gierningen er skeed) Jyd. Low. Ub. 2.
cap. 14. Hvorfierding Mand bod bødis for af hug der maa mand

svergis Fredløsfor. Cap. is. ibid. Ub. z. cap. 5. der formeldis om af¬
Huds Bøderletc. Jus Seland. Ub. z. Acap. 4. ad wincluside. Vide
Skaan. Low. Ub. 5. Cap. 10. 12. 1. Orbødemaals Sageracap. 22.
23. ad caput 27 ibidem. Lege Fuld Mandbod. ltem Vocab. Sand¬
6 IV

mænd. infra.
Skaansk. Low om Orbødemaatsiger: Om nogen tager Frels¬

mand og risterhannem paa hans ene Noß da bødis derfor fierdings

Mandbod. End rister hand hannem paa begge Noßene da bødis
derfor halff Mands Bøtter fordi det er Trælsmercke og icke Frels¬

mands. etc. Tert. allegat. cap. 17. End afhuggis den øfverste Læ¬

bes derfor bødis halff Mandsbøderscap. 18 ibid. Lege Vocab. Høst.

lem Nidingsverck. Infra.
Affkaldt det Order megit gemeen og brugeligudi voris Dan¬
ske Rets og fornembligen udi Arfveskifter naar de ere til ende giorde
og den eller de (rætte Arvinger effter den Døde 1) haft bekommet

deris effter Lowen tilfaldne Arfves eller og derfore fornøyer og tilfreds
stillet. Da bør den eller de der imod at gifve og giøre til den som

Arffvenudlagde nøyactig Affk ald inden Tinge for den faldne og
opbaarne Arffve hvilcket da er fuldkommen Qvittering for Føddeog

udfødde, saa at intet ydermeere der paa bør eller kand talisseller kræf¬

vissinogen maader naar der effter tagis Tingsvidne beskrevet thi
Tingsvidne er saasterck, at der imod eymaagifvis Low. Jyd. Low.
lib. 1. Cap. 37. Lege Vocab. Arffveskifter pauld infre.. NB. Oc.

enddog dette Ord Afkald er megit i Rettengemeen ocbrugelig at
sapra: Saafindis det dog ickenogensteds ivoris Lower næffntsmig

forekommet indført. etc.
Afmeyning er om mand slaar anden Mands Ager eller
Engop med vold octager det bort hvor meget eller lidet det er da

maa
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maa det deelis med Ran. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 48. actiorchine (det

er Ran-Sag)skol deelis og ordeelis med Ranßnæffning og bødis z.

Marck Bondens saaoe Kongen. ur eodem lib. 2. Cap. 73. Vide Afflet

pauld infra.
Afnebags eller Agnebag idem, kaldis den som stiel Kornet
udi Negen paa Agerenseller andenstedsom Natten. Hvor om Jyd.
Low lib. z. cap. 47. siger Far mandianden Mands Ager om Natteti¬

desor stær Mands Kornop, eller tagerhans skaarne Kornbort da
er hand Tiuff derfor etc. Hine, at age med Dugvogne sigis om

den som ager om Natten i Duggen, fraet sted til et andet, og stiel

Korn eller Høelsomkanokiendis som Morgenen Soelstaar op
Duggen. Veae ifra Agerfred. Alds Afnebackso Flaggermuus,

somflyiver om Natten og icke om Dagen hvor aff saadanne Ager¬
Tius vel som stiel Kornom Natten finis at haffve deris naffn. etc.

Afretseller og Apret iaem, det er Vongfor sigisom Graß¬
gang i Vongenaar Eng og Korner indhøstedsøe Vongene opgisvis

for Ovæg og Fænnit til Græsbeed. etc. Jus Seland. b. 4. Cap. 23. for¬
melder: Omen Mand faar høstet førend de andre damaahanden

drisive sit Fæ i Vang for der med øde deandres Afret eller Græs¬
g ng-End drisiver hand hans Fæi Vong da maa de andre det ind¬

næmmesomhand det end lader voctepaasitegit: Ligesaaforholdis
om en Byfaar høstet før end dend anden, da skal den som først faar

indhøstet giemmesit Afret til den anden Byfaar høstet: End
driffve de deris Fæind anden Mand tilskade dagielde de Skaden

igien som Fæit æyer og 2. Øre for hvert stort Hofvit indtil det vor¬

der tolff, og da bødis z. Marck ocey meere uden Skadegield som

end ald Hiorden kommer i Vong: Men dersom nogen Mand i Bye¬
boer vilde lade en Ager eller tostaa udes hans Naboer til Fortræd og
Skadelot der med indnæmme deres Qvæg og Fænetsdaskulle dekale

de ham til Tings oe paa Tinge leggis hannem Dag for at høste.
Skeer det icke daskal hand sigsels Fred heyne og Grander nyder

E i
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da deris Afret. Allegit. Text. vide ap. i lib. 5. ibid. Lege Vocab.

Græsbeed. Infra.
Afslet eller Afskyrd, kaldis om nogen afmeyer elleraff¬

slaar anden Mands Eng eller Korn; imellem Eeg og Endefor siger
at det er hans egit og ganger Jorden siden hannem aff hende da er

hand derfor Rans Mandsdog skal Bøde for Afærie og for Afskyrd¬

ocom mand vidis at slaae offver Reen og for Afslets giffvis 12.
Mænds Eed den der paakalder, at hand meente det var hans egit
velegge dog ud Korneller Høes som stod paahans Jordlot bøde in¬

ket. End bryster hannem Lowslegge uds og bødetre Marck Bonden

oe saa Kongen. End siden Low er gissven vil hand da ey udlegge aff
Grøden men forholder det offver trende Lagdage bøde derfor som
sagter. Jyd Lov. lib. 2. Cap. 73. Disse Deele kommer Bonden til som
imodbrydis ocicke Domino fundi, codem loco ut supra. Nota. For

Affærie og Afslet giffvis ey Jorddrotten Varsel udi de Marcker

som Reebtere. Reces. Christ. 3. art. 14. Paragr. 2. Lege Aasun supra.
lem Norsk Low. L. L. Bas. Cap. G Vocab. Ager=Ran pauldinfra.

Afdinds eller og Afvind=Singskandsigis om det Menni¬
skesomerfuld aff Had og Afvind imod sin Næste uforskylt hvil¬

cket er en slem Last, de findis gemeenlig meest hos Niddinger etc.

Denhandsigis Niddingssom saaledis lefverhen i Hador Afomd¬
og de som ere nogle ret suldine surfittige og karrige Companer som
aff ret Had og Afvinds misunde andre deris Tycke hvor aff ilengden
kand fødis Haffns o. utilbørlige Straff og Skade som saadanne

Afvind Singessøge at giøre deris Næste og Jeffnchristen hvad hel¬

ler de der tilkand siunis at hafveliden Ret eller en Saadan Afvind¬
Hadet Hæffn forbindis baade i Gudsor Menniskernis Lover. Un¬

de lege Vocab. Bøllesags item Hæffnsinfra.
Den Norske Low, udi K. B. 27. Cap. Peragr. 3 siger Allesteds

hvor mandgjør anden Skadepaa noget aff Afvind or Hæffn:
da
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da skal hand det giørde bøde den Skade fick fuld Ret efter ser

Mænds Domsom bevisligt er. Det er fuld Rettis Skadessomkand
vurderis for en halff Marck Sølff: End om mindreer da gielde

Afvindsbod til den Skaden fickhefter som dømmis aff ser Mænd¬

parag. 4. ibid. L. L. B.N. cap. siger Om nogen spilder andens Ploug,
Harfve eller hugger hans Fæste eller Sille Bidsel eller Tømme¬
Skagle Bøgel eller Hornspendselsda bøde derfore efter ser Mænds

Tyckefoeser Øre udi Afvindsbod-Menstielhand det davorde
derfor Tiuff. paragr ultim Plarade har materia, lege vocab. Hug¬

ger. ltem Nidingsvercklinfra. Hinc.
Afvindsbud der om siger dicta L. L. B. ic. cap. Atingen

maa andens med Afvindsbud hafvel parag. 1. Afvindsbud¬
det er det Tilbud (som nogen giør anden aff Had paa det hand med
saadan Bud kand tvinge en anden senten til at selge eller leyebortssig

tilskade. pete tertum preallegat.
Afvind Skiold elleroc at føre Afvind Skiold deteret
gammelt Dansk Ord locer saameget sagt om nogen aff Landsens

Indfødde forsamler et Antal Folck til Oprør, inden eller uden
Landsfor der med feyder imod Kongen og sit eget Fæderne Landsdet

kaldisret at føre Afvind Skiold nemlig at føre sit Skiold aff
Afvind imod Riget hvor med en Adelsmand forbryder sit Arfve¬

gods utjure Seland. lib. 2. Cap. 31. Ockand Adleneyiandre maa¬

der forbryde deris Arfvegods 1 uden i denne Misgjerning allene.

Handf. Frid 2. art. 16. Rem Handf. Olaiparag. s. & Constit. Erict

Regis paragr. Nendebetaligvis Sc. Lege Vocab. Odelsgods. 0

Recest. Christ. 4. lib 3. Art. 33. Den Svenske Lows Høygmaals Balck
cap. 9. siger: Endleder o. indfører mand i Fosterland 9 Fæderne¬

land sit udlendiske Har og bær Afvind Skioldmod sin rette
Herre og Harghiars o. øder og fordærsver sit eget Fofterlandt da

haffver handlocallede med hannem vare forgiort baade for Gods

E in
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under Cronen til evindelige Eyendomsuden hand følger den somret

erkommen til Riget. End; hvo som vidis Tolcken, o. saadan
Sag da skal Kongens Naffndto. Rigens Raadshannem værie eller

fældesetc. Ydermeere her om see under det Ord: Ordholdnæffn.

Ager=Fredter den Fred som Bondenhaffver, effter Lowenst
Marcken paa sin Ager, hvor om besee Iyd. Low üb. z. Cap. 17.48.
Hvo der imodtager noget aff Ageren og bortfører maa sictis for

Tiuff eller Ransmand lurtaterium udi den Jyd. Low. cap. 47.lib.3.
End far mand med Hiord i anden Mands Agerseller med Stod

eller praad og hiorder hans Korn op med Volds bøde 40. Marck
thi det er fuld Herverckesc. 48. ibid. Thifor hvert Voldisaadanne

Sagersskalmand væries med næffn i Kiønseller gielde Skaden med

3. Marckis Bodscap. 49 ibidem. Idermeere see cap. 30. 51. 52. & 83.
codem lib. vide Skaan. Sow. Ub. 9. Cap. 1. item Ager Ran fra.

Ager nogen offver anden Mands Agre eller Eng der en er skyl¬
dig Veyat ligge ockommerhin ved som Ager eller Eng tilhører og

formeener eller hindrer hannem der ochand lader enten Vogn eller
anden Kaaste effterligge da vordehand derfore ey Ransmand der

hannem formeentes Jyd. Low. lib. 2. Cap. 75. Vide Skaanske Low. lb.
9. Cap. 17 lege Vocab. Ridder nogen. Infra.
Ager eller Marck, som møder imod anden Mands Skouff

da bør den Skouffven cyer, saa vist Grene lude og Rodenrinder

Mener det Alminding daeyer Kongen Jordfor Bonden Skouff.

Jyd. Low. Ub. 1 c. 33.
Ager=Ran er om Mandtager anden Mands Korn der
hand aarede og saade wildsket og wiert og var en affdeelt for Mid¬
sommer med Tingsdom enddog hand aatte den Ager selff hand
tog Kornet afftfordiat hvo som ærier og saaer uden Kieres og tier den

der Jorden eyer da maa hand vide sin Sæd aff med tolff Mænds
Eed at hand fick den Ager med Loff og villie Endbryster hannem

Lows hafve den Sædforgiortor sit Arbeyde.

End
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Endsigerhand) at hand saaede den AGERaffvaade og en
med villie dabør hand at hafive sin Fructgieldigien ochaffvetabt

sit Arbeyde:
Disse deele skulle alle deelis for Midsommer. End deelis de

eyfor Midsommer da skal den skiære der saade og giffve Bonden

fuldskyld aff sin AGER. Men skeer det saa at ald den Sæd

der saaet er bliffver affdeelt for Midsommer og tager den alligevel
Sæden der saaede i da maa hand vorde Ransmand: Siger den

Mandog der anden Mands Jord saaede at Jorden er hans egen

og deelis det for Midsommer daer Sæden skyldig at gange til Jef¬
nitzhende og Dannemænds sigelse paahvilcke det voldgiffviis og
hvorthen som Jorden vindis did ganger og Sæden. Endtager en¬
ten aff dennem Sæden førend Jorden vorder Lagdeelt og vinder

den anden Jorden, daer den Ransmand der Sæden tog. Jyd. Low.

lib. 2. Cap. 72. Lege Vocab. Jeffnetzhende.
Den Norske Low siger: Skiær Mand andens AGER, eller

høster hans Eng daskal hand der Eyerer giøre der paa Forbudloc

leggehannem femte Steffne for der skaaer eller sloeg: Vinder hand
Forden der Loufeste da skal den som afførde føre tilbage ved sin

Eedsoegielde Landnam: End vilhand icke føre tilbage inden yalff
Maanet da kand hand søgts til Ting for RAN, og wlydighedi¬

mod Lowensor efter Dom oer paaskand hans Boe søgis derforssom
vitterlig Gield. L. L. B. 16. cap. leg. Vocab- Effterførsel.

Aggerne Nøder eller Boeg maa ingen sancke udiandens
Skouffsmen kommer mand igiennem Skoufvens damaahand san¬

cke saa mange Nøder som hand bider der og føre bort enten hans

Hat eller Handskefuld men i hans Barms eller anden sted i hans

Klæder maa hand ingen bortføre. Skaan. Low. Ub. n. Cap. 11. Lege
Vocab. Abildgaard. Vide Norsk Low. L. L. B. o. cap. Ginfra Vocab.

Sambkund.

Alænde vel Vdlende idem, det er fælligo Græsbeedsel¬
ler

Alm.
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ler og Vdjordi Marcken hine Særjord eller Alminding, jøre Se.
land. lb. 4. Cap.1.3. G 4. Skaan. Low. lib. 4. cap. n. G 12. Vide Al¬

minding.
Alminding eller Almindelig idem, er det somertilfællis

ocuskifft Jord eller andet saa at ingen der udi ved sin særlige Lod.

Jyd. Low. Ub. 1. Cap. S. siger Erdet almindelig der eyer Kongen
fordfor Bonden Skouffsctc.
Den Norske Lougsiger: At Alminding skal være som den

haffver været aff Arilds Tids baade ofven og neden. L. L. B. Cap. 48.
Endkommer Trætte om Alminding, saa at somme sige det er Al¬
minding og andre at det er deris: haskalz2. Odels Bønder eller

andremyndige Mændssverge ret Marckeskels imellem almindig
og Bondens Jordi Iid paragr. 2. 3. Deßprocesbeskriviskar¬
lig sammesteds og skal effter forv. Mænds Eedor Afffict dømmis

hvem Jorden bør at følge etc.
Endsicter Kongens Ombudsmand nogen at haffvetagit no¬

get fra Kongens Alminding og bygt det uden Kongens Loff- og
den anden siger at haffve hafft det i 30. Aar og meere da giøre det
bevisligtfor siden handlis der om som om Bondensegen deel og Al¬

mindingssom sagt er. ut sapra. lbid. paragr. ultimo.
Nota. Kongen maa bygge Alminding naar handvil den

som fæsterskalgiøre Gierdis Gaard der om inden Aar og Dag og
icke offtere flytte dem og gaffve sin Marckskiel paa alle sidder Gaar¬

den saavist hannem forløsvis skalocsaahaffve alle Enge=Sletter
det første Aars i alminding i hand begynte at høste. L. L. B. 59.

cap parag. 1. Hvorledis Setterboelskalgiøris ialminding, ibid.

parag. 2. lege Setter=Boel.
Saaer mandi Alminding og haftver en Loff tilaff Kongens
Ombue Mandsdaeyer Kongen baade Kornoc Høes om Høe ersla¬

gitlibid End slaaer to Mænd Høe sammen i almmoige danyde

hver det hand sloegsparag.4.

Alle

Alm.
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Alle Fiskevand i alminding maa brugis aff hver den som

der udi Laad haffver sparag 5. Ibid. Tømmer og huggen Bordsmaa

ligge et Aar omkring i alminding: Alt andit som huggistbid og

ickeførisbortinden Afftenser lige frels for hver Mand. Endtager
nogen det bort som maatte ligge der inden 12. Maaneder ere forle¬
bensda bøde den det tog ser Øre Sølff til Kongen og til den det til¬

hørde fuld Værd derforsor Afvindsbodeffter Laugdommen: Lodem

lib. Scap. paragr. ultimo alias.
Almindelige=Veyel 9. Alles Vey eller Alfar Veylskalvæ¬
resom dehaffve været aff gammel tid ut Norske Low. L. L. B gocap.

parag. i. End ligger almindelig Ven offver nogen Mands Ager
eller Engsdamaahand legge den uden Gierdit, og giøre den saagod

at fare paa, hvad heller det er vaadt eller tørt, som den anden Vey

vaar: daskal mand fare at den Veys alligevel det er lengere. lid,
pareg. 2. Nota.
Almindelige=Veye i Norge) skulle være otte Alne brede.

Giør nogen Skadepaa Ager eller Eng) hvorslige Veye ere bøde

Skaden effterserskiellige Mandsstycke for Landnam til med. For¬

meener mand anden at fare almindelige Veyes bøde Kongen en
halff Marck Søiff. Ends røfvis eller rannis noget aff Hænderpaa

nogen: da bøde den der røffvedelige saa for den Skadefick. Reteff¬
ter ser Mænds Dom. ibid par 3.3. Lege Vocab. Broer. ltem Veye.

Infra, Ecap. 41. 43. Ibidem adhus Nota¬
Det heder Alminde Veye som løber Endelangs igien¬

nem Bygden og den som ligger fra Fields til Søes. Allean¬
die Veyessom ligge til Mands Hus eller andensteds dekaldis Tvær¬
Veyesad dennemskalickeridis med Stang. Unde Vocab. Bougrid.

lem dictalegelib. Scap. 42. parag.2.
Almanackerfor Calenderfforbindis alle Bogførere og Bog¬

tryckereher i Riget frafremmede Stæder at indføre hvad Sprock
det

Alm. Aln.
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det være kand saafremt deicke alt deris Medhafvende ville haffve

forbrut til Kongen og Kronen: Eyheller maa enten Ind eller ud¬
lændiske trycke eller selge (her i Riget) anden Almanacker eller
Skriff-Calender end den som aff Rectore og meenige Professori.

bis udi Kiøbenhaffn forordnede Person componerer og forfatter
oog maa en til sin egen brug, og for sin egen curigsitet forskriffve

fremmede Almanacker og Calender. Reces Christ. pub. 1. Cap.1.

art.. 35. Lege Calenderinfra.
Almues=Folckereprivat Personer Borgere og Bønder
baade i Danmarck og Norgessomeymaa skinde Diur i Danmarck,

maa ey heller holde Støfvere eller Mønder. Lege infra Jagt. Nota
Ombodsmanden i Norge enhver i sit Lans skal tilskickeen

soeren Skrifver udi hvert Tinglaug, og tillegge dennem tilbørlig

Inderholding aff Almuen for deris umage, som skal være aff
hver fuld Gaard 4. ß. og aff hver halff Gaard og øde Gaard 2. ß.
og naar handskriffver for dennem daskalhand haffve for hver Side

handskrifver 4. 6. og der ofver icke ydermeere besværge Almuen.
Norsk Lows T. f. B.4. cap. paragr. 1. See Christ. 4. Recestlib.3.
artic. 16. & 22. Lege Vocab. Soerenskrifvere infra. alias.

Almisse=Folck det ere Betlere og Staderes i Danmarcksaa
velsom i Norge, som ere saaforarmede gamle eller vanføre, at de
maaomgaa eller førisomkring at bede Almisse i Guds Naffn.

Unde Vocab. Betlere. lem Norsk Low L. L. B. 13. Cap. G Reces.
Christ. 3. art.. 62. &c.
Alne ingen anden Alnemaabrugis offver alt Riget i Kiøb

og Salt end Sielandske Alne hvilcken udi alle Kjøbstædernes paa

Raadhusitsaff Jern giort skal ophengis hvor effter alle andre skulle
lignisor maalis. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. n. artic. 3. Lege Vocab.

Maal. infra. & Forord. Frid. 3. Dat. Haf. 1. Julii, 1661.
Vdi Norgeskal Aldringest udialle Handtæring maalis
med

Amb. And. Anf.
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med Sielandske Alnes saa vist med Alnemaalis skal. Norsk. Low.

K. B. cap. 29.

Ambod) Genitalialatine, er Mandspersons lønlige Lem
der om lege Jyd. Low. Ub. z. cap. 25. Gjure Seland. lib. 3. Cap. 4.

Skaan. Low ub. 5. cap. 10. kaldis det og Ambod i Brogensetc. Lege
Vocab. Bod. item. Fuldmandbodinfra.

Andbod, er Boskab aff alle slags, giort og beredt Klæder
saaot alt andet Hußgeraad og Fæl der hafver synderlige Mercke og
Kiendetegn larine utensilia. Iydske Low lib. 2. cap og jure Seland.

Ub. 5. Cap. 39. & lib. 6. Cap.14.
Anden Mands Tienere maa ingentage i Forsvar in¬

gen maa heller holde eller hafvestaaende Svenne o: Staffne Sven¬
ne Løsgengere Pebber Svenne eller Bissekræmmere paa anden

Mands Gods. Reces Christ. z. art.. 48. & Løsegengereinfra.

Andled er saameget som Ansict, ut: Vorder nogen saar i
Andled eller paa Haand, som icke kandskiulis med Haar eller Klæ¬

der da bødis der halff meere forsend for andre Saar. Jyd. Low lib. z.

cap. 29. Vide Lydeinfra.
Infred vel Arnefredidem, er et Norsk Ord og beskrif¬
vis udi den Norske Lows Tingf. B. o. cap. tem K. S. S. Cap. for¬

nembligen.
Anfred, sinis efter Tertens Anleding at skal være Huse¬

fred, saaledis at forstaa at en hverpaanogle visse Dage bør at haf¬
ve Fred udi sit Hus for ved sin Arne, ocickel imod Lowen da med

nogen Steffne Maal eller Trette til Tingeplatzissteffnig eller tri¬
buleri. Tingf. B. o. Cap. formelder at der maa icke Ting holdis

fra Tocke Tißdag: som er 4. Dage efter Paaske til 4. Dage for
S. Hans Dag. Siden fra den 8. Juli octil Korsmesse om Høstens

(hvilcket siuniis at være saaledis forordnit for Bøndernis Vaar og

Høstskyld.) Asta¬
Fi

Laug¬

Anf. Ang.
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Laugtingit maa icke holdis nærmere Juel, end den som sieffnt

erskand komme hiem Juele=Afften eyheller maa Ting holdis om
Juelen inden den 1. Dag Jueler forløben) ey heller maa holdis

Tingi Dimmel=Vges eller paa Helligdage. Uid parag. 2. K. B. 5.
cap. siger At alle Sager skulle være usteffnt paa de Tider som

Anfred holdis effter Lowen. paragr. 2. Lige Vocab. Ting item

Vognroff. Infra.
Angerløs det er frifor Alles Tiltaleeller Klagemaal ut,

Jyd. Low. lb. icap. 5. Om den som binger anden Mands Jordsor
rømmer første Lagdag efter det er Tingkiertsorgifiver Lowsathand

meente det var hanseget væreangerløs etc. End den somsictis

for Voldtægtsor sværge Sandmænd hannem angerløs da er den
der paa deel baade skildt ved Bod og saaved anden Low for Leyer¬

viideffordi den meere Lowstager jo den mindre bort. Jyd. Low lib.2.

cap. 7. vide cap. 59. ibid. Om Ombudis Mand ey vil tage Tyff
aff Bondensda være Bonden angerløs der hannem bandtsom hand

slipper bort. etc. Text. præallegat.
Cap. 14. ibidem formelder: Om mand faar anden noget at

giemmesor der kommer Ildihans Hus socbrænder det op med Bon¬
dens andre Kaaster og er Vidne til at hand tabte sit med da være
Bonden angerløssete. End dræber Mand anden i Senge med sin

Hustru forstaa i Horeseng da være Bonden angerløs der han¬
nemdræbte. Iyd. Low lib. z. Cap. 37. Lege Vocab. Hoer. Infra.
Ender den Adelsperson ogsaa Angerløs, som fremviser sin

rictige Jordbogfor sin Rit=Mester med hans Haand underskrevet

saaor for Rigens Marskeller Raads ompaatvislis (Roßtienisten icke

rækat være angisvit.
Den kiendis ogsaa Angerløs som med sin Roßtienisteret¬

ter sigeffter Taxten der om er giortocansæt. Reces Christ. 4. lib. G
rap. 2art. 4. Parag 9. Lege Rößtieniste. & infra Krigs=Commissa¬
rierne.
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rierne. Alids. Hvad mand haffver udi Haand og Hæsids som behol¬
dis frjocupaatalt det sigis og Angerløs Ut: Det Gods somer

forfuldt til Laass etc. Thi Laas er Lowens ende. Rigens Ret ar¬
tic. 18.

Annerkundig=Mand) o. Naffnkundig riigor fornemme
Mand; omhand er i Eetleegor Slect med Manddraberen som

sværgis til Bod og viley udlegge sin Anpart aff Boden, da maa
Manddraberen icke selff tage noget fra hannem Men Frænderne

skulle nøde hannem til at udlegge med Kongens Ret. Skaan. Low

lib. 5. Cap. 1. Lege Vocab. Saatl. Infra.
Anstug Dom er Dom paaen Mands Fredeller Ere

Skaan. Low lb. 6. Cap. 8. 9. n. jus Seland. lb. 5. Cap. 12.

Anatug=Nand er wnøtig wfri og wfrels Mand der en
maa svare for sig til Tinge, eller staa i Low og Tow. Jur. Seland.

üb. 5. Cap. n. Ethine Angtug=Kone, o. wfrels eller wærlig Ovin¬

des Skaan. Low lib. 6. Cap. 7. En.
Anstug-Hion, eren Mands Tienisie=Tiunde som eyer

frelssmen Liiffegen Trælle, eller Ærløs, og skal derforetiene sin Lists
tild jure Seland. lib. 5. Cap. 10. & 12. Skaan. Low lib. 3. Cap. 19. lib.
s. Cap. 22. formelder Om Anstug-Hion saaris aff anden Mands

Fældabødis derfor Lægisgifftor Dagverckis spilde o. Badskerløn
og Forsømmelse Faaer de Lydeldet bødis særlige effter Lowen. Ider¬
meere siger lib. 6. cap.2. 5. Griz. lemcap. 22. Ub. 9. Endkiøber nogen
med Anstug-Hionseller Læie-Hionso. Børn og Tiundeldagiel¬
dedet hand kiøber og svare der tils som for andet Tyffverj. Lege Va¬

cab. Dagverekis spilde.
Appellatio, id est, provocatio ad superiorem judicem, er
sig
Steffning til Ofverdommere om nogen aff Parterne formeener
ig
med den affsagde Dom at være forurettet og derfore indskinde
til Høyere Ret det er enhver tilladt: Dog maa ingen indskindesig

Fii

for
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for Kongen og Raadet førend tilforn er gangen Dom til Herritz¬
og Lands=Tings icke heller maanogen appellere til Lands=Tingsfør¬

end hand haffver Dom til Herritz Bye eller Bircke Ting. Reces Frid.
2. art. 1. Thi mand skal endeligen hafve sententiam prioris instan¬

tie for sig. Receß Christ z. Artic. 5. Tertu sinall, Cart. Lin medio,

G Constit. Christoph. Regis, paragr. 26.
Den Norske Low siger At ingen maaskinde sig fra Lowlige
Domme, og der med spilde en anden sin Ret og skal hver mand fyl¬

listgiøre Laugmandens og Laugrættis Mændenis lowlige Domme¬
dogtilstedis at indsteffne Laugmanden for Kongenor Raadit som

nogen suis at være forurettit. Ting. B.4. Oc. p. 9. Lege Vocab.

dilation, infra.

Appellations=Process, hvorledis den skal drisvis efter
Lowenn det lærer Tord. parag. 79 ydermeere. Nota: Fra Herritz¬

Tings Bircke og Bye=Ting maa appelleris til Landsting og fra
Landsting maa appelleris for Kongen og Rigens Raadsdog hvo der

taber Sagen hand kand ey videre appellere men giffve sin Gienpart

Kost og Tæringseffter Dommens formelding. Receß Christ z. art.s.

G Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 6. artic. io. n. Om den som appellerer
og steffnersey mødersic. Vide Sager sinfra. lem Norske Low. Tingf.

Bo. Cap.

Appellati ofver Mandheldeløsmaal forstaa som nogen for
sit Fødesteds (ut i Sieland) eller og for Ord som icke Eren vedkom¬

mer (som i formere tijder hafver været i brug, dog nu affskaffetl)

bleff med uret imod Lowen fordeelt eller Mandheldeløsgiort den
maaappellere og indsteffne for høyere Ret thiingen bør i saamaade
imod Retten at fordeelis. Vide Constit. Frid. 2. Dat. Koldinghus in

Janu ri 179. Bircke Ret art. 21. Odermeere om dem som ere Mand¬
heldeløsgiortsvide Mandheld. liem Vocab. Landsting. infra.

Arrseller og Arritsidemsigis i Lowensnaar nogen vorder saa¬
ledisslagen huggit eller siuckit til Blod at paa steden (effter det er

til¬

Aræ. Arb. Art.
——
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tillægt)blifver Tegn Arr eller Kiendemercke. at Jyd. Low lib. 3.4.

30. Lege Vocab. Saarbods infra Tvennit.

Aræd velet Arædelder ved forstaats alt det som giøris paa
entidsut Pløyning Slagsmaals eller Drabsetc. der om Iyd. Low

lib. 2. cap so. 672. Jus Seland.lb. 3. Cap. 4. G. 7. & lib. 5. Cap. 23.

G 24. Vide Skaan. Low om Orbødemaalscap. 28. Den Norske Low

kalder det Adfærd M.B. 17.Cap. paragr.3. lem cap s. lbidem vide

suoloco. lem Erieinfra.
Arbeide under Prædicken (om Søndagen, Hellige dage og
Bededage) forbindis i Reces Christ. 4. Ab. 1. Cap. 1. art. 31. parag. 4.

Saa fremt nogen befindis at arbeide under Prædicken straffis

første gang som vedbør. Lege Helligbrødes infra.
Arbeids=Førssigis den i den Norske Lowssom er Føroesterck
og dog ey gider arbeidet men behielper sig med Myssiggang og
Betler: En ret Dagdrifvere eller Landstrygere (uden meen og sta¬
vanck) saa kaldit. etc. Stielsaadanne Arbeids=Føre til en Øre

Sølfflocer ickebefunden tilforne med Tyfveri da miste sin Hudsu¬

den hand villøsesig med 3. Marck Sølff, til Kongen. Tyff. B.1.
cap. parag. 2. Endstielhand anden gang tilen Øre Sølff daløse

sin Hud med c. Marck Sølff til Kongenseller miste Hudsocbræn¬
dis paahans Kind ibidem parag. 3. Stielhand tredie sinde tilen

Øre Sølff, da miste sin Hud) og Kongen tager alt hans Gods.
Menstielhand offtere miste Liffvit parag. 4. ibid. aliss. Den som

eyer Arbeids=For og en kand fortiene sit Brød: Om hand stiel

Madstil at opholdesit Liff medlda maahand icke reffsis for det Tyff¬
verisuden hand stielmeeres end hand kand æde til et Maaltid. Eodem
Ub. Scap. parag. 1. Lege plura Vocab. Stiele.

Arckelie, kaldis det Rum bag under udi Orlog=Skibes som
Lodor Krud Musqveter Lencke=Kugler for anden Gewers til Ski¬

bens defension, ihafvis og forvaris etc.

Arff¬
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Arff er en Rettighed ved hvilken Gods og Penge arfvis
octilfalde en effter ens døde Venner eller Slectf rørendis og urøren¬

dis Gods) Latine Successioin jus defunct, allas, Herreditas, Hvor¬

ledis saadan Arff tilstedis og befalis aff Gud selfffendoesaa maa¬

den hvorledis med Arfve skulde omgaais og hvo den skulde følge
derom læs Mose 4. Bogs 27. Cap. à versul. ad 12. & Cap. 36.
v. 1. 2. 3.4.5.6. Idermeere hos Ezechielem Prophet Cap. 26. v.

36 17.& 18. hvor den gunstige Læser finder den første Grund og Fun¬
damentspaavoris Verdslige Lowers Arfbetalsetc. dog kand ingen

arfvenoget førend ald Gield blifver betald saakaldis det en fri

Boe. Hereditas enim non dicitur nistabstracto ere alieno: Thi
aldvitterlig Gields Hiemgields og Børnepengelskalførstbetalts aff
Fællitz Boe saa vist som rørendis Gods tilræcker skand det icke til¬

ræcke da betale hver somhand tog i Arfvesom handtager ved Arf.
Reces Christ. 3. aritc. 33. Norsk. Low . B.3. Ocs cap.

Den Norske Low C. B. 13. cap. slutter At den som icke vil

tage ved Arfve tøricke heller svare til Gielden som hand sig ellers
der fraentholderfor Arfven Lowligen opsigerocfragaar. etc. Ider¬

meere om nogen Mand døer da skal hans Arf sættis igod Forpa¬
ringsor de skulle gifve Bud (forstaa Arfvingerne) til alle dennem som

have Gieid at kræfvesat de kommetilstede til en forsagt Dagsoctage

hver slig Skyldbortssomhand kand bevise siglowlige til: Reckerey
Pendinge saa mange til at alle Gieldener kunde fange deris fulde
betalningsda skaldet kortis for alle ocere da Arvingerne qvit som
de sagde dennem lowlige til. A.B. 12. Cap. par 3. 2. Hvo der er næst

at arfvel deromsee Reces Christ. 4. Ub 2. cap. 7. G infra Vocab.

Børn. stemhosføyede Norske Arfvetalpræsentem.

Arff iblant Adelen somfalder effter Fader og Modersocin¬
gen Brødre ere til da skifftis Arfven imellem Søstrene effter Lo¬

wen hvor Brødre icke ere til: Sammeledis udi alle Arsye, hvor

Arf¬
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Arffvenfalder til Ovindfolckene og icke er Mand lige nær udi
Arffve. Legeinfra Sæde Gaarde. G Receß. Christ z. art 39.

Arff-Gang=Arffkaldet er den Arff som arffvis af de
Personer som ere den Døde udi tredie Led eller videre udi nedstigen¬

deloc andet eller tredie udi tverstigende Linie beslectets som efter Sie¬

landske og Skaanske Lowskaldis Gang-Arff-fordiden daoe siden
gaar lige til alle uden Mands eller Qvindis Consideration, det er at

Mandoe Ovinde udisaadan Arff tage lige meget vide Tert jur.
Seland. lib. icap. 1s G 28. Skaan. Low. lib 2. Cap.6. 7. G 8. Ginfra

Gang=Arffor Old=Arff.
Arff bør frem at gange imeden Afkomer till. Jyd. Low. lib. 1.
cap.4anterin, Skaan. Lov. Ub. 2. Cap. s. Sielandske Lovlib. icapis:

Arff forgaar icke saalænge Affkom er tilldogtager Mands¬

Personer to Lodder soe Qvindeen Lods Jyd. Low. lb. cap.4.Got
ligesom enhver tager i Arfve saatagisosaa Mandbod ind jus

Seland lib s. cap. 25. 29. 30.
Arff imellem Ectefolckshvad heller dehaffve Børnellereysom
en aff dennem ved Døden affgaar hvorledis da forholdis skal der om

læs Jyd. Lew. lib. c. p.s Gjus Selind. lib. 5. cap. 2. G 31. Skaan.
Low. Arff=Bogcap. 35. 30. & 38. G Reces. Christ. z. art. 52.

Arff=hvorledisskifstisskaldet lærer Jyd Low. Ab.. Cap.4.5.
Gb. jus Seland. lib. 1. Cap. 1. 3.5.6. 9. 11.12.13.14. 1. 18. 26.29.33.3435.
43.48. Skaan. Low lib. 2. Cap.1.2. G Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap. 7. item

Skaansk Lows Arfvebog per totum. & Norsk Cow. A. Binclusive.

Arst effter Slegfrid Børnsderom Jyd Low. Ab. cap.24.
jut Selandb. cap. z. lege infra Vocab. Slegfred. lem Norsk. Low.

Arffigl. 9. Arff. Cap. 7.A.B. Se.
Arff skalmand søge i det Herritsom Arfven er falden End

om hand leder sine vidnisbynd andenstedstend som Afven erfalden
eller

Alff.
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eller ad Kjøbsted Retsdaer hans Vidne forskut paa den tid=Thialt
det som med Kjøbsted Ret giørissskal med Kjøbsted Ret søgis. End
all det som i Herritergiortsdog at hand far imellem Herrit or Kjøb¬

stedsskaliligemaade efter Lands Loven søgis. Norsk Lovs A B.cap.

ic. vide cap. io ibid Endbesidder eller indeholder nogen andens Arf
ulouligelda skal det hannem efter loulige Bevis afdømmissomhand

gifver sig under Domsochin skal bøde Kongen 2. Marck Sølff, for
handlagde Dom for den Arff i vilhandeyslippe eller affareeffter
Dom ergangen da begiere Hielp aff Tingmændenes til at førehan¬

nem aff den Arf Vil Tingmænd ickemedfaresbøde Kongen hver ).

Marck Sølffskommer de der fremsor vilhand Arff verge med Ord
eller Eeg da er hand Kongen plictigt Marck Sølffjochver aff den¬
nem som medhannem holdelbøde 12. F. Slaais delda blifivedeugil¬

des: Ærløses som forestaa. Men de som tilkommer Fredhelgeroru¬

skyldige. Dictalege Scap. 17.
Arff beder Arff i alle Skifte om Arff kommer imod
Arfflihvormegit eller lidet det erpaaenten Sider: End findis ey

Arffve imod Arffve dabør førsthver sin Arffud saamegie
hand indførde og det vinde med Næffn i Kiønsom det blefflagt ifel¬

lig. Jyd. Low. Ub. cap. 7. lege Lau-Ar spauldinfra.
Arfflhvorledis et Sydskindetagermeereendet anditfreqvi¬
re Jyd Lov. lib. 1. Cap. u. Ginfra Vocab. Sydskinde.

Arff=som nogen Fremmedseller uden Riget boesiddendis sher

kand være tilfaldenfor vil den aff Riget udføre: Eller og nogen her i
Riget boesiddendis sit Gods og Formufve uden Riget bortflytter
Pengene paa Rente sætter Huse og Gaarde under fremmed Herskab
opbygger eller kiøber; da skal hand den siette Part der affeffterlade.

Hvad heller hand er i Kjøbsteden eller paa Landsbyen boesiddendis.

Findisor Penge og Godstilforne at være aff Riget udskicket For¬
ordningen der med at eluddere, gifvis der aff ligesaavel som det her i

Riget
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Rigetfandtis. Hvor med de som vedkommers i tidemaahassveind¬
seende saa at Kongens Rettighed der aff erleggis saafremt de icke for

deris efterladenhed ville staa til Rette for hvis Skade de der med for¬
aarsage. Recess. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 7. art. 2. lege Borgemester og

Raad. ltem Vocab. Førloff infra.
Arffor Gieldskalkræfvis efter død Mand paa 30 Dag sell¬

ler det næste Ting eftersom Creditorerne eller Arsvingerne ere inden
By. Endere de uden Bysstande 6. Vgers ere de uden Landsstan¬

de Dag og Jambling. Erede i Kongens Forbudskræffvis inden tre¬
die femt effter dehiemkommer. Jyd. Lov. lib. 1. Cap. 28. item cap. 26.

formelder: Kiendisrette Arvinger ved Arff paaso. Dagsdagiel¬
deald den Gield der kræfvis. etc.

Jus Seeland. lib. 6. Cap. 17. siger: Kommeey Arsvingerinden
Aar og Dag da faa de ey aff Arfven, uden Embidsmanden vil

faa dem den for Guds skyld eller Kongen vil dem den igiengiffve.
Odermeere siger Texten: Endere Arvinge ey i nogen lovlige For¬

faldlockalledeeypaassomsagt er rettetid sor viste at den Arff vaar
til: daveriehand ved Low der Arff tog at handtog den rettelig.
Endereingen rette Arvinge inden sivende Mandsockommereytre¬

duende Dag da skal Arff vurderis og sættis at giemme (forstaa

under rictig Registering) til saalenge rette Arfoinge komme. End

kommer ingen rette Arvinge dahafver Kongen Arff. etc. Jyd. Lov.
lib. 1. Cap. 23 effter der paa forhværfvede Dom. etc.

Jus Seland. lib. 1. cap. 1. siger Ender ingen Frendsommen o:

Slectstil daer Kongens Fogitnæstat Arfve forstaa: paahans
Kongl. Mayest. vegne. Videcap. z. ibidem, som formelder og at
Arffven skal staa Aaroe Dag om Arffvinge ere aff Lands fa¬

rensetc. Lege Skaanske Lovs Arfbebog cap. 57. s. C infra Focal.

Oprifve.
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Den Norske Lows A. B. siger Atallesteds hvor nogen døersor

eyere Arffvinge nær da skal Arffven staa i deris Huus som
Manden døde hos si god forvaring et Aar omkring Kommer Arf¬
vinger icke inden et Aarsdatager Kongen den Arffsved vurdering
og beholder den som Arstvinger icke komme inden 10. Aar: Men ud¬
lændiske Mænds Arff skalstaa 12 Maaneder og en Dag for den

falder til Kongen. Dictalege chb. cap. u. Lege Vocab. Boe infra.

S Reces Christ. 4. lb. 2. Cap. 16.
Nota. Allesteds hvor nogen er Arff tilfalden og forsømmer

det af Vankundighed at søge dahaffve den Arff udsøgt inden 10.
Vintres omhander inden Lands og aff Vanmæct som handhaff¬
ver der Forstand tilsocer uden Forfald. A. B. 8. Cap. End eyer mand

Arffve at skifftelda er det velsat allekomme til Skiffte. Ville som¬
meey til Skifftisdaskalmandstefne dem til Skiftes med Vidne of¬

verværendis og legge der Laader paa for skalda hver hafve den Laad

somhandfaar. ibid. paragr. 2. Siger nogensat det vaareyretteli¬
gen skifft, og siger at der er noget underdølt daskal den som Arff¬
ven skal udlegge sværge selff tredie ibid. paragr. 3. lege O. B. cap.
3. par 8. 1. Hvorledis Arffvingerne skal stefnissor i lige maader hvor¬

ledis skifftis maasom nogen ey møder etc. lege Vocab. Jefnit er Syd¬

skindeinfra. nem Arfbe Svig pauldinfra.

Arff og Gields omforsværgis ellerfragaais daskal Boen
strax Registeris og siden til Landsting begieris og forordnis tvende
gode Mænd som det er Adelen angaaende) som skalsiette Vais dag

saa omtrent giøre Creditorerne udlegs ligesaaom Vergerne ville aff
den Dødis Boebetale Creditorerne. Recess. Christ. 4.lib. 2 Kap. sart.
2. G. Se. Dogskulle særdelis haffvis iact Børnepenge Kircke¬

pengesor hvad wmyndige haffve at fordre. Ibid. End døernogen A¬

delspersonssom er uden Forældris felligsdaskulle to aff de næste Fren¬
der paa Fæderne og Møderneside, Boen Registerefor den næste Ver¬

ge
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gedet paa Boens bekostning tilskicke, codem loco artic. 5. lege Vactb.
Boen. Ender Vergen urvederhefftigsdagifvis det Kongen tilkiende
oghand forordner en anden vederhefftig ibid. artic. J. parag.2. Lege

Vicab. Verger iblant Adelen.
Arfvekiøbs vil nogen kiøbe Arff daskalhandtage medsig
rictig Registeringspaa Boenstilstand Grund og Loßøresløst og fast
ind og udgieldsaa vist efter Registerings Bøgers og Handskriffters
ofverseelse kand forfaris; hvilcken Registering aff Borgemester og

Raad i Kjøbstedernesot paa Landsbyen af Birck eller Herritzfoget i
hans Kiøbe=Breffsom det skal Mackhafve fuldkommeligenskal ind¬
føris ved Dag og Datum, ved nøyactig Raadstue eller Tingsvidner

saa der affkand vidissat den Selgende er forvissetsoenøyattigkund¬
giortsom ald Boens tilstand, førend Kiøbet sluttis. Reces Christ.4.

lb. 2. Cap.)art. 3. Videreom Arff vide vocab. Børn & Fader. lem

Hoßbond S Hustru infra.
Den Norske Low formeldersat ingen maa tilkiøbe sig den Dødis

Arff=førendhans vitterlige Gielderbetalt. K. B.Cap.6. paragr. ult.

Arfveskiffterskaldis naar nogen ved Døden afgaar for lader
Arsvinger effter sig som datil en visse Tid og Sted skulle mødelot
holde Skiffte og Deelingeffter den Dødes unde Vocab. Arffor Gield
sapra. Til saadanne Arfveskifter i Norge maa Fogdernesig icke
indtrænge naar de ey der til bedisshandskalhafve for hans umagesen

halffeller heel enckende Dalerseffter Boens tilstand. Recest. Christ.4.
lib 3. art 16. Lege Vocab. Skrifvere. lem Fogderneinfra.
Nete. I Danmarck med des underliggende Provintzer haff¬

ver hid indtil væritibrug paa somme stedersat hvor som noget Skif¬
teskeer paa Landsbøgden paa Kongens Adelens, eller og andris
Godssat Fogden ofver Steditlig endogsaa Herritzfogdensda ende¬

lige maa være tilstede ochafve indseende til den ende at fattige En¬
ckerfor smaa Faderløse Børnsblifve med gode og vedderhaftige Ver¬

ger forsiunitssaa deris Arf og Godsblifver vel forvartfor deeyino¬

Gif
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gen maader vorde forurettit. Disligeste paa Hesbondens vegnetil¬

see sathand bekommer sit udrdet være sig resterende Landgilde Foer¬
nødsor anden plittige Rettigheds som bør at gifvis og udredie ogsaa

med Gaarden og des tilliggendis Skoffve og Eyendom i Marck og

Byel med dets Hæffdor vedligeholdelse effter Recessenforsaaviit i
saa maader der til udgiøris og forhandlisstil Gield eller iandre maa¬
der det gifver Fogden rictigfrasigbeskrefvit med Herritzogden og
Dannemænd som ofverværendis deris Hænder og Signeter med

undertrycktor underskreffvit. Hinc.

Skiffte=Brefveskaldis saadanne udgifne Brefves naar de

efter Boenstilstandsregisteringsor dets rictig forretningor medfart
saaledis ere beskrefnessaa at en huersbaade Verger Creditererocan¬
dressig der effterkand med deris Arff, Kraff og Gieldsvideatrette
og nyde sit i Roligheds saa viit derictiger tilskifts or uden videre træk¬

tekand da der effter affordris hvilcket Skifte=Breff (affen eller fle¬
re) dabetalis Fogden som reter aff dem det begierer beskresvit og for¬

nøden hafver, og derforuden for saadan hans umag og tilsiun paa

Skiftefgifvishannem gemeenlig og særdelissdet beste Bonde Hiun¬

de i Boen findis (forstaa i Sieland) som hannem og underleggis at
siddepaa som en ære det førstehand indkommer og sætter signed
paa Kongenseller Hoebondens vegnes og derforudensen Rirdalerel¬

ler tolefter Boens tilstandseller dets værdsetc. Hvorimodsaff en hver

Fogitloe paa hver steds holdis rictig Skiftebog hvor udisaadanne
Arfve=Skifter rictig indføris enhver til efterretning ilengden
om fornøden giøris saaat alle der aff reisende Trætter eller Misfor¬

stand, som Skifte=Brefvene blive borte, kand da der ved forekom¬
mis og bileggissor Øfrigheden der aft kandhafve underretning som
med aldtingestpaa Skifte errictig omgaait eller ey. etc.
Saadan Brug indføris icke her som en Plictsnogen at tilbin¬
des efterdi den icke saaledis egentlig udt Loven determineris. Siunis

dogey ubillig eller imod Lovensthigammel viis og brugssom eyeri¬

mod
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mod Loven skand vel i nogen maader efterfølgis udi de Sager som

eyfindis i Loven specificerit. Juubideficitibi Consbetude vimlegi¬
obtinet. Unde Vocab. Seedvane infra.

Endfindis tvistsom nogen aff de som fremkomme) børatarfve

ellereysdaskalhandhafve Vidne inden Tinge effter loulig Indsteff¬
ning at hander ret Arfving, handskaloe anden Vidne hafves de

som hos vaare der hans Moder blefffest, og næfne siedens og da bør

hannem Arsven at tildømmis. Norsk Lovs A.B. Cap. 19 parag.1.2.
Nota. Ingen Mandskal Arff eller Gods skiffte uden med

Arvingemis Lov ibid parag 3. Lege Vocab. Hestefør. tem Odel¬
skifteinfra. Om Ovitering for Arsve derom lege Vocab. Aff¬
kaldsupra.

Arfvesvigs erat giøre Svig Bedrag or underfundighed paa
Arff, naarskifftisskal: Hvilcket forbindis særlige udi den Norske

Lovsaaledis-Atingen skal giøre anden Arfvesvigs or ingen maa
gifve Arff fraanden suden loulige Gafver uden saaersat Arvin¬
ger sige der jatil. Endskal ingen underfundig Kiøbblifvevedmact.

A.B. 12 cop. Enddøernogen daskalhans Arff sættis igodforva¬
ring (forstaaunderrictig Registering)or de forstaa Arfvingerne)
skullegiffve Bud til alle somhafve Gieldat kræfvesat kommetilstede
til enforsagt Dagsoctage hver slig Skyldbortssomhand kand lou¬
lig bevise sigtil: Recker ey Penge saa mange til at alle Gieldener

kandfaasin fulde betalning da skal det kortis for allesocere da Arf¬
vingerne qvitsom desagde dem loulige til. Allegat tert. parag. ulti.

mo. Lege Vocab. Gafve. lem Jyd. Lov. lib. z.cap. 43. Om nogenskig¬

der anden noget aff Svigete. Unde Vocab. Sviginfra.
Arvingerne nyde den Afgangnis Forfølgning active, det

ersat Arvingerne fare fort i Processenssom den Døde begyntesor

slan
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slap. Dog der imod ere ey Arsvingerne under den Affdødis For¬

følgning passeve, for de skal tiltalis paa ny. Rigens Ret artic. 54.
C.

Arvingersom lade sigfinde inden Aar og Dagsmaa indfrii
uarfvet Godslocudløse den der aff som der udi er indført. Rigens
Retsart. 15.

Arvinger betale icke Ovindens Hiemgaffve efter Man¬
dens Dødtfordringen skalsig Qvindekiøbe med anden Mands pen¬

ge. Norsk Low. A. B. cap. 6. parag.2.
Arfvinger tilselffeyed Bønder=Godsshvorledis der medskal
forholdis derom lege Reces Christ z. art. 10 hvor formeldissat ickun

een Arfvingskalbesidde oceye samme Gaardsbaade udi Skov og

Marckjor ingen af de andre Med Arvinge, men deskulle annam¬
me fyldist aff den Gaarden besiddershvis den kandtaale, efter Lans¬

mandens og Samfrenders tycke Fordrister sig nogen aff Med=Ars¬
vingene at bruge noget aff Gaardsens Eyendomseller udi Skoven
at hugge, forfølgis derfore med Ran eller andre Deele etc. Lege Vo¬

aab. Odelinfra.

Her erattis fornøden at indforis den Norske Lovs
Arfvetalssombeskafvis ordine, udi Gifte eller Arfve¬
Balckens 7. Cap. dennem til videnskab og effterretning

som behøsfverseller og der til lysthafver. ursequitur.

E Aaer den første Arfflat Ecte=Barn tager Arff efter sin Fader
Domoderslowliggiffte efter Guds Lov og Menniskens Lov.

O Sønnesønsen eller fleerestager den Arfssom deris Fader og Mo¬
der tilstod. Vdiligemaade tager Sønnedaatter og Daatter Søn

og Daatter daatter den Arfteffter deris Oldefader og Oldemoder

som deris Fader og Moder tilstod. Er der een udi den ene Green og
man¬
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mange i den anden: datage den ene ligesom hans Forældre skulde

taget og de andre i lige maades som deris Forældre skulde tage.

Tager en Adels Mand nogen ufri Ovinde til Ecte: da skal

de Børnssom med ufri Ovinde aflissicke regnis for Adels Personer
eller arffve udideris Faders Jordegods Menhans Arsve=gods
skaleffterhans Dødskomme uden Pendinge) tilhans næste Odels¬
mand og Arvinger som frjor frels ere og føre Skioldor Hielm¬

medhvis andit Gods, som der efter kand falde hans Arvinger
til Arff iandremaade skal i ligemaade komme til hans næste fri
Odelsmænd og icke til hans Børn, som aff ufri Qvinde føddeere.
Ochvis fri Godsssom med Giftermaalerkommen under Bønder

maailige maade komme tilnæste Odelsmand efter Odels regning:

dog at det løsis for Pendinge.
Dersom og ufti Ovinde tager ufri Mand med hendis Frenders

Villiessom hendis Giftermaalskalraade: daskal hendis Godssel¬

gistilnæste Arvingetsinden Aar og dag. Ocmed hendis Børnhol¬
dissligesom med sti Mands Børnsder wfri Ovinde tager.
Saaskal Gods og Pendinge skifftis efter Fader og Moder.
Broder tager heel Laadso Syster tager halff Laad Erickun en Søn
ocen Daatterdatager hand heel Laads og hunhalff Laad. Endom

Faderhafver Odels=Jorder efter sigsdaviger ældste Broder til Hof¬
vitbøllit og de andre Sødskindetage lige Odels Jorder paa deris
Laadshver for sin Anparts Broder til Broder Laadsor Syster til Sy¬

ster Laads saa de erejæfne gode efter Dannemænds vurdering.
Ericke Broder eller Brodersøn til: da eyer ældste Syster Hof¬

vitbøllit og de andre Systrelige gode Jorder efftersom før sagt er
om Brødre. Ereflere Med Arvinge tilen Gaardt daskal den æld¬

ste Broder nyde Aasædit til Gaardenfor gifvede andre sine Medarf¬
vinger fylliste for deris Anpartsudi Jordseller andrejæfne gode Va¬

re. Kandderickeskee; daskal hand dog nyde Aasædit og gifeesine

Med¬
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Medarsvinge Landskyld hver for sin Anpart effter ser Laugrettis
Mænds sigelse og gode tycke.
Ends Sønnesønskalhafve Jorders som hans Fader falt til.
Døer Søn eller Daatter eller Sønnesøn: da tager Faderen

Arff efter dennem uden at dehafve Ectebørn efter sig for datager

Barn Arf effter Fader sinsor andre Mændsom det er aftitlendog at
det icke er fødsom det kommer lefvendis i Verden for faar Daaben.

Tager Ecte=Barn Arff efter sin Moder og døer saa uden
Ecte=Liffs Arfvingersor Faderarfver det samme Barnedaskola¬
der icke meere arfve effter sit Barn end Løgjøre Men hafver Barnit

Odels Jorder da skal Fader det alt beholde hans Lins tid en efter

hans Dødt skal den som næst Odels Mander udi Moder leggen,
Karl eller Ovinde som af den Ovitzel er kommen som det Jorde¬
gods er affkommen tage det Odelsgods som Barnit arvede efter

sin Moder. Ligesaaskalocholdis om Moder ar sver det sit Barn
som tilfornehafver arsvit sin Fader. Moder skal arfve alle Loßøre
efter sit Barnsom icke Sydskind er til men Odels Jord falder frit

til Fader=Fader.

Vorder Daatter beliggen i sin Faders eller Broders Gaard
dacher hun hvercken Arff effter Fadereller Moder uden haffve slig
Miskund som Fader eller Broder (om Fader er icke til) vil giøre

med hende.
Ericke Faders Broder Syster Sønnebarn eller Daatter¬

barntil datager hun den Arffaltssaasom hun ingen Sag hafde.

Allesteds som Fællager lagt imellem Bonde og Hustrusda skal
Hiemgafvegifvis deris Børn aff beggis deris Pendinge eftersom

deris Fællaggiortvaar.
Endom ey er Fællaggiort, daskal hver legge til sine Børnsef¬
tersom de haffve Pendinge til.

Scke maa Fader eller Moder udgifve sin Søn eller Daatter
med
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med flere Pendinge fra sig end at der kand komme lige saa megit paa

hver aff de andre deris Deels somigien ere: uden at dehafve det med
deris loffssom erederis næste Arsvinger. Endommereergissvit:
da haffve hver af dennemlige megit saalenge Pendinge recketil.

Recker Arffvenicketil dalegge tilbage tillige Skiffie, den som
meerehafueroppebaarit end som Loven udviser. Det er Lov offver

alt Landit, at naar en Mand fester sigen Qvinde med Guds Lovf
og begge deris Samtycker da bør de Børn som hand eyer med samme

Qvinde alle at arfye, hvad heller de ere aflede før at defestis eller

efter.

Anden Arff.

Saa er den anden Arff, at Broder er Broders Arfving
somhafve baade een Fader Ectefødder.

Maaor Syster tage en Syster Laadsmed Broder i al Vdarf
om hun skicker sig ærligen og vels ligesomnuforholdis iblant Adelen.

Mener Broder icketil datage Syster all Arffsom dehafvebaade
een Fadersocerectefød. Erhun icke til datage Moder efter sit Barn

ectefød. Endomhun icke er til datager Moderfader og Fadermo¬
der sectefødde. Endom ingen aff dennem er til: da tager Moder¬

modersectegifft.

Tredie Arff.
Saaer den tredie Arff den tager Faderbroder ecte fød og

Samfeddesom hans Fader vaar ectefød og Broder Sønectefødse.
Samfedde somhans Fader vaar ectefød: Oc Broder Sammødde,

om hans Moder vaar ecte datage hver sin tredie Part om de er¬
alle til.
End om Faderbroder er enesor Brodersønner fleresdaskal Fa¬

derbroder tage lige ved dennem. Er Brodersøn ene og Faderbrødre
flere da tager hand jæffne ved dennem.
Den samme Ræt hafve og Brødres somhafve Ecte Moder til

Hi
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sammens. Ocaltid skalsaaher effter være sateen i sin Greensskalta¬
gesaamegit som toeller stere i anden Green: Er og ickeflere enden

til datagerhand Arfven allene.
Eringen aff dennem til som fører talit datager Fadersyster
ectefød og Samfedde: og Broder daatterectefødt som er kommen
af Samfedde Broderzog Syster ectefødlot Sammøddermed den¬

korssom fører sagt. Ocallesteds der som Odels Jorder erei Skiffte
dahafve de Odels som til ere baaren ordeandresløse Pendinge.

Fjerde Arff.
Saaer den fierde Arff den tager Moderbroder ectefød og
Samfedde; og Sostersønectefødt og Samedde. Eredeicketilda

tager Modersyster ectefødsor San feddelte Syster daatter etefødt
og Samfedder aff Samfedder Systerkommen.

Femte Arff.
Saa er den femte Arff, at Brødresønner ectefødde tage

Arff der efftersom deris Fader er ecte og Samfedde. Endom de ere
icke tils da tage Broderdøttreectefødde med samme Forord.

Endom de ere eytil datage Sødskinde Sønner ecteføddelaff
Samfedde Søskindekommen. Endom deereey til datage Sy¬

sier døttres ectefødde. Er ingen af dennem til datager Etleding
Arff. Døer Frille Barnsuden Lifs Arvingerda maa Moderecte¬
fødarfve sit Frillebaarit Barn dog saaldet er icke aflit i Hoerdom
eller Frendskab nærmer end i Loven er tillat.

Stette Arff.
Saaer den siette Arff datager Faderbroder ectefød og

Sammødder og Brodersønectefød, aff Sammedderne Broder

kommen Ere de icke tilldatager Farsyster ectefød, og Samfedde og
Broder daattersecte aff Sammemødder Brødrekommen.

Sivende Arff.
Saa er den sivende Arff, den tager Morbroder ectefød og
Sande.

Arff.

6)
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Sammemødde og Systersøn ectefød aff Sammemødde Systre
kommen. Ere deicketil datager Morsyster ectefød Sammemød¬

der sog Systerdaatter eteføds aff Sammemødder Systre komnesoc

vorde disse hver andris Arfvinge. Ocskalsaaledisholdis hvor to
eller flere hafive en Arff at skiffte omeyernogen til som tilforne

er omtalit.

Ottende Arff.
Saa er den ottende Arff, at mand tager Arff effter sin
Brodrunge Barn det er efter sin Fadersbroders Sønnebarn) aff
Samfedder Brødrekommen uden at anden Mand nærmer findis:

Thiat idenne Arff tager den som næster. Dernæst den som Jaf¬
neskylder aff samfedde Sødskindekommen det er efter sin Fadersy¬

ster Barnebarnsoctager før i Mandleggenfførend i Qvindeleggen.

Ere deicketilsdatager Manden Arff efter Søstrunge barnsdet er

effter sin Moders Barnebarn.

Niend Arff.
Saa er den Niende Arff den tage de Mænd som efter ere
Brødrebørnettefødde som ere kommen aff samfedde Brødre. Ere

de icketilsdatage desom effter ere Sødskinde børn ectefødde. Erede

icketilsdatage de som effter ere Søstrungebørn ectefødde, somer
den tredie Mand i Slecten. Octager føre Mand end Qvinde Jaf¬

nit skyld.

Tiende Auff.
Saaer den tiende Arff den tage Brodersønner Arff effter

hver andre om deris Fader vaarectefød og Sammødde. Eredeicke
til datage Brødredøttreectefød med slig Forord, som forst efvik

staar. Ere de icke til dataae Sødskinde Sønner som ere ecteføddel
af Sammedder Sødskindekommen. Dernæst tager Sødskind daat¬
ter etc. Eredeeytils data e Systersønner ecteføddel aff Sammød¬

der Systrekommen. Ere de ey tilldatage Systerdøttreecteføddelaff
Sammøder Syskindekommen.

H ii

Ellest¬

Arff.
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Elleffte Arff.
Saaer den elleffte Arff, at mandtager Arf effter Brodre
ung Barn sit som er efter sin Faders Broders Sønnebarnsaff sam¬

mødde Brødrekommen- uden nærmer Slect sindis fordi den næst
er handskaltage Arf. Dernæst tage de aff Sammedde Sødskind

erekomne. Dernæsttager Mand effter Søstrung Barn sit aff
Sammødde Systrekomne det er leffter sin Faders Systers Barne¬

Barn.
Ere ingen disse tilldatage de Mænd som effter ere Brødrebørn
ecteføddel aff Sammødde Brødrekommen. Dernæst de som efter

ere Sydskinde børnsecteføddel aff sammedde Sydskindekommen
og føri Karle=Kiønitlend i Qvinde=Kiønit.
et
Deurst
de somesster ere Systrebørn tredie Mande i Slec¬

ten octage jo ferjæffn skyld Karlend Kone. Dernæst tage de som
ere aff Sammeddere Sydskinde kommen og hørehuer andre lige

nær til.

Dernæst tager mand Arf efter Søstrungebarnsecte aff Sam¬

modder Systrekommen som ere itredie Mands Byrd efter som

forskrefvitstaar og gaar Manden i Arff for Ovinderne.
Ereingendisse til som forskrefvit staar somitredie Ledere:
datage de som etteføddeere i fierde Led: Ocsiden Aa Arff fremat
gange imeden Affkom er til inden sivende Mande: Thieyganger

Arff førunder Kongen. Ocidenne Arss tager hver somhander

nær udi Byrd.

Ingen maatage Arff forhinanden. Ilige maade skalde Ette¬

0

bøin som aff Frille Fader eller Moder ere fødde tage Arff effter

Fader Moders og Frille Frender derist efter forskrefne Arsbetal
ligesom de tage der af Ecteborne Forældre føddeereisidste Arff.

Tager nogen Arffeffternogenssomeractet at væreret Arf¬
ving der til og bevisis siden anderledis-daskalhand igien udlegge til
ret¬

Arr.
————
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rette Arvinge alt det hand optogsbaade udi Jord Gods og Pen¬

dingefforuden Landskyldt eller anden Afvægst. Oeskalsaaallesteds

skeeldersom andre blifverkiendt for Arsvingersend den som ret Af¬

vinger.
Oter dette saaledis den Norske Lovs Arsvetals
somordentlig udi Lovens A. R. 7. Capit. findes ind¬

ført: Somocher udi er saavisteractet fornøden og
tienligat indføris til effterretning.

Arrest eller seqvestratio, Besætning eller Beslagspaano¬

gen Person eller Godssi Kiøbstedseller Birck hvorledis der med skal

forholdis det læris udi Bircke=Rettens 33 oc) 4 Artic. Men dersom
den Skyldige imod Arresten or den uactetssig aff Byeeller Birck
begifver førendhandcontenterer eller og aff Arresten forloffuis

eller qvist dømmissda forfølgis derfore for Volds ocerplictigshans
Voldis=Bøder med Hofvitsagen at udleggeseodem loco, art glge

Wfri-Mand. lem Vocab. Vold. Infra.
Den Norske Lovskalder saadan Beslags Lovfeste eller Oversæt¬
telse eller at Loufeste eller Oversættenoget paa en Ræt. Deromsee

L. L. B. 3. Cap. G K.B.3 S. Cap. ibid. Legeinfra Vocab. Beslag.

Arresthvo den tagersdaforfølge sig den straxlen og hver dog
sin Ret forbeholden. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. 6. art. 25. Hvorfore

Handskriffter og Beviser skulle være tilstede naar Arrest skeers paa
det ingen som vilrætte for sig ulouligen skal opholdis. Bircke=Ret.
Dartic.

Arrest paa Vdlendiske (som flytte deris Penge og Godsher
aff Riget indtil hans Kongl. Mayest. bekommer sin Rettighed. Ast

hvem den skal skee og der med hafve indseende der om lege Retest.
Christ. 4. lb 2. Cap. z. art. 12. Vide infra Borgemestere og Raad.

Arrilde avas Aarrigeller rigpaa Aar ogammelshine Ar¬
rilds

Arr. Arv. Asv. Atte.
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rilds tidsteller og Alders tidhoe Arrilds rendesher underkand for¬

staats alt nyttigt Vandt som haffver løbet aff Arrilds tid eller aff
gammel Mandeminde ut Mølledam Fiskedams Aae Beckeller
Siig someymaa forhindris eller spildis under 5. Marcks brøde.

Jyd. Lov. lb. 1. Cap. 58. Tord. parag. 1. Skaan. Lov. lib. 12. Cap.4.

Mens andre meene Arrild at skal være kommen aff Harrald

frahvilckenskalhaffve værit udigammel Dage en vis Tidatregne

frasat ligesom vinu regne voris Aar fra Christi Fødselstidssaa skul¬
ledeifordum tidhafveregnet fra Kong Haralds Tids Hylletand
kaldetfforhandbracte Riget udi god Velstandseffter det hafde værit

aff udvortiis Fiender udi lang tidforvustet og moren ødelagt og lef¬

vede Aar Christizoo. oenoget der efter som er 600. Aar før Christi
Kundskab bleff disse Lande aabenbaret. Dog ingen som voris Fæ¬
derne Lands Historier beskrefvet hafver noget der om formelder.

Arvide vel Arsvides idem, er Arbeydeswmagoe besværing.
ut jure Seland.lib. 4. Cap. 16. lib. 6. Cap. 2. siger i At den som finder

Størielhandskalhafve Gieldfor betalning for sit Arvide. Lege
Giørsommens Fisk. Hine Orvides: Gallind vide Orvide infra.

Asvaren vel Aasoren Eed idem, erpaasoren Eed eller at

sickeor soergeen Sag paa med Eeds Skaan. Lov. lib. 7. Cap. M. N.G
19. Ub. 9. Cap. 9. vide Vocab. Baager Eedinfra.
Atten=Vintre gammel forstaa den Mandspersonsom er

sine Atten Vintregammel annammer selff sit Godsatforestaa
efter Lowensgifverey heller Verge=penge. Reces. Christ. 4. lib. 2. Cap.

7. art. 1. parag. 6. Lege infra Vocab. Verger. Dog den Forordning
om mindre Aarige saavist Hegten og Forlofvelse itemskadelig Ø¬

selhed unyttig Arfve=Jords affhendelsesuforkrenckit. lid.
Attestation skulle alle de tage som ere til sinds at lade sig
bruge paa Prædickestolen: De som ey ere aff Professoribus exami¬

nerede og approberede, maa icke stedis paa Prædickestolenfor de som

lite¬

Auf. Auv. Are.
—

————
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literas attestationis dimissionis ickehafve maa en tilstedis at præ¬

dickepaanoget Kaldsmegit mindre noget Kalds=Breff at tage. Re¬
teß. Christ. 4. ic. p. 1. Gart. 1. Legeinfra Vocab. Prædicke. Ma¬

gistriskulleilige maade tage deris attestation, saafremt dennogen Kir¬
cetienisie enten i Danmarck eller Norgesville betlene som de den før¬

en Graden singericke bekommet hafve. eodem loco Ecap. Art.3.

Lege Professorernfra.
Aufls=Gaarde i Norge kand være som Lade=Gaarde
i Danmarck. Hvoriedes Bøndernehafve der til at arbeydesom Jord¬

drottenseller hans Ombud den hafver og besidder: der om see Christ.

4. Reich. Ub 3. Art. 29. lege Vocab. Sædegaardeinfra.

Auveleller og Afvel igem, 3 Tucts Refselse og Straffssom
giør Fryet: Saaledis simplieuter at forstaat Om Skolebørn der ere

under FerleccRiis desigis at være under Auve og Tucts som ind¬
gifoer dennem Fryet saa de dis bedre give at paa deris Lærdom og

Studia. Det gamie Ordsprogsiger At hvo der lefver auveløsshand
døer gemeenlig ærløs. etc. allas. Effter Lovernis meening om den el¬

ler dessom fremture i det Ondesecicke ved Guds Fryets eller Rettens
Kierlighedskand lockis til got at giøre at da Høffdingers Auve og

Redselsor Landsens meenige vedtagne Lowfformeener dennem at giø¬

reide, og straster faadanne, som ey ville lade aff deris onde Giernin¬
ger. Odermerte kalder Lowen saadanne wretvise og fule Mændssom

skulle rettis efter det i Lowenerskrefvitspaa det deey skulle fuldkomme

deris ondskab, som de hafde i Hufvecke. Nota. Audel volder Giør¬

sum undt vocab. Giørsum. stem Jyd. Low. Ub. z. Cap. 21.
Axeltorff, kaldis det Torff som holdis om Vgen aff
Bøndernes udi Kjøbstædernes hine Torredage paa

hvilcke Axeltorff holdis at Lesverdag og
sommesteds Onsdag. etc.

3

Baad,

Baa.
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52 Aadeller Espening er et lidet Skibs somgemenligroes af
Diedi Søen med tvende eller flere Aarer der tilgiorde ocbru¬
gis fornemmeligen til Fiskerilinden eller uden Landene endog¬

saahos store Skibe og dakaldis de Skibs-Baade. Scaphabat.
Saadan Baade eller Espening maa en føris fra Borde o. fra

Skibetjuden medskipperens Styrmandensseller Høfvitz Baads¬
Mandens Forloff: Hvem der imod giørshafver forbrut til Skibs¬
solcket z. Marcksor kommer Baaden noget til Skadeseller og for¬

medelst saadant nogen anden Skade skeer da stande dennem derfor

tilrettessom der hafverpaa at sige. Søerel. art. 1. alids.

Bagdesbrudidetkaldis i Loven Baaderbrud omnogen

uførmis eller ofverfaldis isit Skibeller Baadt somhandhafver si¬
ne Kaaster iført da bødis ofver anden Bod tre Marck om det skeer

aff 5. Mændsthidet er Baadegang. Enddræbis Mand enten i
Skib eller Baad, da bødis fuld Mandbod og der til Frenderne

20 Marckssaa og Kongen. jure Seland lb. 2. Cap. zollege infra Vocab.
Bunckebrud.
Baads-mænd. Natte. Lat kaldis de Folck udi Søretten

som lade sig leye eller hyre at brugis til Skibs næffnt aff Baad¬

som brugishos Skibet. etc. Nota. Hvilcken Baads Mand eller
Stykemand, som lader sigleye orfeste til Skibslde erepligtig strax

at begifve sig ind i Skibet naar Skipperen dem der om tilsigersor der
tage vare paa deris Embede og Arbeide, at ladde eller Ballaste Ski¬
bet førend de opbære deris Hyre Endhafve de oppebaarit deris Hy¬

relet forsømme at tage varepaa Skibetsdagifve Hyren tilbage igien

og der til saamegit som dennem paar lofvit til Hyre halffdeelen til
Kon¬

Baa.
—

——
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Kongensochalffdeelen til Skipperen-Endhaffve deey at betale med
damaa hand leggis i Fængsel udi 4. Dages til Vand og Brør. Sø¬

til. art. 3. Lege infra Vocab. Hyte.

Baadsmand eller Styremand som findis ulydig ocey
vil følgesnaar Vinden blæs etc. den skal igiengifve hves hand hafver
annammit ochvis en anden ydermeerekaaster at leye ihans sied og

hafveforbrutti Marck til Kongenlocts Marck til Byen: Formaar
hand ey at bødelda ant vordis Kongens Lænsmand og trællis for sin

Brøde. Endernogen sin Skipper ulydigi Søen, damaa Skip¬

peren sættehannem i Land og leye en anden ihans sind aff den ulydi¬

gis Hyre og Føring og Skipperen der med være Angerløs. Spræt.

art.. 6. Endligge Baadsmænd aff Skibet om Nattensudenfor¬
loffs bøde z. Marck Kongens og Byen 5. Maick og staatil rette for

anden skade og forsømmelse. art. 7. End findis Baadsmænd¬
naar de ere paa nogen Reyse om Natte tide paa Gaden heller i util¬
børlige Huse eller Herbergersda maa degribis og fengslis udi z. Dage

til Vand og Brød) og der til bøde Kongen og Byen hver 3. Marck:

Giørhand anden utilbørlig Gierning stande derfor til rette efter

Sagens leylighed. lbidemert. S. So.
Hvilcken Baadsmand, som forsømmer sit Arbeide ald den

stund Skibet ladis eller lossis hand skalgiffve sine Stalbrødre for

hver Dag hand det forsømmersen halff Marck. art. 13. ibidem. End
undviger nogen Baadsmand Skipperen med sin Hyre; og det

udisandhed kand bevisis dastraffis hand derfor somen anden Tyff.
art. 16. Ingen Baadsmand maaselge deris Føringsrom uden

Skipperenssamtyckelart.2. Hvilcken Baadsmand som tiener
Skibetloceyvilhielpe at bierie Skib Gods og Skibs-Redskabshand
miste sin Hyrelocholdissiden som en usærlig Mandliblant andre go¬
de Søfarende Folck. Art. 25. Ingen Baadsmand maalaste eller

straffe Skipperens Kaast udenbillig Aarsage hvo det giør miste

sin

Baa.
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sin Hyre og Føring og maa Skipperen sætte hannem paa det første
Land hand tilkommer. art. 28. 432. Ingen Baadsmand maa

bære nogen Oxe eller anden Verge hos sig hvor hand kommer i Land.

art.. 71. Dogskalhver Baadsmand have sin Øre i Skibet til
Skibsbehofffeller miste derfor sin Førring. art. s. Baadsmæn¬

dene maaey befatte dennem med Maatteskraffve eller Maatterne
men der imod skulle dennem gifvis dobbelt Primegeltsfor alt Korn og

andet Gods som føris aff Riget. Dicta Sørett. art.. 66. Idermeere

lege infra Vocab. Primegelt. Nota.
Ingen Baadsmand i Norge maatilstedis at førenogen
Kiøbmandskab aff Landitsmen skal lade dem neye med deris Førring.

Norsk. Lov. K. B.escap vide infra Vicab. Søretten. Om Baads¬
mændene fare aff Beslag, eller imod Forbud fra Landit da bøde

hver Baadsmand). Marck Sølff. ibidem cap. 2. Lege Skipper
mfra. ltem Løsekarlesetiam infra.
Baads=Skibsteller Sø=folck som ere undvigte for ærlige
Sagerseller og forløbne hans Kongl. Mayest. Tieniste de ere frifor
all saadan Tiltale og Lovmaal saafremt de dennem igien hiem i Ri¬

get begifve og nedersætte skulle og være frjeffter den Dagicke at ud¬

skrifvis ihans Majest. Tieniste. Forordn. Christ. 4. Dat. Hafn. den
29.Julii,

Anno 1632.

Baage=Eed eller Bogs-Eedidem, er at legge Haand eller
Fingre paa Bogorsverge itemsictelse med opracte Fingre til Tin¬
gesudi saadanne Sager som Eed udkræfvertitem, Haandsleggelse
paa Hofvedet naar fuld Saggiffvis i Troldoms Sag etc. Vide

Bogs-Eeds item Sictelse infra.
Baand der vedkand forstaais Fængsel og Jernsut, om mand
binder Bonden isit eget Huus uden skyld eller tager Bondens daat¬

ter eller Bondens Koneforfører bort med voldsdet er Herverck. Jyd.
Lovlib. 2. cap zo. Skaansk. Lov. Ub. z. cap.4. Legeibid. om Orbø¬
des

Baa. Bæn. Bær.
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demaalscip. 6. det staar saaledis Sætter mand paa anden Baand¬
forstaa med uret: dabødis derfor 40 Marck Bondenssaa og Kon¬

gen. Videjus Seland. lib. 2. Cap. 25. Olib. 5. Cap. 34. Lege Vocab. Bast

puleifra.

Baardag) Sugillatio vel sagillatulatine er tørre Hug
biaaslagensmed staf Steenseller Næfvehuglitem Jordskud og Haar¬

greb derfore bødis 6. Marckjeller Kiøns Næfnsom det nectis ut eft
Tertus Jyd. Lov. Ub. 3. Cap. 32. Gaards Ret art.. 6. formeldersat hvo

saadant giør i Gaarden den skal stingis igiennem sin Haandsocri¬

stis udimellem Fingernelexcepto casu fortnito, vide jure Seland. lib.
3. Cap. 19. Skaan. Lov. lib. 5. Cap. 14. Læs ibid. om Orbødemaal cap.

31. Vide infra Vocab. Trælbord. Hinc.

Baarde vel Bordeidem, er slagen ut, den Daghand bor¬
disseller bieffslagen paa den Dag skal Ombodsmandnæffnes om

handvilsicte nogen for Slagsmaal, inden helligt. Jyd. Lov. Ub.2.
cap. 80.

Bæncke=Bresve cæcatestimonia Lat kaldis alle de Breve
tvistige og tviflactige Sager angaar som icke ere gaaen til Tingeseller
til Tinge bekræfftet dekandicke inogen tviflactige Sager effterføl¬

gis. Norsk Lov. Tingf. B. J. Cap. Parag. 1.
Bærie Julnerare latine, er at ofverfalde slaae saares lem¬

tærske eller lemmelæste. Hvo saaledis bærier Bonden i sitegit
Huus hans Hustru, Børn eller Gjæst eller og om mandbryder
Bondens Huus octager der ud Fæeller Klæder Vaaben eller an¬

dre Kaaste det er Herverck hvor om Sandmænd eller Næffn skulle
svære. Jyd. Lov. lib. 2. Cap. 30. 78. G sz. lib. 3. Cap. 28. Tord. parag.

83.& constu Christoph Regis, Anno 1240 G jure Seland.lib. 2. cav. 17.

18.& 27. Skaan. Lov. b. S. Cap.3.

Jyd. Lov. 2. B. cap. Se. siger: Omnogen bærier anden fra den
Løfverdag ad Afften der Advent gaar ind og til ottende Dag efter

tolffte Juledag der Soeler sæt handbryder helligt Sager og franse

I til

Vge

Bal.
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Vge Faste og tilottende Dageffter Paaskedag for ald Pintze Vges
ocalle de Dage der Præsterne binde helligt at holdes fraom Afftenen
der Soelsættissor til anden Afften Soelersæt etc. Lege Vocab. Hel¬

lig brøde infra.

Balck. Det Ord hafver adskilligebrmerckelsersbaade i Lover¬
ne saavelsomellers i gemeen. Dog naar det ret proprie actis og
ansees da betyder det Forskiel Skilsmisse eller Skillerum paano¬

gen Deel eller Anpart som bør særlige at være kiendtocadskildt fra
noget andet ihvad det og værekand.
Thiførst effter Lowerne at tale daer voris Norske Low deelt
ocadskildt ved otte Balckers som alle formedelst Lowens særdelis
betydningor dets Indhold stillagdt atskillis og næffnis med det ord

Balck. Tingfar=Balck-Vdfar=Balck, Mandhelge=Balck,

Arsve og Gifftings=Balck=Odels=Balck, Landsleye=Balck,
Kiøbe=Balck og Tyfve=Balck. Hvoraffendelige sluttis at Lo,

wen efftergammel Sprockocvaane bruger det ord Valck, somen

skilsmisse eller skillerum til at giøreforskiel udi Lowernes paa enhver
Bogs Indhold. Vdilige faldor dets beskaffenheds befindis og den

Svenske Low og Stadsræt at være affdeelt til lige Meening og

Brug. etc.
Odermeere taler Lowen om Balcke-brud som er Gierdis
nederbrydelsesoc ødeleggelse. Unde L. L. B. 12. ic. 32. Cap. lem Vocab.

Balckesbrud urseqvitur. Nota. Gærder opreisisgemeenligtil
Lykke og Skilsmisse. Oc Lowen kalder saadanne Giærder Balck.
Dasluttisher aff fuldkommelig uden nogen Giensigelse at Balck.
effter Lowen sagt er et skillerumfforskieleller skilsmissesimellem nogen

den deels som Lowen vilhafve særlige næffnt. ut supra.

Ellers udi gemeen obiter sagt dakand Balck være Skille¬
rumbaade i Marcken imellem Laade-Eyernisssaavel som Grander¬

nis Agre og Enger. End ogsaa i Vdhuselot synderlig udi Kornlader
og

Ball. Ban.
—

—
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og Fæhuse dog ickehøyere end til Bielckenfor der under hvilckesoc

hvor med Husenis værelser affdeelis til nyttig Brugtsom firekantig
saa at sigessaadanne Skillerum og Affdelinger kaldisssærlig udi Jyd¬

landsendoesaaandensteds Balck, eller Balcke. Ethine Baae
er det sted udisaadanne Huse affdeelt som Øren Kiøers eller andit

Qvægskandbindis om Vinterens og giffvis at ædes gemeenlig imel¬

lemtosmaa Balcke eller Besninger der til giorde. Alias Spiltoff.
Det er affdeelt Pladtzer til Heste og Foler. etc. Hine.

Balcke=brud, kaldis iden Norske Low. Om nogen opbry¬
der Gierderlengre end ti Fauffne det sigis Balckesbrud. Menti

Faufnelangt kaldis Lid. Den som giør Balckesbrudsbøde til den
Gierditeyersto Marck Sølff og giøre Gierditferdigigien. L. L. B.

32. cap. Lege infra Vocab. Gierde. Endbryder nogen Gab eller Hul
paa Gierde bøde en halff Marck Sølff for hver Gab. Ibid. pa¬

ragr. 2.3.

Blisver Gierde ødesem Faufnelangt derforskal bødis imod

Forddrotten Landnamsoe giøre Gierdit fuld ferdigt End er det for¬
raadnet ellerøde ti Fanfne eller meere somheder Balckeebrud,

dagiøre Gierdit ferdig og bøde Jorddrotten en Marck Sølff. al 25
Trædsgierde det er det Gierde som staar for Fælleden demaa icke
bliffve ødemeere end halffparten etc. ibid. cap. 12. Ocforstaats disse

Bøder og Gierder udi dette Capitel om Leylending drager fra sin

Gaardsetc.

Ballast qvast Baglastistbarra Lat. kaldis hvis et Skib
lastis eller laddis med at det kand haffoe sin Gang i Søen enten

Steen Sandeller Vaare. Søetett. art. 33.

Baandlercommunicatio Lat. det Evangeliske Bandler
indsat ocbefalet aff Christo selff, Matthos cap. v. 19. Scap. 18. V.18.

Johan. 20. cap. v. 23. Ocer Band den yderste Lægdom Kirckenhaf¬
verstil at hindre aabenbare Synder og Laster med. Ordinantz. fol so.

Lege Bandsæt. infra.

Band
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Banderb ugt og lærtaff Apostelen S. Povelsiden z. Strif¬

velse tilde Corinth. caps. v. i den 2. Skrifvelse til de Thessai. Lan.3.
v. 14. i den z. Skrifvelse til Timoth, capi Vo. ectil Titumcar.3.
v. n. til at bevare Meenigheden reen for Sund ocicke tusi For¬
dømmelse som syndet hafver men til hans forbedring paa det at den

affaldne Christen skand med det Erangeliske Vand (hvilcket hand
vel er værd) beskærmis og baadis til forbedring frasit syndige Fald

i den 2. Skrifvelse til de Thessal. z. cap vig.. Se. allds.

Banden og Sveren juro, Let saadan Guds fortørnelse at
forekommesor affskaffes og til saadant at hafve indseendefor straffelser

megit Gudfrycteligen paalagt alle Stater udt Christ z. Receß.).

Bog cap. i. inddraget hvor saadant der om vistløftig formildis.
Lege plura Vocab. Eeder. lem Sværen fr.
Bandsæt eller at Bandsætte ercommunicare latind der
om lege Rescript. Regis Frider. 2. Anno 182. Hvorfore ochvorledis

de Forhærdede skulle Bandsættis, derom læs Ordinantz. 0. Art.
fol. 30. ocydermeere udi Christ. 4. Receß. Ub. 1. Cap. art. 8. 9 on 12.
Hvorledis videre med Bandsætte procederis, legerodem locoart.

17. 18. 19. 20. Oc.

Kircke Loven art. 19 siger: Vilden Bandsætte eyløsesigaff
Bande første Aar da bøde Steffneoe Sags v. Hofvitsagen og
Omkaast, og 3. Marck for Band. Andet Aar bøde Steffneoe
Sagloco. Marck for Band. Tredie Aarsbyde Steffne og Sag¬

og 9 Marck for Band. Gangerhandfierde Aar i Bande, da bøde
Steffne og Sag og 40. Marck for Band forsiden aldrig meere.
Ibid. Receß. Christ. 4.lb. 1. Cap. 2. art. 16. formelder: At der som den

Bandsætte ickeinden Aar og Dag sig ved Aabenbare Bekiendelse
og Affbon, udi Guds Meenighed igten indlemmer skal hand for
Candemoditindsteffnissor da ved Dom sit Herskab ofverantvordis

ogsiden aff disse Rigeror Landeforvisis. etc.

Band¬

Ban.
——
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Bandsættes tilstedis at steffne Landemodis Dom for Kon¬
gen og Raadit dog skulle de strax stæffne effier Dommen er falden

ekt. art. 17./bid.

Bandsættemaa icke tilstedis til Esu Christi Testamentis
—

Sactamente maa eyheller være Vidne til Daar en maairke heller
—

Dan¬

indbindis eller komme til nogenhæderlig Lisel ikke ud

igien aabenbarlige afløsis. Recess. Christ.l. 1. Chr. C. V. C.
* *

Bandsættetüstedis at høre Guds Ordsbegriatisær
7
—
i Kircken. art. v. Bandsættes som igien
ere C.
Pet i

heden indlemmit: Maa ingens til Tingel eller i *
nogens Falling
* *

2ske

1

eller anden sted hannem det bræde o. lade hørech. fo. 1ste under
*

Jo. Rirdalers Staff Men formaar hand ick=Bøderne dastande
*Embedeorwyn¬
7
aabenbare Skrifte. art. 15. Pareg.3. Lise Kiaone

dighed infra.

Bane og Bane=Sags cetes Sreatus, Lat det er ret pro¬
prid sagt Død=Skyld eller og den som erret Aarsag or Skyld ien
andens Dødt (forstaasom nogen dræbis af Hug, Slags eller siu¬
* *

cken Saar da sige Loweri den som giøreller begaar saadan Drab

og Gierning at være den Dødis Bane, det er ret Aasag og skyld
udi hans Død. Seeherom Jyd. Low. Ub. 2. Lap. s. w. som formel¬

der hvorledis den Dødis Bane skal liusis paa Landstingsetc. End

om Bane=Sag vorder linst paa Landsting da bør Sandmænd
med deris Eedatrandsage or udvisse ret Bane=Mand, ochvad

den døde wordte til Bane og Iff lagt. cap. 12. ibid. Lege Vocab.
Sandmændinfra. End om Hesteller Fæl sommand maa loulige

hafve slaar noget Magiske og vorder forit til Bane i derom
*

see dictalb. 2. Cap. 3. Idermere om Bane og Bane=Sag¬
med deß medfarts Linsningst Proceßlder om vide Skaan. Low.lib.

scap. 336. Gas. c. Voctb. Banemand infra. alids.
Bane¬

Ban.
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Bane, arena, Lat er en visse og særdelis bestilt Sted og platz)

som noget synderligt skalopsættis øfvis eller drifvis paa. Somfor¬

nembligen Riden-Ringrenden Tornering Skinden Fectenseller og
anden Spilockortvilig Leeg eller Mandoms Bedriffter hvad det og

værekand og da brugis det ord Bane som et adjectivum, naar
der tilleggis forv. Ords eller og andre dets Omstænder der med at

forklare: som Ride=Bane Rende=Bane=Tornere Bane Fecte¬
Bane Klods=Bane Løbe=Bane et Reber=Banes etc. Ellerser
det Ord Bane i sigselffet südstantivum. Men Lowerne bruge det

ocilige maade som et dectivum naar der næffnis Bane=mand,

Bane=Sag, nem Baneraadetc.
Baneemandskaldis den udi Lowenssem dræber anden sutsa.

pra. L. t. Cedb sen. Den Norske Lowsigersat den skal være Vane¬
mand som de der hos vaare der Manden bleff dræbts vidne det Aa

hands (ↄ: det vuldte hands eller det giordehands eller og vaar der udi
Aarsag og damaahand icke verge sig der fra med nogen Eed med

mindrehandkand Lowligen bevisesathand paa de tider vaar saalangt
fra den Sted, at hand icke kunde fare de to gange imellem om dagen

tilocfra og vaar paa den tidenten i Kircke paa Ting i Herritspaa

Skibii Giestebudeller Forsamlingsor da vergesig med 12. Loufaste
Mandssom hos hannem vaare den Dag Manden bleff slagen. End

om den der saarit eller slagiter kand tale naar hand findis da være
den hans Bane=Mand, somhandførstgisiver Sag omhand

haffver sit fulde Vid naar hand hannem beskylder og da skalslig
hansbeskylding o. Danne liusis paa første Ting og svergis paa

Bog at den Dødesligt bekiende. Dablifvehand Bane-mand¬
uden hand kand Louverge sig med 12 Mænd som sagt er. Dicta
Norsk. Low. M. B., Cap. Lege Vocab. Aasupra. lem Oraabsmand

infra. Himc.
Bane¬

Ban. Bar.
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Baneeraad. Derom formeldis i den Norske Low. M.F. 10.

cap. saaledis-Raader mand anden til Banesraad det er sat giøre
nogen Skade, til Liff Gods, eller det som en kandhaffve Skade
Skam eller Vanære aff. Dabødederfor effter Lowen og Laugdom¬

mes eller vergesig efter Lowensat det icke skeede aft hans Raads Men

den som Gierningen giordes bøde fuld Bødder efter Lowen. Dict
loco paragr. s. Lege Vocab. Raadsag. infra.
Bannere, verilum, Lat. kaldis Hofvil=Fanen for Rytteri¬

et svide Christ. 4. Constitut. Dat. Hain. 161. om Krigs Ordning.

Barn (per seintellighur)aulis ey uden Konens Vilie Jyd.
Lov. 1. 2. Cap. 1. Legeifra Vecab. Kone.
Barnom det vorder Christner eller døbtstage Arffjoceyel¬

lers: End vorder skelnet eller tvin, hvad heller lenger leffver Moder

eller Barnet eller Barail bliver Christneteuericker det skal vi¬
dis med Kiøns Naffnt Jyd. Lov. Ub 1. Cap. 1. jus Seland. Ub. 1. cap. 2.

Barn maa ey kaldis Christnet at være uden det er døbt, i
Naffn Gud Faders Søns, og den hellig Aands. Jyd. Lov. lb. 1.

cap. 2. Lege Børn. lem aabinfra. See den Skaanske Lov.

lib. 1. Cap.3.
Barnsomfødisesfter Faders dødsposthumus, Lat. hvorledis
det skalforfaris om det er Eete=Barn ellerey) Jyd. Lov. lb. 1. Cap.

3. velsapra Adelbonde=Barn. Den Skaan. Lov. 1. Bog Cap. 2.

siger at Moderen skal verie det med tvende Mænd og tolff Næstni
Kiøn, ordeskulle bede dem saasandt Gudtilhielpe, at det Barn
vaar fød med Negel og Næse med Hud og Haar og fick Daab og

Christendom og skal derfor Arfve stande. etc.

Barntager Arffeffter Fader sin og andre Mænd om det er
aflit endog at det icke er fød om det kommer leffvendis i Verden

orfaaer Daaben. Norsk. Lov. A.B. 7. Cap.). Arff. parag. 7. Lege

Vocab. Heden Mandlinfra.
Kii
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Barnhvorgammelthelligt maabryde Iyd. Lov. Ub.2. Cap.
so. Crinfra Vocab. Hellig brøde.

Barn hvor gammelt Jord maa affhende det findis Iyd¬
Lov. lb. 1. cap. 36. Skaan. Lov. lib. z. Cap. 2. & i. G infra Mindre

Aariges item Vocab. Sven=Barn ufra.
Barn om tiler arfver det baade Fader og Moder eller

Barne Darn. Jyd. Lov. Ub. 1. cap. 4. Skaan. Lovs Arfvebograp..
End Børn som fødis aff Søn eller Daatter tage Arff effter Olde¬

fader og Oldemoder ligesom deris Fader og Moder leffde: Saaoc
effter deris Børns imeden nogen fødis aff Oldefader og Oldemoder.

Hafver Barnebarney Moder og en Sydskindes daganger Arff
til Oldefader og Oldemoder. Tert. Allegat Leg Gangarfvesch Vo¬

etb. Sydskindes infra. Vide arborem Consangvinntatis præsentem.
som den Norske Lows Arff B. 7. Cap. 5. Arff. Barnebarnene i

Greenstager saamegit i Arff, sommange i anden Green. lid.
Nota

Iarnernærmere at videsigtil Fellig og Arff end dehannem
ville vidne fra secundum Regulam: Melior eft vor adjudicantis

qvamabjudicani, cujuss. casushicobservandit lem Skaan. Low.

Arfyebog 44. cap ut.
5. Arff thi Børn erenærmere at vidnis til Arffve end fra. Jyd.

Lov. lb. 1. Cap.1.
2. Daaboe Christendom thi Barn er nærmere at vidnis til
Daabor Chrisiendom end fra. Jyd. Lov. lib. 1. Cap.1.

5. Ecteskab, som Slegfredkone der søger Dugoe Disk med
Bonden og aabenbare udi tre Vintre gaar med hannem at soffve

hun er nærmere at vidnis til Ecteskab end fra. Jyd. Lov. lib. 1. cap.
27. Vide infra Slegfred.

4. Fælligsthi Barner nærmere at vidne sig til Fælligoe Af¬
vesend dehannem fra. Jyd. Lov. lib. 1. cap. v.

5. Reeb¬

Bar.
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5. Reebedeiles eller Reeb paa Jordsthi Mander nærmere at vid¬

nesigtil Reebs end dehannem fra. Jyd. Lov. lb. 1. Cap. 49.

6. Forthe og Fægangsthihver Mand der i Bye boersskalot maa
vide sigtil Forthe og Vddreff. üb. 1. Cap. 52. ibidem.

Barnsbunden det sigis i Loven naar Bonde og Hustru

haffve Børn sammen dasigis de at være Barn-bunden.
Den Norske Lovsiger der om: Døer Bondes som haffver lagt

fellig med sin Hustru eller gifvet hende Hiemgafve og hun leffver

igien og ere de Barnbunden, ocicke ere flere Penge til ofvers
endhun borathaffve da skal hun selff forsørge sine Børn uden ve¬

derlags som hun hafde ved den Bonde: Eyer hun flere Børn ved an¬

den Mand daskal hunskicke dennem til Fæderne Frender. A.B.14.
cap. Lige Vocab. Hiemgaffve infra. Hinc.

Barnmindtidem. 2 om Bonden og Hustruen hafve Børn

sammen dasiger Lowen dennem at være Barnmindt.
Skaan.

Lov. lib. 2. Cap.1.
Barrild eller at bygge de Barrild er et tomtsted eller

bar øde Platz at bygge paa eller og den som hafver intet eller rin¬
geat begynde med ut Nybylle Folck er unge oe nygiffte Folck som

komme førstsammen i Ecteskab ochaffveicke megit til beste at be¬

gynde deris Brug med desigis at bygge de Barrild.
Barsel eller at rede til Barsels sigis naar nogen Ovindis

Person befindis fructsommelig med Barn. etc. mine Barsel¬
kaastskaldis det Værdskabssom i formere tjder naar Qvindernehaf¬

de fød deris Børn (gemeenlig den Dag Barnit først bleff baaren til

Kircke og fick Daaben) dableff giort hvilcken formedelst store bekost¬
ningers skyld i Kjøbstæderne bleff affskaffit under 40 Marcks Brø¬
dessaa vel som paa Landsbyerne. Reces Christ. 3. Art.. 69.

Reces. Christ. 4. Gb. 2. Cap. F. art.. 5. affskafferald Madot Ori¬
cke Kage Ost eller Bagnings Confect. Brød eller anditsickeat mia

Kij
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gifvis eller uddeelis, til nogen som indbedis eller at besøge i Husit

indkommer enten for Barnit bæris til Kirckens eller naar det er baa¬
rithiemsickeheller førseffter eller midlertid Barsel giøris og Bar¬

sel Ovinden forløsiseller besøgis. Dicta locoparag. 2. Ingen maa
kaage nogen Madorfremsende til Barselsqvinders eyheller nogen

Drick hvad naffn det ochaffvekand tilskicke. Dogenarmfattig
Barselsqvindeickemeenteller forbudit som nogen ville sende en Al¬
misses etc. pirag. 3. Til Barsel=vinders Kirckegangsmaa aldelis
ingen Giestebud-Maaltidseller frembæren af Kaast, Orick Confect,
eller noget saadant skee føreller efter Kirckegangen. eodem Reces. &
locoparag. 5. Om deris Straff som sig der imod forseer der om see

art. 7. ibid. G parag. v. Ge. Lege Vocab. Nye Paafund.
Bastor Baandskaldis Fængsel og Jerns Jyd. Lov. Ab.2.
cap. og insine. Vidne rinder Bast og Baand, og Kongens Ret.
Legeinfr Vidne. lem Skaan. Lov. Ub. 7. Cap. 3. Sv. Odermeere

see Vocab. Fengsligen infra.
Handfest. Frid. 2. Art. 13. siger at hvercken Kongenshans Ma,
yest Fogder eller Embidtzmændsskulle ladegribe Bastesbindeseller
udi Fængsel sætte nogen Riddermands Mandfforuden handtilforn

er forvunden effter Lovenseller og tagis ved de Gierninger der demaa

gribis og sættis for effter Loven etc. Constit. Frict art. 1. formel¬
der At det er ret i Rigetsat ingen Mandskalfangts- uden hand vor¬

der loulig forvunden ellerhand vorder taget med Tyfnet eller hand

tager Qvinde med Voldseller dræber nogen Mand etc. Lege Voctb.
Bindis. item Handfest. Olai parag. 1.

Const. t. Frici 182. ordner, at ingen maa fængsligen gribis

Bastis eller bindisseller sit Gods fratagis,førend hand blifver of¬
vervunden med Tingsdom Men enhver som beskyldis og anklagis

skal væresicker og fris til Tinge og fra saa og tillet at svare for sig
med mindrehandgaar ved det Tinfverpaa Tingessom hannem vii¬

dis
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dis, eller og bekiender anden nærlig Gierning som hand maabin¬

dis for eller gribis ved de Gierninger som hand efter Loven bør at

lide forspaa hans Liiffjeller Lemmer. Handfest. Olaiparag 1. Jyd.
Lov. Ab. 2. Cap. ol. Handfest. Frid. 2. art. v. Hvo nogen her imod for¬
urefter da bøder Hofvit Manden 40 Marck Bonden saaoe Kon¬

gen, og saamange som ere med i færor følge at giørehin Skam og
Skade bøde hver 3. Marck jure Seland. lb. 2. Cap. 23. Idermeere

herom see under det Ords Tiuff. lem Vocab. Bindis infra. Nota.
udi fordum tid i Danmarck, hafver ingen skammeligere Straff væ¬

rit uldit iblant Danske Mænd end at Bastis og Bindis. Thi
de som Erlige og oprictige vaare vilde langt heller miste Lisvitls end
haanligen henleggis i Fængselsi Bolte og Boyer. Hvilcket voris Hi¬
storicus Saxo Grammaticus Lib. n. parag. 250. fortæller. Idermeere
testerer lib. 12. pag. 29. ibid. at der er intet saa svart og vedersingeligt

foren Dansk Mands som Baand og Fengsel. etc.
Beede forst ia om en Veyfarende Mand Beeder med si¬

ne Hestes paa Græs eller Stub, der om læs Jyd. Lov. Ub. 3. Cap. 47.
Gst. Et jus Seland. lib. 4. Cap. 5. Lege infra Veyfarende Mand.

Beenhuggit sigis det Saar som saaledis er huggit at

der aff tagis Been i derfor bødis 6. Marck. Jyd. Lov. lib. z. Cap. 30.
Vide Skaan. Lovsom Orbødemaal. cap 30. lege Saar. Item Vocab.

Molugskjælder infra.

Bede=Dage, Ordinarie altid at holdis hver Fredag i Kjøb¬

stæderne aff hver Sognepræst i sin Sogn Aaret igiennem og paa
Landet i Hofvit=Sognerne den første Søgne Onsdag udi hver
Maanetsoe udi Aner Sognerne næste Søgne Onsdageffterser me¬

get Christeligen og Gudeligen betænckt og forordmtleffter Christ. 4.
Nova Receß. lib. 1. cap. 1. art. 33. Garag. 1. 2.3.4. 5. Nota. Tieni¬

sten (paasaadanne Bededage)skal begyndis det tjligste mueligt
er saa Guds Tieniste førend nogen Ting holdis skand væreendit
og

Bef. Beg.
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og skulle alle Sognefolckene være fortæncke at findis i Kircken saa

fremt de icke derfor, som for anden hellig Brøde villestraffis. Dicta
Reces. Slocout supra. Lege Vocab Lans-Mænd.

Befatninger; Duplices edicta. Lat. der om formeldis udi

Frid. 2. Receß. art. 2. Atingen Befalmug skaludgaa til nogen
Mænds Mænd at dømme udi de Sager som bør atorde¬
9Ridder
.
listil Herritzor Lands=Ting men alleniste om Herritzskiel og Mar¬

ckeskiel: Dog skal ickenoget Herritzeller Marckerskiel ridisellergie¬

ris førend Sandmænd eller Aaldinger hassve soeret. Nota. Be¬

fatninger maaoesaa udgaa udide Sager som Samfrender bør

at dømme udi og skulle slige Befatninger tagis aff begge Par¬
ter Men dersom een aff Parterne veigrer sig og icke villindgaasaa¬

danne Befalninger, dastaar det hans Gienpart frist for den ene
at tage dog at hand beviser saadant hans Vederpart at være tilbu¬

dit. Befalninger maaorsaatagis paa andre Trælter hvor udi
uden Aastedernis besittelse ey kand dømmis. jurta allegatostertug,

Lege Voctb. Commissarierinfra.
Befalnins=Mændene i Norge forstaa Kongens Læhns¬
Mændsskulle selff, udiegen Person, uden forsømmelse besøge Laug¬

Tingene, saaor de andre Tinge undertiden paa det Retten dis bedre
og med tilbørlig Respectholdis kandsor enhver for Ofvervoldhandt¬

hæfvisor forsvaris. Receß. Christ. 4. Ub. z. Art. 18. alids. Befal¬
ningsmænd Fogit eller Ombudsmand, som en hver Ridder¬

mands Mand som hafver Gods i Norge ocey selff boer i Landit

skullehaffoe: hvilckeskulle svare til ald Tiltale og Giensvar som er
iouligstessut saavist saadant hans Gods angaar og derom lide og

undgielde Dom og Rets effter Norgis Lovs saafremt den som paata¬
lersikkeskaldømmis Jorden i Hæssd. L. L. B. 24. Cap. Paras.2.

Begrafvelser i Kiøbstæderne Communesloch, Lat nyder
ingen i Kircken uden eet eyheller maanogen selgenogen Begraf¬
velse

Beg. Beh.
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graffvelse hvor de maa selgis) uden Kirckernis forsvarers samt¬

cke. Præsten or Kirckevergerne nyde fri Begrafvelser i Kircken
om de udi Bestillingen bortkaldis. Reces. Christ. 4. Ub. 1. Cap. Hart.

41. Lege Vocab. Fattige.

Idermere om Begrafvelser iblant ufti Folck da maain¬
gen som følger Liget gaa ind i Husit naar det udbæris eller følge

fra Kircken igien uden de som lade begrafvet og Arvingerne:Dr
som bære Ligetsmaaoegaa ind som deville. Lege Vocab. Ligstufven
dicta Reces. lib. 2. Cap. F. art. 7. parag. 1. Maaey heller til nogen

Begrafvelse nogen Kaast spisisseller Drickenholdis i Dødehus
foreller effter Liget er henfult men saadant Hedenske Fylderil er den
Affgangne tilære gandskeaffskaffit. Dict. loco par 8. 3. Hvis det¬

teydermeere vedkommer der om søg under det Ord Ligstufve: og

saafremdelis etc. nem Adelige Begrafvelserssapra nem Norsk.
Lov. Arff. B. cap. B. Osapr. Arsvegierd.
Med Adelige Begrafvelsersomskeer i Kiøbsteds Kirckeri
Danmarckser forordnitsat ald Tienisten skal være fuldendt til et slet
efftermiddag under den Straff, som Forordningen om formelder

nemlig let tusinde Rirdaler, til næste hosliggende Hospital der om

see Forord. Frid. 3. Dat. Hafn den 19 Julu, 169.
Beholding=kaldis hvis som blifver tilofvers fra Indtegt

og Vdgifft, naar et Regenskaberrictig sluttit. Hvoromsee Christ.

4. Recest. Ub. erp. 4. art. 52. hine Kirkens Beholdingsdrind¬
kræfvit Restantz, skalsættis paa Rente, om den hos visse Folck kand
blive udsator gifdis aff 20. Daleren til Rente og aff hundrit fem

og saafremdeelis. Hviseykandbliffveudsathos visse Folck skalvel

forvaris senten hos Kirckevergerne om dekand betrois eller i Kir¬
ckens Kiste. Heromydermeere under det Ord Kirckens-Penge.

Beholding fra Kirckernis Regenskaber i Norge der om vide

art. H. Dicta Recch. & cap. iid. Hvis Beholding or Rester
*

som
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som Kirckernehafve skulle Kirckevergerne ved loulig Domor Pro¬
ces indkræfve og der til aff Leens=Mændene og deris Fogderhielpis

tilrette. art. ultimo ibid.

Bekaastning, Distendiumsumptum, La. som kandpaafin¬
dis og optanckie med Beyllupper Barseler og Begeasvelser at an¬

rette imod hvis forbudit er aldelis affskaffit. cedem leco art. 7. pa¬

78.B. Sigt. Lege Vocab. Ny Paafund.
Bekræfftigel og at stadfeste Indvidneseller at indløse. Hine

Bekræfftigit det som er stadfest indvonden eller indløst: ut om
nogen Deel aff Rigit formedelst Feydeeller Indfaldskom under no¬

gen fremmit Potentat, og siden bleff igien til Danmarckis Rige

bekræfftigit: Daeffterdi Rigens Indbyggere skulle seiff tilhielpe
det at bekræfftige Maaoe skullehver Danmarckis Indbyggere
qvit og frinyde og bekomme hvis Gods og Eyendom hand tilforne
udisamme Orts Land haffthassver. Handfest. Frid. 2. Art.3.

Belbaaren, er tørre Hugs eller og saaledis blaaslagen aten

sig en kind røre eller vende. etc. Lege Trælbord infra.
Beliggelse o Laßactighed iblant Adel og andre. Derom le

ge Gaards=Retten art. 116. 17. lem art. 18 ibidem formeldis: Hvo
som beligger Qvinde eller Møel som er betroet til at bære Hes¬

bondens eller Hustruens Nøgles enten til Øl Mad Klæders Pen¬
dinge eller andet som Hosbonden eller Hustruen villehaffve forpa¬
ret dastraffis hand derfore som en aabenbare Tiuff om detiene

baade i Gaarden sammen i uden Hosbonden hannem benaade vil.

Vide Losactighedinfra. lem Receß. Frid. 2. ard. 12. G Recess Christ.

4. Ub. 2. Cap.5.
Beligger nogen anden Mands Hustru i Norge da bødei¬

mod hendis Bonde slig Bødder som 12. skiellige Mænd dømmer.
Sictis hand for slig Sag, og siger Neyder til verge sig med 2.

Mænds Eed.

End

Bel. Ber.
———

—

8
——

End forliger Bonden sig med den hans Hustruebelaae da
skal de giøre hver andre Tryg. Tager Bonden siden Hustruen til
sigudisammenleye, og beligger den anden hende siden igien ime¬
den Hosbondenlefversdahafverhand brut sin Tryghedssom den der
dræber sintrygge Mand uden Sag. M.B.22. Cap. Lege Bonden maa

for Hoer. infra.
Endberømmer nogensig at haffveligget hos nogen Ovin¬
deeller Møesor det icke er bevisligt da bøde slig Bødder derfor som

hand burde at bøde omhand haffde beligget hende og bliffver der¬
tilmed mindre Mand. cap. 28 ibid. parag. 2. Om Skiørleffnet og

Leyermaal i deforbudne Leed der om legge sao loco G dict. Receß.
b. Scap.

art. 3. Sc. & infra Jomfru=Kranckere.

Beliufvis nogen for Kongen da straffis den for Løgnsom

vedbør. Handfæstning Frid. 2. art.. 43.
Bergverck i Norge kaldis Metal. Nemlig: Guld Sølsf¬

Jern eller Kaaber=Biergel etc. Hvo det først finder og aabenba¬
rershannemskalstrax gifviis aff Kongens Ombodsmand 10. Richs¬

dalersom Materien er godfor sidennaar Wercket kommer ibrug,
skal hannem gisvis et eller to hundrede Richsdaler som Bergiter
rigt til og daværefrifin Liffstid for Arbeyde til Kongens Slotte
og Gaarde: Er der nogen som truer hannem derfor at hand det aa¬

benbaret den skalskickis i Jern til Bremmerholm. Reces Christ. 4.

lib. z. Art. m. Lege Vocab Ertz-Gruberinfra. Om Bergiveckt
Friheder og dets Privilegier der om findis adskillige Forordninger

som ickeeractis fornøden her at indførisseffterdi saadant icke den Ge¬
meene vedkommersetc.

Berøttede=Bruder i Kjøbstædernes skalaldelis ingen Pract
eller Føring itil Kirckestilstedissmen deskulle allene, uden nogen Fol¬

geaaatil Froprædicken der at vies; Befindis nogen at hafvere til
Barsel og gaar med udslagen Haar, bøde Kongen og Byen hver

L i

2

Ber. Bes.

84
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40. Marck. Receß. Christian. 4. Ub. 2. Cap. Fartic. z. par. Fr. 5.
Hinc.
Berøttede=Personerssom vordemistænckt forsat skulle leve

klætferdigt eller skammelig Leffnit med hver andre skulle (af So¬

gnepræsten og hans Medhielpere) icke allenistepaaleggissat desig fra

hver andre endeligen entholde: Men om de ere ledige Personet slet
aff Byens Sognen og Hertit frahver andre begifte med mindre

detil videre Kirckensdisciplin vilde forfalde og straffis aff deris Her¬

skab. Receß. Christ. 4. Ub. 1. Cap. 2. art. 26.
Besætning ilitind Seqvestrum, o. Arrest er Rescriptowi.

burgensicirca cap. 12. Jyd. Lov. Ub. 2. in Giess. Om saadanne Til¬

felde vide infra Togsætter.
Beseglede Brefveskulle blive ved Mact med mindre de aff
Hofvetmanden vidis og beskyldis, icke med hans vilie og vidskab at

være udgifven. Tord. parag. 34. siger: Athand bør at gifve Kirns
Eedsom hand kiendis ved Seiglet.

Besidde, possidere latine, er at hisfve noget i Haand og
Hæsidstegemfra Vocab. Hæffdeller Laughæffd.

Beslag, eller Arrest i Byeeller Birck der om lege Bircke¬
Ret. Artic. B. 14. Gis. G Arrest pauld supra. lem Vfri Mand.

Juste.
Den Norske Lowsiaer: Farer mand aff Beslag, eller imod

Forbud, fra Landiteller steder imellem (forstaa til Skibs dabøde

Skipperen ofte Ørtuger og 33. Marck: og hver Baadsmand paa
Skibet er en Marck Sølff. Skipperen skal bøde for alle dem paa
Skibetere som farer imod Forbud og hver betalehannem som de

hafve Gods i Skibettil. K. B. A. C. p. parag. 1. 2. Men farer mand

aff Beslag aff Kiøbstæder udi Herrit dabøde Kongenen Marck
—

Seist. wid. par igr. 1. Lege Vocab. Forbud.

Bestaalding eller at værebesigaldit sigis naar Slotte
eller

Bes.
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eller Fæstninger blive aff Fienderne belagt uden til saaledis at

mand icke letteligen kand komme udt foruden Fare uden ved Mact:
Gaards=Ret art. 33. siger der om: Blifver nogen ædel eller nædels

somhaffver annammit Kongens ; eller sin Hosbondis i Klæde eller

Pengestilsaatspaa nogen Reysesenten til Land eller Vand; eller blif¬
ver bestaaldit enten paa Slot eller Festelda er hand plictigsat fuld¬

giøre samme Reyse eller og blisfve udi samme Bestaalding saa
lenge den varer og maa icke begiere ydermeere Klæde Pending eller
Løns endhannembleff tilsagt den tid handsagde Tieniste: Hvoher

imodgiør være ærløs og straffis der til som vedbør. Text. allegat.

Lege Vocab. Svend infra.

Beste=Byede=Nænd vel Bygde=Mændidem (forstaa)
Riddermænds-Mændssom boe og bygge paa Landit i Danmarck de

skulle vidne det erssinne og grandskesom Sandmænd Oldinger eller

Næffnshaffve giort ulov og soret uret da haffve de mact som de aff
Landsdommeren opstefnis dennem at fælde for da hafve Sandmæn¬
dene Oldinger eller Naffn, forgiort en hver z. Marckjor imod deris

Herskab deris Boedslod. Receß. Christ. 3. art. 27. Parag. 3. G 4. Ili¬

ge maader forholdisssaa vist den Sielandske og Skaanske Lov reckers
om Oleinge og Næffn. Handfest Fridtz. art 26 Thi Sandhedskal
værerigere oekierere end Loven. Jyd. Lov. Ub. 2. Cap. 7. Lege Sand¬

mændinfra. line
Bestemandfor den som er bedre aff Standlend gemeenseller
og Veste Laads Eyer udi nogen Eyendom som er tilfelligsor den

somhaffver største Laad der udiseller og er af høyere Standend hans
andre Med-Eyerehand sigis at væresaa vist Bestemand forraa¬

der for at bortbygge eller fæste Eyndommen bort forandre. unde

Norst Lov. L. L. B. 1. P. har 189. Allas, Hvor Cion ubefver fel¬
lig og Laad med andre danyder Cronen Bysselen for de Gaarde Ju¬
anseet at andre have meere Landskyld eller Eyedom der udi end Sto¬

nen. Obne=Breff Frid. z. Det M./b. den 30. Mai. 68.

i

Betal¬

Bet.

36

— — —
—

Betalnings=vidner, kaldis de Vidner udi den Norske
Lovs som vidne med anden Mand at haffve betalt sin Gieldt som

handkræffvis. De skulle ey være mindre end to loulige Vidner,

og da være den qvit somkræfvis Det heder Betalningsvidner¬

og der imod maaingen Vidmsbyrd føris. Fierde Mand i Slect
eller Svogerskab maa icke der om vidne uden hander dem lige
nær beslettet og besvogrit som tvistis etc. K. B. cap. 2. Parag. 1. Lege

Vocab. Gield. infra.

Betlere og Staadere der om hafsver salig ochøyloflig Kong
Frederick den Anden vistløfftig og meget vel forordnet hvorledis
med dennem skulde forholdis som hans Naadis Forordning. Dat.

Hadersleffhus den 27. Detembr. uss. nocksom udviser. lem Reces
Christ. z. art.. 62. G Reces. Christ. 4. lib. 2. Cap. z. art. F. parag. 7. Le¬

geinfra Løsgengere.

Betlere, som ere vebtorfftigoeskrøbelig) saa de en kunde for¬
tiene deris Brød deskulle aff Lænsmændene indleggis udi Hospita¬

lerne Eller og hvor det icke kand tilstrecke skulle degissvis synderlige
Mercke og Kiendetegnfor siden aff Meenigheden i Kjøbstæderneel¬

ler paa Landsbyernemmed en Christelige Almisse underholdis dersom

nogle sig anderledis fordriste at beile ocomløbe deskulle paa hvad
steder de kunde betrædissstraxpaagribissor siden som andre Tattere

eller Fredløsesalvorligen straffis. Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. A. art.3.

begge Vocab. Lans Mandene.

Ingen Betler maa aff nogen Fergemand eller andre offver¬

føris fra en Provintz til en anden: med mindre hand haffver Pas og

Beviis med sig. Dicto loco parag. ultimo.
Betlere som ere føre skullepaagribis og efter Dom foris
til Bremmerholm, der at arbeyde. Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. 21.
Art. 2. Nota.

Den Norske Lov siger At ingen Betler som er karsk maa
222

Bet. Bev.
—

————
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gaa at Tigge og om hand skeer nogen Spot eller jagis af Der

dafaar hand derforingen Ret: Men de som føreere skulle arbeide

for deris Føde. M. B. 24. Cap.
Syrach i det 4). Cap. siger: Mit Barnigiff rigicke til Tryg¬
leri det er bedre at døe end at trygle. Den som forlader sig paa en
anden Mands Bordshand tancker icke at biere sig med æresthihand

nødis tilat synde for fremmed Madskyld: Menen fornumstig vis
Mandtager sig vare derføre Tryglerie smager den ublue Mund
vel: Menpaa det sidste skal handfaa en ond Koldesiuge der aff ver¬

sibus 29. 30. 39. & 32. Lege Vocab. Fattige. lem Tryglere infra.

Betroed Gods forstaa om nogen Mand betroer sin
Tieneres eller anden Mandssit Gods (Pendinge eller anden Vaa¬

ret at forhandle sin Horbonde til Gaffnocbeste inden eller uden
Lands oghand der med utroligen handler, eller og samme betroet
oghandfaait Godseller Penge unytteligen fordoyer eller og op¬

tager Gods og Penge paahans Hosbonds vegne og sætterhan¬

nem i Gield uden hans Befalning og Vilge eller fordominerer
det. Hvem isligutroskab befindis i straffis derfor som en utro Tie¬

nere: med m nore handkand betale hans Hosbond hvishandisaa
maade hasiver forkommit; eller og stille nøyactige Forloffvere til

visse tid at betale. Norsk. Lov. K. B. 22. Cap. parag. ultimo.
Bevis eller Vidne at føremden Tinge er enhver tilladt sig
og sin Sag der med at defendere, om nogen sig der paaberaaber der,

maa icke paastindis meere end een gang, og da skal næffnis, hved
Beviis eller Vidnehand vil føre og paaskindes Recess. Christ.3.

v. Men skinder hand sig til at aff bevise den Sag som hand tils¬
lis for ogsaadant icke efterkommer inden 6. Vger daer hondtal
den for den Sag, med mindre hand appellerer for høyere Ret de

hannem der gisfviis del tion paa ny: Men bedsser hand bet hand

paaskinder, dafrskiendis hand til Hiem=Tinget for den Tiltale og
De¬

Bid.

35
——

*—

da kand hans Vederparts Sictelse og Eed intet gielde der imod in
legibus Ericiparag. z. G Recest. Christ. 4.lb. 2, cap. S. art. 20. Lege

under det Ord Sicte. & infra Vidne.
Bilder Mand anden der om formeldis i den Norske Lov sat

det er utilbørligt at bijdis som Hunde og Heste. Hvem sombider
anden da skal Ombudsmanden lade tage og førehannem til Tin¬

get og lade bryde Fremtænderne aff hans Hofvit, og være der med
Sageløs for Kongen, uden gode Mænd kand siunis hand giorde

Nødverge og damaa hand komme til Bøder og da bøde den hand

beed effter 32. u vildige Mænds Dom, fyllist for sin Skade og

Kongen ofte Ørtuger og tretten Marck. M. B. 14. Cap. Lege Vocab.

Hundinfra.
Bildis Heste der erforvarit (forstaa med Og hos sig) og

den ene buder den anden ihiel da vurderis den som død bleff, og
betalis halffparten aff den lefvendis Eyermand med mindre den der

igien lefver er verre end halffparten den døde Hest og da forgiører
handickemere endsig selff. L. L. B. 33. Cap. parag. 2. End bider
anden Hest (som en følger Øg) Stodhest daskal Stodhesttilful¬

debetalis: Blifver den Hest død som løber til Stodhest daligge
hand paasin egen vercke ibid. parag. 2.3.

Büder Hest Øg ihiel da bøde den Hesten aatte Øgit:
Men biider Øg Hest ihiel da bøde den Øgit eyer half værdfor
Hesten. parag. 1. Bisder Horsse-Hest Gildingihiel dabetale

den Horssehestenaatte Gildingshestenigien. Men buder Gilding
Øgihiel dabetale den Gildingaatte halff Øgens værd ibid. pa.
78. 5. Idermeere vide Hest. lem Vocab. Stodhors infra.

Tider Hund nogen Mands Ovæg, eller driffver det paa
Vføre da bøde den Hunden eyer første sinde halff Skade men al¬

tid der eff terskal bødis fuld Skade. L. L. B. 36. cap. parag. ultimo.

Bierie eller Berges vel Byrghedtsidem, legere, collig re. d. at
ind¬

Bie. Bij.
————

29
————

indsamle giemme og for vare noget som Korneller Høudi Hestets

tid. Skaan. Lov. Gb. 9. Cap. 18. allas, at bærie Gods til 5
Subour
Haffsnød. Imt.
** 5.
Bierielønskaldisbillig Løn o=Betalningssom Storurca
—
X

Mand udgiffver til den eller de, sombierier Frid) Vrageller

Godsli Haffsnød Storm og u væst enten i Læstertallsellerimer

maader efter Sørettens 49. 677. cap. Norsk. Lov. L. L. S. m. Jan.

Lege Vocab. Skibbrud. lem Vrag. infra.

Bierageslatind skulle forvaris med Gierde saa at anden

Mands Fæeykand spildeeller nedkasiedem skeer det til da videlig
selstsommand faar Skade paa sine Bier. Iyd. Lov. Ub. z. Cap. 36.

dog undtagis (Geder og Gaardbryderes som Bonden skaldeclis til
at giemme. cap. so ibidem. Lege letaab. Gaardbrydere.

Bier som følge anden Mands Büerey de komme begge

Syeretilfælligsom de villestiffte Gaffn og Skade: Menhvocyril
skiftefoederne er forkomme de andre vide sig det selsfferi
handeyvilde vedtageoeskiffie. Jyd. Lov. o. can zy. jus Seland..

5. cap 3. Skam. Lov. b. n. Cap.4.

Bier som hitiis enten paa vilde Volde en udi Skouff
Muckeller ogsaa paa Kirclegaarde dehertil den som dem først

finder yd. Lov. Ub. z. Cap. 10. Hvorledis Bier skulle følgis til

siedsocellers i alle maade med dennem omgaais som de findes derom
lege ibid. Gjure Seland. lb. 5. Cap. 35.36 Skaan. Lov. lib. . cap 1.23.

Caput s. siger: Om mand hitter Büer i Skoffve daskal mand
hugge sit Mercke paa Træit tagis de siden bort aff anden dafaris

der efftersomeffter andet Tyfveri. Tert. Frculgat.

Biser som hittisianden Mands Skoff, ocere fløyne i Træ¬
er dennem maaingen borttage og ingen Laad ihaffve uden hand

følger dem til Sæde aff sinegen Gaard, og da bør hand den tredie

Part aff dennemsom deskullcoptagis. Jyd. Lov. lb Scep. 20.
5

als

Bij. Bin.

90
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Jus Seland. lib. 5. Cap. 3. siger: Kand den som følger Biserne
og ret Eyerer faae sine Biier ud Træit uden Skade da maa
handtage dem men ellersicke uden hand faar Forloff der til aff den
Skoveneyer. Skaan. Lov. lib. n. Cap. 1. 2. stemmer og her med ofver¬

et Men findis de paa Qvisteseller paa Jordensdatage dem bortska¬

disløs. lbid. Cap. 2.
Bijer som de tagis bort med Voldseller stielissdet maa deelis
enten med Næfning eller Sandmændffordi det er ligere Herverckend

Ran. Jyd. Lov. Ub 3. Cap. 41. Skaan. Lov. Ub. n. cap. 5.

Bindisls=Fengslis maa ingen Mandsuden hand tagis med
noget i Hænde som Tinsfstaalit Gods, eller mandtager hannem i

sit Huusom Natte tidesmed sande Tegen at hand vil stiele Jyd. Lov.
lib. 2. Cap. 9s. Endsaamange som ved vorder tagit grebit eller fun¬

dit der tysnit giøris i Huus eller fellig dennem maa mand alle for

Tyfvehafve og dehafve alle deris Boefæ forgiort men for desaa¬

ster der i Huus vorder fundne maaingen bindis uden Hosbonden
allene, fordihand er Verie for Husit uden saaskeersat mand finder

noget under hans Indiste Mandsseller Indeste Konis Laas eller Ly¬

ckelse saasom i deris Kiste eller Boe Dict. Jyd. Lov. Scap. og ibi¬
dem. Jure Sland. lib. 2. cap. 23. 25. lib. 5. Cap. 12. formelder

Om

mand binder frels Mand uden skyld da bødehannem 40 Marck)

og Kongenligesaa. Lege Tocab. Tiuff infra.
Den Norske Lovsiger Binder mand Sagløs Mand, da

bøde Kongen fem Marck Sølff, og stande den hand bant til rette
effter 12. Mænds Dom. M.B. 17. cap. Nota. Tyfve og andre Mis¬

dædere maa mand binde Sagisløs, ibid. ltem, Tingmænd maa
ogsaabmde den som dræber eller saarer anden paa Tinge og føre
hannem til Ombudsmanden at forvaris. Dict. lib. & cap. 7. vide
Constit. Christoph, fill Wold. Anno 1320. Et VVold. patris Regine

argar. Anno 160. G Vecab. Bast supra.
Bin¬

Bin. Biø. Bir.

9)

———

————

Bindis maaeygalne Folck aff nogen som dennem i Verge
haffver førend de vorder Tingliust, og bliffver der til forloffvet aff
Dommeren jure Seland. lib. 5. cap. 3. Lege Vocab. Orvide infra.
Nota. Herr vil Loven hafve forstaait saadanne galne Folck, somey
ere Landkyndiger og Naboerne intet ont bevist at deere galnesthisaa¬

dant effter Lovens meening bør at væreryetbar førend nogen for

Affsindighedeller Gallenskab bindissetc.
Den Norske Lov siger Om nogen Mand findis (som er aldeelis

affsindig eller gallend damaa binde hannem hvem der vil og føre
hannem til Tinge og tilbindehans Frænderhannem for deereplic¬
tige at forvarehannem og den hannemhefftede stage sin Omkaasti¬

gien aff den Galnis Gods om det er til. Hver mandskal affsindig
Folckheffte uden Brøde deskulle være udi deris Frenders forva¬
ringssom andre Børns etc. Endsictis Gallind Mands Frande, at

hand icke vilheffte den Galne eller Affsindige da verge sig med sin

egen Eed. Hvorom vide M.F. 8. cap. per totum. Einfra Jocab.
Gallind. etc.
Biørne og Vlive ere tvendeslags skadelige Diurs som fin¬

dis gemeenlig i Norge, som mand maa slaa oeskinde udi hvis Skoff
og Marck mand vil undtaget hvor Bornen ligger i Vinterleye¬

da eyer hand Bjørnen som tilher Skoffvenhand i ligger. Dog

skalhandlinsepaa Tinge at den Børn ligger ihans Skoff: Ta¬
ger den siden nogen anden: da skal hand bøde Landnam imod Jord¬

drottenfor den Skofveneyersbeholde Børnen. Norsk. Lov. L.L.
B./6. Cap. Vide Receß. Christ. z. art.. 68. G infra Vocab. Vlfve.

Birck betula, Latine, Birck og Bircke=Ret er en sær¬
delis høy Ræt og Frihed i Danmarck med LovocRætsærdelis: saa

og udi Almindelighed at erholde. End ogsaa med Bøder og Sagfald
at opberge. Hvilcke enten fordum og aff Arrilds tid til Bircker

indsvoret og hæff det eller og aff Høyloflige Kongers synderlige Leen
Mi

Gaf¬

Bir.
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Gifve og Benaading nogle Danmarckis Rigis Indersaatter, Adel¬
Bistoper-Prælater Herrer og gode Mændsarfoeliaen at hafve fuldt

og fübortfocendnu at følgeoe tilhøre. Bircke=Ret. art.).
Bircke=bønderne ereplietigsat holde Birckens Enemer¬

cks Stoeror Vege ved lige hvilcket den Bircke=fogden sætter som
sit Lands Eyere ere skulle Benderne tilholde: Mens hvis Bir¬

ckens-bonder Juden Birckens-Enemercke og Medherritz=Ben¬
derne ifellig boer deskulleholde Herritz=veye vedlige med mindre

dets Bircke=Tingit villetiltalis orstande til Rette. Reces: Christ.

4.lb. 2. Cap. 2. arti. 1. parag. 2. Lige Vocab. Treer. item eye
infra.
Bircke=Foget og Skrifver samt Tinghøreresskaltilforord¬

nisorsættissaff den Birckerretten hassver-Oestal Bircke=fogt
og Skrifver være boesætte og vedderhefftige Dannemændssom frulle
irette og visse Tider holde Ting forskaffeen hver Lovor Ret som de

vide at forsvare. Birckeret. art. J.O Recch. Christ. 4 Ub. 2. cap. 6.

aft. 18. Læs Herritz Fogit insr.

Bircke=Fogetz og Skrifvers forsætligforurettelsersmed op¬
holdorudstuet, saaoe med Rettens spildeeller nettelse eller og veigre

sig Vidner at siede, forhøre eller forhørelades eller oggisvebeskrevet
*

saa vist skee bormed Rette (synderligen i dens Sag som Bircket
tilderer, de skulle icke alleene omsligt aff Landsdommer befindis
2
jo ferske
Sagen igien medbeviislig Skadelidelse men derforuden

om dem til Lands=Ting fældis foruden Kost og Tæringshaffve for¬
brik 42. Marck Voldsbøderforsaafremt de eyleffter Dom der paa

til Lands=Tingudleggislinden ser Vgersdampahandey være Bir¬
ske=Foget isamme Birck. Bircke=Ret. art.. 5.

Bircke=Fogetz og Skrifveris Rettigheder som sedvanligt
med Brefveeller Dommepenge efter Recessen; og ellers de, saavel

som

Bir.

95

som Sandmand-Oldinger (sexten og femten Mændsiallemaader

rette sig efter Loven Virckeereiten-Recesser Forordningersocanden
Landserctor Lovens genget eftersom de for Ride=Mænd i de Sager
eller og for andre Sager for Landsdommer atte at forsvare og stan¬

detil Rette. Birckeret. art.. 6. Dogskullesamptlige Birckebønder
efter sedvanlig Vedtæctsecessen og som i Herrit skeerfgifver Bir¬
cke=fogden og Skrifveren deris Rettighed. art.. 42. Til Bircke¬

Ting maa ingen fordeelis eller tiltalissmed mindrehand tilfornehaf¬

verbekommet loulig Varsel. Art. 9. Lege Varsel infra.
Bircke=Fred, hvodenbryder eller og for nogen Sag udi
Bircksloulig Voldsværgisshandskal bødefforuden Hofvitsagen

til den som Bircket tilhøretsligesom til Sagvolderen 40 Marck:
hans Herskabs Rettighed eller Tiltale i alle maader uforktencket.

Birckeret. art. 16. Grinfra Bøderne.

Bircks og Kjøbstæds-Mænds rette Verne=Tingsibidem art

3. nemlig Kiebstæds og inden Bircks-Mandsskalsvarcen hver

som dennem hafver til at tales til deris egit Byeseller Bircke=Ting
som er deris rette Verneling: med mindre de anden sted med ferske
Gierninger paagribis eller anholdis, saasom for Mords Styldt og
anden Halsløse Gierning dagaais der om paa de sieder de anhold¬

neere. Dict Birckeret c art.3.
Brcke=Retten er først gifforn af Kong Erich Christopher¬

sen 1269. paa den Herredag dableffhuldet til Nyborrig, som siden
til Helsingborrig aff Kong Christofter er forbedrit og nu paa nyof¬
versect ocigien paa Prent udgiffvet udi Christ. Tids Anno 1623.

hvor udi alvorligen bindis og befalis alle og hver som Bircke¬
Rettenentenhaffver at meddeeles eller fordre at de sig der efter
endeligen forholdesetc. Legeinfra Vocab. Landsdommer.

Birck og Kiøbning haffver cens Ret Rettighed og Frihedsdog
M i

de

Bir. Bis.

94
————

———

de Sagersi Bircke Retten eysærdelis formeldis de ordelis efter Lo¬

vens Recesser og Forordninger og anden loulige Genge og Procest,
saa vel til Bircke som Bye=Tinge. Birckerct. art. 2. Lege Vocab.

Stadsræt. fra.

Birckis Herlighed og Frihed naar Birck gaar i Arffor
Skiffte da følger Herligheden med Bircke=Fogit Skriffver og
Sandmændattilsætte og deris Faldsmaal at opberge den hvil¬

cen Sædegaardenssom Bircket næffnis affjarsiveligen tilhørersel¬
ler og den største Laadseyere om der icke befindis nogen Sædegaard.

Ellers nyder en hver Laadseyere i Bircket, saavist Sagfald som

paahans Grund Fortog Agres Jordfor deris paaløb forgiøris. &c.

Lige Vocab. Bøderne infra. Gart. 24. ibidem.
Bircke=Tinge i Danmarck Conciliabulum Latine, skal være
nogle til so. kand dog icke fornogen visse Talnaffngiffvis som Her¬

rederne. Thi Birckerne dets Ræto Frihedkand forandris End¬

ogsaa formedelst Mißbruggandskeforbrydis eller ødeleggis. Dir¬
Eerne kand ogsaa optagis og aff nye stifftis og Talliteffterdags

formeerisseffter velfortiente og Naadigst aff Kongerne meddeelte Be¬

naadinger og Privilegier Sc. Hvis ydermeere om Birckor dets
tilhørige Videnskab behoffvis skalden Gunstige Læsere paa andre

steder især befinde fuldkommeligenher udi allegerede indført om

det ellers ræt efftersøgis.
Biscoper og Præster) Epistopich Sacerdotes Lat om de¬
ris forholdt udi deris udvortis Leffnet og Omgangelse der om findis
Guds Vefalning til Aaron, i den tredie Mose Bohs 10. Cap. hvor
Gudsiger: Duordine Sonner med dig skulle icke dricke Vinnel¬

ler nogensterck Drick naar i gaar ind i Forsamlingens Taberna¬
ckelspaa det i skulleicke døe: det skal være en ævig Ræthos alle eders
Effterkommeres etc. versibus 8. 9. 10.). Ezech. Prophet. Cap.44.

v. 2). Læs Epist. Lauli 1. aa Timoth, cap. 3.N.1.2.3.4. ad Tu. cap.1.
N.

Bis.
— —
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v. 7.8. 9. Læs ydermeere Receß Christ. 4. Ab. 1. Cap. 1. art. 22. Ein¬

fra Præster.

Biscopers Mænds=Brydiesigamle Dageskulderettetilde¬
ris egne Hosbondersom de forbrøde, 3. Marcks ocey hed Ombuds¬

mand. Jyd. Lov. Ub. 2. Cap. 77. Lege infra Brydie. Nota. Her udi

sunis Loven at hensee til Hals og Haand. etc. Unde Vocab. Hals og

Haandinfra.
Biscops=Næfninge, skulde ligamle Dage, væreto ihver
Fierdingsor to i hver Kirckesogenfor dem skulde Sogne Mændtilta¬
ges og Ombudsmand skulde dem i Edhe S. udi Eedtage. Deskulde

icke sammen være meere end et Jamling. Effter Juel skulde deom¬

skifftes, ligesom andre Næffninge og deskulde ickesvære uden om
Hellig brødeldet er som mand Beriesom hellige Dage. Jyd. Lov. lib.

2. Cap. 78. Lege Næffninge infra.
Biscops=Næffninge, iformere Tidersom de soreuretor
blefvefælde daskulde de ogsaa sætteocrette og bøde til Kongenssom

andre Næfninger Jyd. Lov. Gb. 2. Cap. 79.

Biscoperne skulle i deris Visstatz ogsaa vistere Skolerne
desmaa saa vel som de store og da examinere Skolemestere og Hø¬
rerne saavelsom Disciplene og dersom dahos dennem nogen mer¬

ckelig Brøsteller uflittighed befindissskulle de dennem straxaffskaffe
og udi deris stedt andres som der til dyctigere og dueligere kunde være

forordne. Læs derom Receß. Christ. 4. Ab. 1. Cap. 1. art. a. S pa¬
ragr. 1.2.

Deskulle ogsaa udi deris Visitatzer forfare om Kirckernis Til¬

stand: Angifvis nogen mangel daskal hand ved sin Skrifvelse an¬
giffve det hos Kirckens=Forsvar. Lodem Reces. Slb. cap. 4. artic.

7. Nota.

Naar Biscoperne eller Prowsterne lade Meenigheden for sig
kalde udi deris Visit tzer, og nogen uden loulig undskyldning ude

bliver skal den som viliterer, Fortegnelse paa de udehlisvende for¬

fatte

Vis.
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fatte for deris Øffrighed tilskicke som dennem for Helligbrøde skal
tiltalelor straffessomhand acter at forsvare.

Biscoperne stulleoe med deris underhafvende Præsier haf¬
ve Tilsin, at den Anordning om Sværen og Bandens affskaffelse
Aarligen iblant Meenigheden vorder effterkommit. Dict. Recest. tib.
Scap. 31. Perag. L. G. Iligemander skulle de i deris Visitatzeral¬

vorigen holde ofver den Forordningom Kirckens Myndighed saa

den ickeforsømmis; som defor Gud i Himmelen og hans Kongl.
Mayest. ville forsvare. Dct. Recest. Ub. 1. Cap. 2. art. 4. Deskulle oc¬

saahaffve indseendelat ingen fremmede Danske Bøgerssom uden Ri¬

get eretryckte her indføris saafremt de icke ville staa derfor til Ret¬
te. Lodemlb. Scay art. 34. Lege Focab. Bøger mfra.

Bescoperne skulle eraminere de Personer i hans Stifft:
somskiekis med Vngdommen uden Lands, hvad hans Religion og
Troer. Recch. Christ. 4. Ub. 1. Cap. 1. art. 28. Lege infra Examineris.

Biscopernemannicke forskrifve nogen Person tilnogen Kald¬
eller dennem med nogens Kald befatte førend den samme aff Pros¬

sien og debeste Sognemænd bliver dennem tilsend at caminere:
Megit mindre skulle de nogen ordinere, førend hand aff Lehns¬

Manden hafver bekommet Collatz. Receß. Christ. 4.lb. 1. Cap. 1. art.

29. Lige Præstekald infra.
Biscopen om hand tager Skienck eller Gassve for nogen
Person til Kald at befordreldaskalhandgifve dobbelt til næste Ho¬
pital ordertilhafveforbrut sit Kald. Recest Christ. v. Lib. 1. cap.1.
art. 20. Parag. 6. Lege infra Voctb. Suptrintendent.

Biscoperne som affnogen deris underhaffvende Prewestel¬
ler Præsteradvaris, og for dennem beklagis at nogen Adelspersoner

sig understaae dennem for deris trohiertige Paamindelse om deris

forargelige Leffnits at truesbeskicke, eller med nogen Gevalt derforat
forgribes og Bistoperne det icke for hans Kong. Mayestangtfver

dehalve der med forbrut til næste Hospital 200. Rirdaler.

lige¬
ma¬

Bif.
———
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maade Lænsmændene om det for dennem klagis og de det icke til¬

kiendegiffve: og der som Præsten det icke klager da mistehand sit
Kaldsete. Recess. Christ. 4.lb. 1. Cap. 2. art. 24.

Biscoperne de skulle giffve Kirckernis Forsvarer Copie aff
Stifftsbøgerne om de det begiere ibid. Cap. 4. Art. 18. Ege Kircke¬

Stoelinfra.

Bissekræmmere Circuitor Lat. kaldis de somomløbemed
Krampaa Landsbyernesor det selge og bortprange endog saadant u¬

di Christ. z. Reces. forbuditer saaledis, at ingen maa bruge nogen
Kiøbmandskab paa Landsbygdenstil Forprang med Alne Maalel¬

ler Vect. Recess. Christ. 3. art. 33. 34. Receß. Christ. 4.lb. 2. Cap. art.
13. tilsteder ingen med nogen Kramvare at omløbe fra en Kiøbstæd

til en andenseller og nogensted der med at udstaasor udi Alnes Lodsel¬

ler Pundat selge; med mindre hand haffver vondit Borgerskab og

sigher i Rigetnedersat ocholder Dug og Disk skatter og skyldersli¬

ge ved andre Indersaatter. Lege Vocab. Fremmede.
Den Norske Lov forbindersat ingen Bøndersønnerseller Dren¬
ge Løsekarle og Husmændseller Bissekræmmere maaomløbepaa
Bøgden ockiøbslaa i Norge, ickeheller maa Bønder tage slig løs

Folck Mandeller Qvinde til Husværing Men de Mændseller le¬

seekarles somickehafsve saamegit Gods under Hænderuel at dekand
fæste dem Gaarde skulle tage dem Tieniste og arbeyde for Herre¬
mænd, Præster eller Bønder og tine for heelt eller halff Aars løn

ocickegaa i Vgedage. etc. K.B. 2. Cap. Lege Vocab. Husmænd. lem

Pebbersvenne infra.
Bismere strater Lat. er enhver ey ubevist, at væreenliden
Veits affdeelt udi Marcker og Skaalepund spaaet Lispund 2. eller
tre dræctig Joctienlig kandbrugis i Huse at veye Smaavecte med.

Hvorom Recessen formelder at ingen anden Bismere maanogen
bruge udi deris Huse forstaa i Danmarck, uden de som erelignet
efter Kiøbenhaffns Veit, saa at ethvert Lispund beregnis til 6.

Skaa¬

Bla. Bli.

D
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Skaalepund. Receß. Christ. 4. Ab. 2. Cap. art. 1. Lege Vocab. Vect

infra. Nor¬
Et Skaalpunder z. Bisinersmarckjocen Bismer=marck

skalvære 16. Lod, saa er et Skaalpund 52. Lod Coiniske Vect. etc.
Et Bymerpund i Norge er 24. Marckloeskal holde 12. Skaal¬

pund over alt Landitsundtagen i Baahus Lan og Vigens der bliver
Bismersvect som aff Arrildstid; nemlig et Skippund 20. Lis¬
pund. Et Lispund 18. Skaalpund socet Bismerpund ic. Skaal¬

pund. Norsk. Lows K. B. 29. Cap.

Blackskaldis udi den Norske Low, Slag med flad Haand
eller og fladslag aff Vergesur for slaad Haandslagssomkaldis Black¬
og Slag med flade aff Sverdi derfor bødis 2. Marck Sølff. etc.

liis, Pust eller Næfvehug. unde M. B. 16. cup. Lege Joctb. Pust

infra.

Blid=Natur det Ordfindis iden Skaanske Lovss. Bog
29. Cap. og bemercker om saadanne Diur som ere Blid o. milde
aff Naturen saa de kandtæmmisssom Hiorte og Hindecte. Op¬
føder nogen saadanne Diur og de dræbeeller saarenogen da bøde

den dennem eyer 3. Marck. Alids Grum=Natur som Biørneel¬
ler Viffvesom de aff nogen opfødissor dræbede nogen dabødis der¬

for fuld Mandbods End saare denogen da bøde Eyeren derfor fuld
Saarbod. cap. 1. ibid. Lege Vocab. Opføder infra. See Jyd. Lov.

lib. 2. Cap. 35. G 26. Lege Vocab. Fæ. infra.

Blindscar, Lat. Blinde=Folcksere desom ickekandseetoc.

hafve Brøst paa Øynene der om ere Guds egne Ords udi den tredie
Mose Bogs 39. Capitelssaaledis-Duskalt ickelegge noget i Veyen

for den Blinde, somhand kandfalde paa men du skaltfrycte dig

for Gudsthijeger HExren v. 14. Forbandet være den som kom¬
mer den Blinde til at fare vild paa Veyen og Folcket skalsige A¬
men i den 5. Mose Bogs 27. Capitel v. 18.

Blod¬

Blo. Bod.
———
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Blodskam incestu. Lat. Erockaldis som nogen videndis
med sin egen Sleckeller Svogerskab øssver og driffver Hoer og Let¬

færdighed udi de forbudne Leeder sagt aff Blodl. udi Slect og
Svogerskabs Blods og kaldis derfor Blodskam: Der om læs
Mose z. Bogs 20. Cap. d versu m. ad versum ei. Idermeere læs

Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. Hartz. hvor formeldis At dersom saadan

Blodskammer begangit baade med Moder og Datter da skulle
Kroppene naar dehalshugne ere andre til Anskye) kastis paaen Ild

ocbrændis. etc. Legeinfra Hoers GVocab. Skiorleffnet.
Blodvide reatussangvinis, velmultasangomaria, Lat.
o. Pengis Bøder og Straff for slagensstucken, eller huggen Saar
hvorfore Bonden bødis tre Marck og Kongentre Marck. Alids,
Blodvide er og z. marck, som Kongen bør aff hans Boe der sver¬

gis Fredløs for Manddrad saa bør hand og om hand beholder sin

Fred. Iyd. Lov. Ub. 2. cap. z. 49. & 36. jure Seland. lib. 6. Cap. 5. lege
fra lecab. Bod. Ydermeere de Jyd. Lov. lib. 1. Cap. 32. som

formeldersom Fledføringsaarer sin egen Hosbonde da gielde Hos¬

bonde der Saar vorder. Blodvidel tert. allegat. Arnold. Hvilf.
in vita Vald pag. 602 kalder Blodvide Hals og Haandsit. Lege

infra. Tocab. Tegen Gield.
Boddemerie erercitariaactio, kaldisnaar en Skipperer
udifremmede Lande og haffver icke saa mange aff sine Reders Pen¬

ge at hand kand laddesit Skib der ud med dahafver hand mact at

laane Penge paa Skib og Godsis Eventyr, som kaldis Bodde¬
merie, ogskalhans Redere væreplictig at betale for v. laante Pen¬

ge naar hand fører dem Skib og Gods tilstede som de hafdebefalet
hannem: Men seyler Skipperen andensteds foruden hans Reders

Befalningsda svare Skipperen alleene der til. Søe Ret. art. (S. Lege

Skipperinfra.
Bodllatine mulcta, line Bødemaal eller Bødemaals Sager

* i

ers

Bod.
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ere de Sagersder bøder Affpringer for nogen kand tildømmis at ud¬

gifve for sine Forseelsersihvad det og værekand eller og der imod til¬
kiendis at annamme eller opbergestil Vederlag for erliddende Skade.
Endoesaa Øsftighedens Bøder og Sagefaldsut for Manddrab¬

Roff-Affhug=Lemmelæstelse. Item Saarbod-Mand¬
heldeløs=Bodtog Bordags=Bøder: hvor om see isærdelis.

heds hvert paasit sted. Hvad Weld. z. der om haffver forordnet det
er beskrefven udi den Jydske Lovs 2. Bogs 9./5. 22.20. ot 28. Cap.

Bog fra det 21. Cap. octil det 57. inclustve. Jus Seland. lib. 2.

cap. D. 14.lib. 3. Cap. 10. n.lb. 5. Cap. 20. A. 22.23.24. 25. 26. Elib. 6.

cap. 5. Gr. Alias.
Bødeløs=Sager ere de Sager og Gierninger som eykand
bødis uden den høye Offrigheds synderlige bevilningoe benaading.

Tide Skaanske Lov om Orbødemaal cap. a. som siger: Om

mand dræber nogen hiemme til sit eget med Forsæt.
Tager mand Bondens Datter eller Søster Nøduge

3. med Vold. Tager mand andens Feste=Kone. Heffner
paa Bøttesbøtter. Setter mand Ild med villeianden
Huus det er Bødeløsmaal, eller de Sager someykandbo¬

dis Vide Aaraad sapra. lem Vocab. Orbødemaal infra. Den Nor¬

ske Lov kalder det Vbødemaal ut so loco. ltem M. B.2. cap. Lege

ecab. Bondens Saginfra.
Bød, Bøder eller Faldsmaals Privileg. Christ. 1. parag. 34.
Allerette Bøder som kandfalde eller forbrydissdeskulle effter Lands¬

Loven kræfvis og opbergis og icke afftvingis nogen med Vold eller

mact. Nota Alle Forseelser som bryddis og begaais aff de Personer

somere ifellig deris Faldsmaalmaa icke bødis eller udgiffvis afffel¬
lis Boel Jyd. Lov lib. 2. cap. tor. infine, jus Seland. lib. 1. Cap. 41.

men aff enhvers egen Hofsvitlod, som bryder thiingen kand for¬
giøre meere end sin egen Hals og sit eget Gods, som den allegerte

Tertklalig udviser.

Hes¬

Bod.
————

—
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Søretten 27. Cap. formelder: Om nogen Skipper Kjøb¬

mand eller Baadsmand sig forgriber udi nogen Gjerning som er

Liiffsstraff værdshandskalicke meere der med hafve forbrutsend hans
egen part udi Skibot Gods, hvilcketskal antvordis vedtre de besic.

Mænds Eed udi Skibeter. Tertupræallegat. Lege ocab. Hofvit¬

lod. mfra.

Bods kandickehøyerepaaleggis eller fordrissend som Lov og
Ret enhver tilholder og efter Bogstaffvenkand tilkiendissefftersom

en hver er brødigoeskyldigtill. In Constit. Errici Regis parag. Rullus

Convictus sub Datto 1382.
Bod som Studkaldisser den Bodeller Contribution, som

Frenderne efftersom de eremange eller faa til sammenskinde de to
Saeler med at fyldest giøre for deris Frendis Gierning og Orab.
Ocudiden Jyd. Lovs 2. Bogs 28. Capitelomtalis ockand samme

Vod ved Namereqverisor udsøgis om den forholdis, hvilket
siunis dog underligt og som imod Retten dog er beneplactto sta¬
tuents baade i Jydland) og andensteds her i Danmarckibrug: og

bliffver practicerit effter Textens formelding. Svergis Mand til

Bodfor Manddrab og stutte Frender ey med hannem damaa

hand tvinge dem der til med Nam tert. est apertissimus. Vide
Skaan. Lov. lb. 5. Cap.1. Jus Selandic. siger at det kandgaa paa

ens Fredor Mandhelde som ey vil bøde. Ub. 5. cap. 28. Go. Lege

Stud. ltem Vocab. Saele infra.

Odermeeresiger ju Seland. lib. 6. cap. 5. Athvo somgiøreller

begaar Manddrab den skulle bøde 9. Marck til Kongens Ret 6.

Marck Freykiøbideter: 4. marck Sølstlot z. marck for Blodviide
og 3. marck for hans Hofvit=Lod. Vide Marck infra. Hvorledis
Manddraberen som svergis til Dodt kandkræffve Hielp affhans
Slector Samfrender det lærer Sielandske Lov. 5. Bogs 20. Cap.

Denringeste Bodtsom udgiffvis er en Ørtug Sølffs (det erhalff¬

sivende Skilling Danske) og findis sammesteds den gandske Proces
Nii

be¬

Bod.
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beskresvens Cap. 21. 22. 23.24.25. 26. 27. og 28. Læs Skaanske Lov

6. 5. Cap.S.15.
End døn Manddraberen (førend Bod vorder udlagt hvo
daskal bøde det lærer det 29. Cap. jure Seland. og hvo den skal an¬

namme jure Seland. lib. 2. Cap. 1. Elib. 5. Cap. 23.G 25. G Reces.
Christ. 4. lib. 2. Cap. 10. art. 1. parag. 2. Lege Boderne pauldifra.

Vidercom Mand=Bods udgifvelse der om reqvire infra Votab.

Sael.

Bod for Manddrab eller fuld Mandbod som festis uden
Giørsomser trende 18 marck Penge) Jyd. Lov. Ub. 2. Cap. o. somskal

bødis og betalis inden Jamlingls vide lib. z. cap. 21. ibid Menstre
Seland. b. z. cap. 1. G n. siger 15. marck Sølff. Receß. Christ., for¬

melder At for Manddrabskal bødistrende 8 marcksart. 21. Reces.
Christ. üb. 2. Cap. o. forklarer at fuld Mand Bod er 18 Currant¬
Dalersdet er s. Rirdaler hver tilos. ß. Danske. Vide fuld Mand¬

bod. lem Giørsom infra. Hvorledis saadan Nandbodskiffe
tissom Drabskeer i Birckeller Kiøbing. Der om see Dict. Reces.

loco. item Bøderne infra.
Bod somfestis for Manddrab skal bødis og udleggis in¬
den Aar og Dag ut supra. Jyd. Lov. Ub. 3. Cap. A. Receß. Christ. z.

ordnerfart. a. At dersom Mandsbod festis førend foret vorder da
skal den Bod væreforbrut til den Dødis Herskab ochandskal væ¬
reforpliet Sagen at forfølge og sværgis hand da Fredles med Ret¬

feldagaa det paahans Hals. Lege Constit. Christ. 4. Dat. Hasn. den

I

30 Jenii 189.
Den Norske Lovf forbinder Manddrabereleller andre udædiske
Mænds som giøre Fredløse Gierninger at siddehiemme og fortrycke

dem effter saadanne giorde Gierninger, eller forlige dem med Sag¬
volderen førend der er dømt om deris Gierninger uden dehaffve

Kongens Beskærmelse breff eller Fordrags breff til Rette. Maaey

hel¬

Bod. Boe.
—

—
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heller sidde lenger end Kongens Fordrags breff dem tilholder. Hvem

der imod giør: de skal gribis og straffis som vedbør. Lege Vocab.
Ombudsmand. ltem M. B.S.Cap. parag.2. G Vocab. Efftermaals¬

Mandinfra.
Bodshvo bødeskalmed anden for Manddrab. Den ydermee¬
re er i Byrd end fierde Mand, hand bøder ey tager og en heller

Mand=Bod ind. Lærde Mændoe Qvinder de bøde ey tage ocey
Bod ind lihvornærde ere i Slect Jyd. Lov. b. 2. Cap. 26. Vide

Vocab. Lærde Mænd.

Bod for Drabigamle Dage som nogen fæstit hiemme saa
der om bleffeysoret (som dog nu udi Recessen er forbudit art. 21.

Christ. z. ut sapra. da burde Kongen 12. marck Tegen-Gield) Jyd.

Lov. lb. Acap. z. Endsværis Mand til Bod datager Kongen icke
meere end Blodviide som er 5. Marck) Kongen bør hvad heller

Manddraberenkommer til Fred og Vod ellerey. ibidem. Lege Te¬

gen=Gieldinfra, item Blodvide sapra.
Boe, eller og Boen idem, der vedforstaats en Mands
Huus og Gaardssampt ald hans Formufve, som der inde eller uden

findis Men hvorledis Hustruenbliffver besiddendis i Boen ustift
effter Mandens Død det lærer Jyd. Lov. Ub. 1. Cap. 3. Skaan. Lov.

lb. icap.1. G ef. ibid. Ochvorledis Boen beskrifvis Registeris og

beseglis naar nogen ved Døden affgaar, saa og naar Arff og Gield

forsvergis der om findis Forklaring udi Christ. 4. Recest. Ub. 2. Cap.
i. Art. 3. — 4. og ydermeere determineris ibid. særdelis udi saadan

tilfaldsaaringen sig Arfve og Gieldtiltager dastor utroskab pleyer

at begaais ocom daingen anden tilstede er skal den eller de Tilsiun

i Husithafvelstrax ald Boen og Løsøre Brefve og andet forsegle
og lade det nøyacteligen i god forvaring forseglet indsætte eller 6t

stande derfor som for anden utroskab tilrette dog tilladis dennem
til daglige brugor opholdt Kaastor Ølloe nødvendig Beskabs (dog
af

Boe.
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at det rigtig Registeriter efftersom deville forsvare uden Fare ocu¬
beseglet til nytte at hafve og bruges Dict. art. 4. ivid. Nota. Kon¬
gens Fogit eller Herritzfogit børat være hos om deeresaa nær ved

Haanden at bekomme. Vide Dict. art. 3. Jupra. Lege supra Arft.
ad Jus Nott¬
Omnogen Mand døer som haffver effterlat sig nogen Liiffs¬

Arsvinger damaa Moderen ickebefatte sig med noget Jordergods
Øsøreeller Gield ey heller annamme noget under sit Vergemaal

førend (idet ringeste) tvende aff de næste Frender paa Fæderne og
Møderne sidder haffve været offver Skiffte og klarligen optegnit

hvad enhver medrette kunde tilfalde. Lige Vocab. Moder. Gecess,
Christ. 4. Ub. 2. Cap. 16. art. 1. End om den som ingen Arffvinghaff¬
verher i Riget, hvorledis medhans efterlatte Chodsskal forholdis

der om see Jus Seland. lib. 6. cap. 17. Lege lifra Borgemester og

Raad.

Boedselids=Mandler den Mandssom er Husvildlochaf¬
ver ingen Boeeller Værelsesat sætte signed paa Handsigis Boeds¬

Ud eller oeretteresagt, Boevild. Saadanne Boedselids¬

Mænd ere næst til at besidde den Jord hand eyer Laad udi heller
endnogen Fremmedsoebruge all Gaardsens tilliggelse dog saal om

handeyer all Gaarden, eller i det ringeste halssparten saaathand

raader for Bygselen og er selff Boedslids=Mandeller Hus¬
vild. Ocskalhand datilsige sin Leylending for Juel, og mindehan¬

nem frasig og igiengifvehannem sin Fester eller Førstetage og beta¬
le hannem hvis Aabod handhaffver bygt paa Gaarden videre end
vaar paa Laugskyld. End vilde andre Odelsmænd icke leye hannem

derispart daskalhand for Faardag binde dem slig Leye som andre
vilgiffve der aff. Dogskaldet icke være Affvindsbud. etc. L. L. B.

icap. Lege Vocab. Affvindsupra. lem Jorddrottl infra.

Boe=Fælerealle Huusgeraadeller Løsøressampt Pengeo¬
Gods Fæl Qvæg og alt Boerskabs som findis i Bondens Boe oe

saa
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saavist Bonden kand legge sigtil gode og selge for Penge foruden

Jord. Jyd. Lov. lib. cap.6. 29.40. Ab. 2. cap 799. Chine Fæmunne
idem. Jure Seland lib. 1. cap. 5.673. & i. Et item Buolfæidem,

ujus Skaan. lib. 3. Cap. 16. Lege Vocab. Fæinfra.

Boefck erocrede Penges thi det forklarisudtryckeligen hvor¬
ledis Bondenkiøber Jord med Boefæst rede Penge. Jyd. Lov. Ab.

i. cap. 40. Menhvorledis Boefa deelis deromibidem cap. 6. &

jure Seland. lib. 1. cap o. & 28. Lege Bondeinfra.
Boe, ager metatus, kaldis en Andeel Jord i Marcken naar

Marckerne bliffvereebede og lagt i Boel: og daregnis og skiftiset
Boels Jord udi 8. Ottings Jord og i hver Otting 2. Fierdinger
2

Jord. etc. Jyd. Lov. lib. 1. Cap. 4. formelder At den Mand der siger

sigathafvemindre af Jordssom kaldis Boellendhannem børshand
kommer alt Boel til Reebs. End skiel Boel ved andet dakommer

hand ald Marck til Reebs. Ydermeere om Boelsvideibidem cap. 5.
in sine, som formelder: Ødis Adelbye da skifftis det før vaar For¬

thes som anden Jord til Bye og Boel. Lege Byeor Boel. dem
Iyd. Lov. Ub. 3. Cap. 57. Skaan. Lov. lib. 4. Cap. 9. 10. alias.

)gamle Dage davaar et Boelregnet for 24. Øtug skyldt
somgiørtre Lester Land og vaar halffanden Styrishaffne hvor aff
udgiordis i Lething 38. Mandssaa gick aff hver Lest Land 6. Mand

som Velb. og S. Arrild Hvitfeld vidner. Lege Vocab. Bondesapra.
O Haffneinfra. ltem Landboese Styris Hafne. etiam infra. Hinc.

Boelgalt er et slags Landgilde og regnis udi Sydskinde
Skifteigemeenlig modtre Tønder hart Korn. Et hine Boel=Ko¬

Boel=Faar. etc.
Boelig) er Huus og Gaard som nogen iboer eller i Leye og
Festehaffver Reces. Christ. z. artic. 44. Gjure Seland. lib. 3. Cap. 26.
Boelskab: Amasia Lat er Slegfred Qvinde der om siger
□

Iød.
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Jydske Lov. Bogs 27. Cap. saaledis: Om Slegfredqvinde søger
Dugor Disk med Bonden ochaffver Nøgelen til Køcken og Kiel¬

der for gaar aabenbenbare med hannem at sofve i tre Vintre hun skal
være Adelkontog rette Hustru, vide infra Guldfest Ovinde. Om

Adelige Boelskab der om legge Constit. Frid. z. Jub dato Hafn, den

19. Junii, Anno 1582. ur supra Adel.

Boepæl vide Brofielpauldinfra.
Boer mandpaa sinegen Jordfor tager anden Mands Jord)
ifellig eller brug til sig giøre saaudt og giøre og giffve udi Skator

Tyngel derforuden som hand giorde førshvad heller hander Herre¬
—

mand eller ey. Jyd. Lov. Ub. z. Cap. 14. Lege Vocab. Herremandinfra.

Den Norske Lovsiger: Sidder mand paasiegen Jord og
ligger der nogit Jord til uden Gierdis eller inden; dog inden Her¬

rit som handeyer Laad udis ockand bruge sin Aavercke der paa, da
er hand næst at bruge den. Icke maa hand den Jord haffve som

Fieldføreeller Aae imellem løber. L. L. B. 1. Cap parag. 3. Vide sa¬

pr. Aaverck.
Boe=Rander som nogen gaar ianden Mands Gaard og
tager bort aff hans Fæseller Klæders eller Vaabens eller nogen anden

Kaaste der halff Marck Penge gielder det er Rans=gierning. Ind.
Lov. lib. 2. Cap. N. jus Seeland siger At Ran maa deelis for 5. Pen¬

ge. Lege rectb. Ran.
Boeskader rørendis Gods og Løs Øre slatine, bona mobi¬

lie, hvorledis det skifftis udi Arfvel derom see Jyd. Lov. Ub. 1. cap. 6.

Reces. Christ zart 5. Hvorledis Boeskab deelis iblant Børn
ved Samfrender vide Jyd. Lov. Ub. can.. 16 □ 18. jus Seland.lib.
Acap. i Lo. & infra Samfrender. Boeskab, somickeer affflyt til

Korsmisse det hører Jorddrotten til forstaa i Norge. Norsk. Lov.
L. L. B. 9. Cap. perag. ultimo. Lege Faardaginfra
Boes-Laadlereens gandske Hofføit=Laad som kand for¬

31
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giøris saa velsom Liffvitsut Jyd Lov. lib. 1. Cap. 24. Olib.2. Cap.5.42.
97.100. 101. 102. Sc. og er Torum alicus patrimonium, at det een
eyer enten det er rørligeller urørlig plara infrasab Vocab. Hofvit¬

Taad. Vide Reteß. Christ. 3. art. A. ( 22. Erricus Rer, prioris Ericist.

lin in Constit, saa, næffner det og Boes=Lod. Vdichrist z. Retes.

art. 23 G 7. kaldis Hofvitelodsilige maader Boes-Lod hvorfo¬
re Boes Lodeller Hosvit Lodere ect. Legemfra Vocab. Hofvitlod.
Den Norske Lovsiger Om Naboerne icke ville følge med at

paagribe Røsvere naar de der til opkaldis da fortabe de der med de¬
ris Boelslaad Menopkræffver nogen dennem isaamaader og
Røivereerickekommen tilhans Gaardsdamaade bytte hans Boes¬

Lod dem imellem som dem lod opkalde uden Sag V. B. 16. Cap.

Lege Vocab. Resvere infra.

Bogs-Erdl vel Baager=Eed dem de qvopaulo ante erret
gammel Dansk hincat binde Bogs-Erdersat giørcellerste ge
Bogs Erolorat legge Fingre paa Bogorsberges etc. Jyd. Lov.
b scipsg. Herritz Næsin Kircke=Naffnseller Rans-Næffninger
kunde icke findis til at sverge udi nogen Sag de blifve tilfuld, førend

for dennem først bliver bunden Bogs Eedlreqvire intertu pre.
allegato. & Jyd. Lov. Ub. 2. Cap. 107. ut jurent qvantumres Valeat

ave ablaaest, det er at den som tiltalis skal aff den Tiltalende

svergis paa Haand, hvad skadehand hafver givet hannem orda i
Eeden naffngifvis den som Skaden hatsver aiort, siden skulle Næst,

ninger sverge. Dogmaa ingen binde Bogs-Eedluden handersin
egen Verge og vedderhæfftig. Eenmaa velsicte orklage Jocen anden

binde Bogs-Eedt lib. 2. Cap og jur. Cand. Dog bør Næffninger
med flijd at randsagesom den Beskyldte med uret søgis ellersictis, at

deicke daf formedelst saadan Eed eller Sictelse skylde nogen med de¬

ris Toug foruretter Thi Næffninger skulle tage Raad aff de beste
Mænd i Herreditere som deskullegange til eller ey og hvad desku¬
Di
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le sverge og enddog de giøre alle et og sverge imod de beste og fleste
Herritz Mændsmaa de dog forgiøre deris Boeslod Dict. lib 2. Cap.

42. Lege infra Vocab. Sicte.

Bondes kaldis særdelist de som boe paa Landsbyernesorplø¬
yeoesaae. Lat. Agricola, Colonus, Rusticus, Paganus, &c. Dogaiør
Loven forskiel paa dennemsnemlig først Selffeeyereseller Jordeygne¬

Bønder som ere de der paa Landsbyerne haffvefrist Bonde¬
Gods hvilcket Gods maa arfvis skiøbis og besiddis aff den privat¬

Standssom Adelen dog ey maa kiøbe eller pandte uden det skeer med
Kongens særligetilladelse. Handf. Frid. 2. art. 2. Lege Jordeygne¬

Bønder. etc.
Dernæst ved Bonde forstaats ogsaa Landboe eller Feste Bon¬

de som boer paa Kongens Adelens eller andris Godspaa Lands¬
byernesochaffver sted og fest deris Liffstid Saadan Feste=Godsskal¬

dis frijt Adelsgods i Danmarck som ingen Bonde, eller den som
en aff Adelersmaakiøbeeller pandte. Reces. Christ. 3. Art. 38.
Ellers ved det ord Bonde kandforstaats- udi almindelig¬

hedleffter Loverne omnesensuscung, ordiis homo G qvocung. de¬
mum nomine gaudet, det ersalleRigernis Indersaatterssom udi Lan¬
dene boes oenyde Lovernis beskærmelse hvilcke igien ere plictige at li¬
de og staa til Rette effter Lovernes om de nogen foruretter eller sigi¬

mod Loven forbryde etc. Hvor til Kongen sigselff haffver forplictet.

Der om see Handf. Frid. 2. Art. 30. G. 45.

Bonden i Norge som haffver selff Jorder maaskindepaa
alle deris Odels Jordersihvor deliggendog icke viderefend hver Mand

to Diur om Aarit som er 4. Dage for Bartholomai og 14. Dage

effter; findis nogen at skinde anderledis for eller effter eller og mee¬
redahaffve forbrut for hver gang hans Brøst der udifindis imod
Kongen otte Ørtuger og tretten Marck. L. L. B. 57. Cap. Parag.3.

Lege Vocab. Jagt.
Bonden o. Hosbonden skalsvare om Tiuffnet or stollet

Gods¬

Bon.
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Gods,findis ihans Huus fordi hand er Verge og Forsvar derfor.
7
Iyd
Lov. lib. 1. cap. 99. Skaan. Lov. lib. 7. cap. Vide Vocab. Rand¬

sageinfra.
Bondens=sag det er Bondens Rets Gieldt Bøders eller

Faldsmaal saa vist hand efter Loven kandtilkiendis at betale og er¬

stattes eller igien annamme efter Dom der paa for erliddende Ska¬
de. Saadan Bonde=Sag eller Bødersskal først aff Boen udtagis
effter der paa forhvervede Dom, førend Kongen eller Hosbonden

faae deris Ret thiaff Bonde=Sag reiser Konge=Sagen ut Jyd.

Lov. Ub. 2. Cap. 13. G jure Seland. lib. 2. Cap. 32. lib. z. cap. 28. lib. 6.
cap. I.
Den Norske Lov vilsat allesteds hvor nogen beklager sig der

Skadehaffver fangit da bør Ombuds Mandførst at skaffe Bon¬
den Ret; førend hand tager Bøder paa Kongens vegne og allesteds

hvor Bonden mister Bødersder fanger Ombudsmand ey heller Bø¬
der paa Kongens vegne. M. B. 18. Cap. Parag. ult.

Endklager den som Skaden fick og lader sigsiden forliges og

lader hans Sag falde da bør dog Kongen sin Ret og Ombuds¬
mand søge det naar hand vil. Men hvor Bonden bør ingen Ret

der bør Kongen eyheller Ret. cap. 1. ibidem. Vide Jyd. Lov. lib. 2.

cap 82.

Bonden maaey selff henge sin Tiuff enddog ilde er vedhan¬
nem giort, Thidetskulle siunis at væregiort aff Hæffn omhand

vaar sin egen Rættere. Jyd. Lov. lib. 2. Cap. 58. Lege Vocab. Om¬
budsmand lem den Norske Lovs M.B. 5. Cap.

Bonden arfiver i Kone Jordslige ved best Barn. Jydske Lov.
lib. 1. Cap. 6. Jure Seland. lib. 1. Cap. 12. Skaan. Lov. lib. 1. cap. 23.

Lege Vocab. Faderen infra.
Bonde maa selge sin Jord tilhvemhandvil naar den i tre

Tinger Laugbuden til næste Frender der hannemskulle arffve. Iyd¬
O i

Lov.
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Lov. lib. cap. 34. Lege Vocab. Jord. infra. Svenbarn maa sin Jord

ey sellie, ocey anderledis affhænde førend hand er sin egen Vergel 9.
18 Aar gammel. Iyd Lov. lib cap. 36. Videjure Seland. b. z. Lap.

32.33. G34. Nota. Reces. Christ. 1. b. 2. Cap. 18. art. formelder at

den som icke er sine 25. Aar maa ey noget sit Jordegodsasthænde
maa ey heller være andris Verge, for deereicke deris egne Verger
Men hvor vist de som ere 18 Aar gamlesere myndige det læris ibid.
Scap. z. art. F. parag. 7. eodem Ub. Ocap. 7. art. 1. parag.6. Lege

Vocab. Mindre Aaringer infra
Bonde bødertre Marck omhandtier octaalsathans Hu¬

siruseiger og skiøder Jord bort thidet er uhiemmelt ockand deelis
tilbage igien og den der kiøber, taber sit værd. Jydske Lov. Ub.3.

Bonde maaeyselge sin Konis Jord uden handhafver Om¬
get orlige saagot ved at hette saa og Barn ved hende. Endselger

Bonden sin Konis Jordlockiøber anden Jordidatager hun fyllist
aff Kiøbe Jordsimenstiler. End er meere Kiøbe Jord tillend soldt

vaar da stifftis hun imellem Arffvinge: Ender mindre Kiøbe Jord

til end soldtvaar datager Konen fyllist aff Bondens Fæderne.
Jyd. Lov. Ub. 1. Cap. 35. Jus Seland.lb 1. cap. 2. Clib. 5. cap.1. 12.
Skaan. Lov. lb icap.s. G to. Videre derom Receß. Christ 4 Ub. 2.
cap.)artic. hvor det bedre farklaris. Hvorledis Hustruen der imod

tager Vederlagete. Lege Vocab. Kone, lem Hosbondeninfra.
Den Norske Lovsiger, At Bonden maaicke selge sin Hustruis

Jords uden hendis vilge og samtyckeseeskelhun daselif være tilsted,
or uditoellertte Onnemænds nærværelse giffve der Samycketil

som kand under deris Segelgifve beskrefvet at hun det hafver bevil¬
getsdasiadedet: Skeer det anderledissdaviger hver til sit. Odelt.

B. L. Cap. Parag. ultimo.
Bonden omhand selger sin Jordifellig locoderhende da

gielde Hustrueneyeffier. Skaan. Lov. Gb. cap. u. Gru. Endselger
hand
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handbegge deris Jord aff uselhed de Trangshafve Hiemgieldt fordi
deereskyldige at fødis aff begge deris Gods. Jyd. Lov. Ab. 1. Cap. 36.

der imod Skaan. Lov. Ab. 1. Cap. 10.1.12.13.
Bondenlomhandkiøber først Jordømmed Boefæsor medrede

Pengesoe selger sin egen Jordsforhans ochans Hustruis Kaastsaa
megit som kiøbter gieldis Bonden igien for hans Fæderne om

Kiøbe Jorder til. Ender meerekiøbt end Bonden folde stifftis
imellem alle Arvinge. Ermindre Kiøbe Jordtilstage fyllist an Boe¬

fæser en Boefæ liis haffve Hiemgield. Jyd. Lov. Ab. 1. Cap. 40. Lege
Vocab. Hosbondenlinfra. G Retes. Christ. 4. Ab. 2. Cap Tart. 1. pa.

148. 4
Bonden maa en føre sin Hustruis Penge aff Landit i Nor¬
gesuden hendis Vilge, men handskalraade for begge deris Pengestil

begge deris Nytte og gaffn. Norst Lov. A. B.3. cap. Ingen af dem
(forstaa Holbond eller Hustru kand forgiøre andens Pendinge og

slig Ræt eyer hver Mandpaa sin Hustruis vegne som paa sin egen
om hendebliffoer noget med Affvindmißigiort. Lege Vocab. Fellag.
e Dict cap. parag 2. Doger Bonde sin Hustruis Vergeformaa
raade forhende og hendis Penge. Dict. Ub. Scept. 2 parag. 6. Lige

Vicab Mandinfra.
Bonde somfester signogen Tieniste Karl, forstaa i Norge

daskal det heldis som de forligisom: Vilicke Bonden holde sin
Leyemaalsmen forviser sin Tienistedrengsdaskal hand kræfvehannem

sin Lønoe Kaast med to Vidnefor tilbindehannem sin Tieniste, som

de ere forligte om: Vil Bonden icke da bøde Kongen z. Øre
Sølff- oggiffve den handleyede sin Lonoe sin Kaastværd, saalenge

hans Leyemaal er ude. Norsk Lov. K. B. 22. Cap. Lige Vocab. Tieni¬

ste Karleifra.
Bonden skal giestis redeligen og skielligen aff hans Hos¬
bonde Fogder eller og dehannem i befatninghasiver, ogeyafftrin¬
(
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gis nogen fremmet Orickeller andet sligt Men en hver lade sig nøye,

med hvis Bonden til redelighedkand aff sted komme. Disligeste

ral Bonden og en besværis med ydermeere Føring, end de pleye
oplictig ere af gammel tid. Recess. Christ. z. art. 7. Vide Handf.
Olai parag. 26. som ochermedofvereet stemmer. Legeinfra Vocab.

Giester.

Den Norske Lovsiger at hvilcken Bonde som giffver Foe¬
ringso: Giester (ligesom i Danmarck) og holder Fogden, daskal
den Bonden hand giester hos lqviteri, det Aars Foering. Skalli¬

gesaaforholdis med hvilken Bonde som holder Fogden og Slac¬
tersnaar dekiøbe Slacterfætil Kongens behoff. Dict lege L. L. B.1.

cap. parag. 5.6. Hvad der gifvis til Foering og hvad Foeringer der

om lege Vocab. Foering.
Bonden maa for Hoer som nogen begaar med hans Hu¬
stru Jopbæresaamegen Bod aff Hoerkarlen som hand vil om han¬
nem Bod tilbindis og maaingen sige der imod. Jus Seland. lib. 2.
cap. 3. Notas: Dette eren Erceptio imod den gemeene Regel som

linder at ingen maa være Dommere udi sin egen Sag thiher maa

Bonden baade være Sagsøgeror dømmeselff Siurejustisims.
for: Ligesomen ærlig Mands Hustruis Ære icke kand skattis med

Penge saakand og en fortvisit Skalck icke nocksom straffis som

legger sig effter at beskæmme en ærlig Mands Hustru hvorfore hand
og dem maa dræbe angerløs som hand kommer ofver dennem for fin¬

der dem sammen i Viuct. Vide Jyd. Lov. lib. z. cap. 7. Skaan. Lov.
lib. 13. Cap. 1. 2. Sielandske Lov. lib. 2. Cap. 1. Skaan. Lovs Arfve¬

bog. Cap. ultimo. Lege Vocab. Hoer. lem Norsk Lovs M.B. 22. Cap.

Ssapra Beliggelse. Alias, om Bonden fordrer eller begier Bøder
for Hoersda er det 40. Marck. Jus Seland lib. z. Cap.1. Skaan. Lov.

lib. 3. Cap.3.
Den Norske Lovformelderydermeere: Om Mand finder an¬
den paa sin Kone og haffver der loulige Vidne til da bøde Bon¬

den
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den o: Hoerkarlen fuld Mands bøder saa som Bonden skulde
hafve bødt for hannem om hand haffde dræbt hannem Sagisløs.
Men finder Mand anden paa sin Moder eller Daatter dericke selff

hafver Ecte Mandsda bødis halff Mandsbøder og skal slig Bøder
dømmis aff 12. skiellige Mændsloulige tilnæffnde ut M.F. 3. Cap.

Bonde, forstaai Norgesom mand vilselge Høeller Korn¬
da skal hand først tilbinde Jorddrotten det til kiøbs med tvende
Mændtfor slig værds som ser Mændstre paa hver sides kundekiende
ret er-Or Jorddrotten betale det inden halff Maanit Betaler hand

icke dets de ere forligte om daselge hin det til hvem hand vil. Binder
hand icke Jorddroten til men selger til anden da hafveforbruthalff

dets Værd til Jorddrotten. L. L. F. n. Cap. parag. 1. See her imod

Christ. 3. Receß. art. 34. & infra Vocab. Bønderne.

Bonde som giffvis Tiuff=Sag, og haffver og Eyendom
hand maaselff gaa i Borgen for sig. Endom Landboegifvis Tiuff¬

Sag daskal Bonden gaa i Togor Borgensder Jorden eyer som

hand vilssaa og Bonden for sin Bryde. Jyd. Lov. Gb. 2. Cap. 104. ju.
re Seland. lib.3 cap. 26. & lib 5. cap 16. Lege Borgene infra.

Bondemaa ey lade Tiuff løbes eller og andre hand hafver i

Fengsel eller Hæffte. Slipper Tiuffven bortfførend handkommer til

Tingeldabødis Tiufiven 40. Marckhoe Kongen lige saa. Dogmaa
Ombudsmand hannem eysite uden at Bonden kærde for han¬

nem tilforn at hans Gods vaarhannem frastollet. Jyd. Lov. Ub. 2.
cap. hl. S Igibu Friciparag 26. Lege Vocab. Tinssinfra.

Bondens Svars Jyd. Lov Ub. 2 cap. im insine. Detstaar

alt paa Bondens Svarl zworledis mand maa efter deelelo dee¬
lenskalstillie effter som Bonden svarer sig at værekommen til Ko¬

sterne. etc.
Bonden maa en sende sin Leyedrenz forsig i Lething, uden

Styris=Mand vilfordiskommer Leyesengest Haffnen for Bon¬
den

Bon.
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den daskal handmiste sin Hud. Jyd. Lov. Gb. 3. Cap. 2. Ginfra Vo.

cab. Leding.
Bondens=Brydie det kand være Bondens Tienere eller
Avels=Karlssom haffver indgifvit sig, eller og er indtagen i Boen til

Bonden ifellig, hvad heller saadan deris fellig er Tingliust eller
ey. Hvor omius Seeland. lib. 1. Cap. 1. Ge. Kandogsaa være den som

hafver leyet Gaard eller Bolig aff Bonden tind Villicut, hvor¬
omsee Iyd. Lov. lib. 1. Cap. 31. lib. 2. Cap. 33. 57. 67. 0671. infra. Vocab.
Brydie allias Redesvend. Blifverhand feldt for Ran; eller andre
Sager daskal Vonden enten bøde forhannem eller leggehannem

ud med hans Penge: Hafver hand ey Penge sleggehannem dog ud.

Iyd. Lov. lb. 2. Cap.1. Lege Vocab. Rendesvendinfra.
Bondes kand og være andens Brydie utlegitur in Constit
Regine Margar parag. zo Licium sit Rondonibusproprias terras ha¬

bentibus, Villicationem ab alio assumere, i modo er propriis, Regiju¬

ra debitasolvatur. Lege Vocab. Brydies pauld mfra.
Bondens Hæsfdpaa Jord er 40. Vintre. Iyd. Lov. Ub. 1.

cap. 44. vide Hæsfd.

Bondens Koneeller Daatter om de bortføris med Vold
det er Herværck. Jyd. Lov. lib. 2. cap. z. Skaan. Lov. Ub. 1. Cap.4.

Lege Vocab. Herværcke.
Bonde=Søn i fellig med Fader maa en være Borgen for
Penge og en for andet enddog hand er fuldvoxen fordi at ingen

Mand der ey haffver egit maanogit affhænde. Jyd. Lov. lib. 2. Cap.

65. Lege Borgen.
Bonde=Jord, somergiffven til Kircken fra Bønder¬
Gaardes skaligien komme for Leye o. at Arffving effter anden maa

feste samme Jordt aff Kongens Lænsmænd for en Kiendelseskyld¬
og nyde saa den til Gaarden for den sedvanlige Landgilde. Receß.

Christ. z. art. 4. Lege Vocab. Lansmænd infra.
Bon¬
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Bondens=Søn, som fører sin Kone udi fellig indtil Fa¬
der og Moder og vorder hans Konis Godseylagt i sellig og døer

handsidensda arfver hun ey meere efter hannemsendhun førde udisel¬
ligsthihendis Hosbonde haffde ingen Arfvelod i Boenat fordre den

stund Fader og Moder lefvede uden hannem haffde værit nogit sær¬
lige udi Haand soldt: qvia viventi nulla eesthereditas ut in tentn
Eglosse. Jyd. Lov. b. 1. Cap. 12. Men haffver hand Børn vedhen¬
desda blifve de med Oldefader og Oldemodersoctage Arff efter deris

Død. End vorderskielnetseller tvislihvor megit hun indførde daskal

Faderen giøre det saamegit som hand vil med Næffni Kiøn. Cap. 13.

ibid. Lege Skaan. Lov. lb. 1. Cap. 5.

Bonde=Sønsomer i fellig) og vinder Penge med Kjøb¬
mandskabsuden Lands eller indens og er ey udskifft fra sin Fader døer

Faderen og bedis hand Arfvel da føre alt til Skiffte eller miste Arff.

Jyd. Lov. lib. 1. cap. 12. jure Seland. lib. 1. cap. 10. Hie Concord.
Skaan. Lov. üb. 1. Cap. 16. Arfivebogsiger cap. s. at hvad Søn vin¬

der ifellig det hør dem alle til somereifelligsetc. Lege infra Kjø¬

beferd.

Bondens-Søn ifellig, eller og Daatter maaey affhænde
noget aff Bondens Godssudenhans villie. Ocey hans Leye-Hion.

Iyd. Lov Gb. 3. Cap. 44. Lege Angtug Hion supra.

Bonde Lænsmænd Norge, som forsommer og en strax
ansiger Tolderen hvad for Trælast i hans betrod og und liggende

Hafner (selgisor udskibis: hand hafver forbrutotte Ørtuger oc)5.
Marckhalfft til Kongen og halfft til Tolderen. End forsømmer

Bonden det haffve forbrut en Daler halff til Kongen og halsf til
Bonde Lænsmanden. Forord. Christ. 4. Dat. Hafn. den o.A

prilis. Anno 1643. Lege Vocab. Eggetommer infra.
Bonden i Norge eyheller nogen Herritz Mands Leegeller

Lærdsmaaudtage aff Kiøbmand Sild Klædeseller andet Godssor

Pi
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siden selge det ud til Forprangsi Herrit for Spirer Bordeller Fæn¬
nit: Hvem det giørskiøber eller selger Indeeller Vdlændiske da bø¬
dehver til Kongen sotte Ørtuger og 3. Marck Sølff- ochafve for¬

brut Godsit til Kongen Norsk. Lov. K.B.10. Cap. parag. 14. Nota¬

Hver Bondellid maakiøbei Haffners hvis hand hafver behoff til
sitegit Nyttesocicke til Forprangat selge igien. Ibidem par 8.17. Le

ge Vocab. Bønderne. lem Forpranginfra. G Receß Christ. z. art. 32.
Bondenskal haffve Igild og Tvigild aff Tiufvens effterlat¬
te Formuessom hannem frastaael. Recess. Christ. glib. 2. Cap 14. art.
1. Iyd Lov. lib. 2. cap 90. Lege Vocab Igild.
Den Norske Lov siger At Bonden som miste sine Kaaster

bør athafve fuld værd for sit Gods af den Skyldigs Boe, saa og

hvis hand haffver kaastit paa at søge effter sit Godsfor fuldræt efter
Laugedommen. Tyff. B. 7. Cap. paragult, Heraffsluttissat Bon¬

den bor at tildømmis sine Kaaster skadisløsseffter Loven. Ydermee¬
resee Jyd. Lov. 2. Bogs 97. ot 103. Cap. lem Receß. Christ z. art. 13

som formelder hvorledis dømmis skal paa Tiufve. etc.

Bonde i gammel Dage (forstaa Jordeygne Bønder
som haffde en Marck Guld i Jord, skulde der aff udgiøre i Lething
Tredings Haffne vaar 4. Mand. Vide Marck Guld mfra. Aff 4.

Marck Sølff i Jordfreyste Sethings Hafne som vaar 2. Mand:

Ocaff 2. Marck Sølff i Jord Freyste Toltethings Haffnes som vaar
een Mand: Men aff mindre end 2. Marck Sølff i Jordgiordis er
Lething. Jyd. Lov. lib 3. Cap. 2. Lege infra Vocab. Landboe.

Bonde som tilbørligen udvisis aff den Gaardeller Huus
handifestehaffver for hans rette forsømmelse skyldsskal sætte Bor¬
gen til Jorddrotten at hand ey skal feyde den som Bolige efter

hannemfangendis vorder saavel som for hvis hand er aff rette plic¬

tig til Hosbonden. Recest. Christ. 3. art.. 44. End vilhandeysætte
Borgen for Feide, naar Herskabet paaesker da maa hand borge for

sig
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sigselff (fængslis) indtilhandsætter Borgen. Reces. Christ. 3. art

45. Handfest. Erict, parag. 4. Lege Borgens pauld infra. Nota.
Hvilcken Bonde i Norge som besidder andens Jord ulou¬

ligeluden mindel ochafver icke fæst den dahaffve Jorddrotten hans
Augelsocløse sit Boe fra Jorddrottenteffter ser Mænds sigelse. L. L.
B. 10. Cap. parag 1. Vilhandicke affare daskalhandhannem Ting¬
stesfnesor begiære Hielp aff Bønderne at føre hannem aff Jorden:
Hver Bonde som icke farmed bøde Kongen enhalff Øre Sølff.
ibidem par 8.2. Kongens Ombudsmand skal og fare med Bønd. 1

ne locaugler der med Kongenen halff Marck Søiff. parag. z. ibid.

Bonde forbryder hans Gaards festesom hand tager Skenck
og Gafve aff nogen at kalde til Præst. Receß. Christ. 4. lib. 1. Cap.1.

art. 20. 748.6. Lege Præstekald infra.

Bondes Landboes eller Brydie i Danmarckssaamange som
hafver stedt orfest Gaarde, Boel og Jorderspaa Landsbyerne, og vil

der medaffskillies og fraflyttes (Vornede i Sielandt Laalands Falster
og Møen undertagit de ere forplictet effter Loven og Landsmancer

lowlig at opsige saadanne deris Feste til Jorddroten; o: Hosbon¬
denfor der paatage bevissenten ved Dannemændsofverværelses eller
octil Tinge efter lowlig Kald og Varsels (forstaal om Hosbonden

eller Jerddrotten ey vil nøyes med saadan opsigelsesocey være Bon¬

den det gestendig: Siden skal Bonden effter Lowlig Opsigelse

holde og udstaa alle Gaardsens Tynger til rette Faardag der næst
effter somer Ph lippe Jacobi Dag for da levere Gaarden frasig med

Haffove Bygning Gierder og Lyckersitem Rugsæd og anden Jor¬
dent fornøden Rytte og dyrckelser saa ved mact holdensbaade i Marck

og Byesenter Recessens indholdt som det sig børseller og for hvis for¬

sømmelse der ud nden (effter lowlig Sin og grøndskning, saaot
der paa forhverffoede Dom) befindiskand at lide og staa til Rettel

saa vist Low og Ret tillader om Bonden ey anderlediskand hafve
Pii

det
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det i Hosbondens Minde. Hvilcket saaledis at effterkommisstatue.

ris aff Lovernes mseqvitur.
Handfestning Regis olaiformelder saavist der om at alle Bøn¬
der ihvodetilhøre som vil fare af deris Bolige deskalsigelowli¬

getill og giøre Ret for sig og fare aff som Loven udviser porag. 23.

Den Skaanske Lov lb. 17. cup. 2. siger: Om Bonden eller Land¬
boeskils ved sit Boell daskalhandholde all June, o. udgifoe Land¬

gildelot holde ald anden Gaardsens Tynger og udgifft til Faardag
etc. Lege Vocab. Faardaginfra. Odermeerebefaler dict. lib. Cap. 6.
og siger At det Aar Landboe vil fare af Feste sine daskalhand saae

saa megen Rugsomloug er i den Byehand boer udi etc. Capnt Fibid.
indeholder Om Landboe faer bort af Jorden med Landgildesines ot

hafver bødit det frem og Hosbonden siger Ney der til da skal Land¬

boehafve der paa tvende Mænds Vidne at hand tilbød Rettforstaaf
at handtilbød at rette for sig alt hvis hand aff rette burde og pligtig

paar) og da værehand Sagisløs: End faer Landboe bort og viley

Rette forsig en heller affbeviser at hand tilbød Ret forsig daskal

Jorddrotten eller Hosbonden steffnehannem til Ting som Lower
octage Dom for sigsor der efter søge hans Fæs-Gods (ved Dom
og Vurdering) ibid. Lege Vocab. Brandstedinfra. Hvorledis Bon¬

den eller Landboe skal holde sin Gaard ved Hæffdog mact: derom

see Christ. 3. Receß. artic. 42. G supra Vocab. Aabod. Legeinfra Vo
cab. Landboe.

Nu er saadan foregifne Opsigelsis proces, saavist aff Loverne

demonstreritor bevist hvilcket dog icke eractis fuldkommelignock
med mindreher hos vidis naar og paa hvad tid om Aarit saadan

Opsigelse skalskee eller og børatskee Lovligen effter Loven: hvil¬
cken viddenskab gifver ivifl oceremange som der om hafveatskillige
Meeninger aff Aarsage intet der om udi voris Jydske og Sielandske

Lover udvisis eller determineri.
Enpartere derfore i den Meening at den rette Opsigelse bør

at
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at skeeved S. Hans Dags tider med saa skielsat Bonden til Phi¬

lippi Jacobi Dagnæst efter skulle affflytte af dets Aarsag, Bon¬
den hafver da det Aars Augel og Grøde forsig beholden der aff til

hans Landgildis delse og anden udgifft at betale og fortsætte saa
viist hand effter Loven og Recessens Indhold plictig er) Hosbonden
eller Jorddrotten skadisløs: Dernæst at Hosbonden dis imidlertid

kandhaffve Opsict med Bonden, at Jorden til Gaarden faar sin

tilbørlig Rycte med Giødning og anden tilbørlig Dyrekelses saa vel

som med Rugsæden fornemmeligen og anden Gaardsens Hæffdog
ved ligeholdelse saavist Bonden bør at giøre og holde ved ligetil

rette Faardag, ut supra. Saadan deris Meeningstatuere demed
Regis Christ. z. Receß. art.. 42. som saa vist specificerer Bondens

Plict, og dog stille og uformerckt skal tilbinde saaledis at holdis udi
et Land og Provintze som i et andet etc. hvilcken Meeninger for no¬

gle Aar kiendt for fuld udi Sieland og endnu holdis der udi Brug,

usutra.
Findis og andre, som ere imod denne Meening icke at de der
udi noget kand laste men maae giffvemaet at det kand vel være rer

og gaffnligt: Men de protesterer dog paa den Skaanskebrug, og si¬

gersat saadan Opsigelse hid indtilsskal væreskeeti Skaane ved Kyn¬
delmisse tiderfor efter den Opsigelse skal Bonden være tilkiendt at

affflytte Philippi Jacobi Dag der næst effter: hvilcken deris Meening

og Landsbrug, destatuerer aff den Skaanske Lovs üb. 17. Cap. 4. som

formelder At førre Marie Messe, skulle alle Landboe
Rette Landaulde og Boel sit feste eller opsige. Denne før¬
re Marie Messe forklare de, at skal være meent den første vor Frue

Dageffter Juel nemlig Kyndelmisse Dag: eyactendis det som eff¬
terfølger udi bemelte Skaanske Lov Dict. lib. cap. 6. om Rugsæden

som Bonden effter Loven forplictistil at saae (efterhand haffver
opsagt og førend hand affflytter dog det sige de skal forstaaiseff¬
ter
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ter Lovens Meeningsat holdis paa de steder som alleene saaes Vager¬

Rug. etc.
Denne Meening og bruglere og andre tvertimod som endeligen

siges at den Skaanske Lovsrette Meening, saavist lowig Opsigelse
angaar skal være at førre Marie Messe (Lovens Ord)skal for¬

staais ved dyre vor Frue dag, som effter forr Skaanske Love Latin¬
ske Version bb. m. cap.1 intertu, er Dies assumptionisbe te Virgi¬
nis, som indfalder Aarligen den 1. August. Disse holde saa vist med

den første Meening og brug udi Sieland efterdi Bonden den tid
paa Aaret enddahafver hans Augel i Forraad hvoraff Hosbonden
kand vorde betalt skadisløs, som ellers maa skee effter Juel, og ved
Kyndelmisse tider naar Bondens Sæd og Augel er udtorstitoc

bortvendt: Endoesaa Gaarden forsiddet og Jordenforsømmit

baade med Røcte o-Rugsæd icke kunde for Bondens Armod skyld
igien søgis eller oprettis som hans Opsigelse ellers itide haff de været

Hosbonden beviist, ocickesaalenge ud paa Aaret indtil Kyndelmisse
foroult og utilkiende gifoit efftersom den tid om Aaret hos en deel

Bønder er intet eller ringe at bekomme eyheller Jordens Sæd og
Dyrckelse da kunde igientagis eller fortsættis som mangen goed

Mand uden tvist befinder og maa beklage der ofver at bekommende

Godsendnu paa denne Dag.
At detteoffvenbemelt saavistløfftigforegisvis skeer icke no¬

gen fra Lovens rette Meening eller og Landenis rette brug at fradra¬
gel Men allene til den ende paa det at nogle depaatviflende kand

gifvis Aarsage her om sig til Hofve at forspørge og daheromnaa¬
digst erlange den høye Øffrigheds rette Meening og Lovens rettere

eller bedre Forklaring som for den Gemeene at publiceris, mangen

høyligen ynsker og underdanigste vaar begierendis. Ellers forbliff¬
ver en hver udi sin egen gode betænckende eller og saadan Lovens
bedre Grundoe Dom udsøges saavist fornøden giøris etc. Yder¬

mere under det Ord Walcke infra. Men hvorledis og paa hvad

tid
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tid saadan Opsigelseskauskee udi Norgelder om L. L. B.S.Cap. parag.

2. Lige Vob Faardag lem Leylending infra.

Bonden maaicke udvisis aff sin Gaard, hand haffverstedt
og festi Danmack, (effter Recessens formelding) ald den stundhand

holder den ved Hæffdøe Bygning og gifver sin Landginde irette Ti¬
der: som er: Smørskyld til S. Hans Dag Midsommers Korn¬

styld til S. Mortens daglog andre smaa bedestil sin tilbørlig tid og
er Hosbondenlochans Fuldmæctigelhørig og lydig og ey laaner eller
bortieyer Ager eller Engt eller tilsieder andre at bruge nogen Gaard¬

sens tillæggelse eller forhugger Skofvene. Rects. Chr. st.) art 42. Dog
toeit imodkand hand forbrydehans Feste naar hond udi noget for¬

bemelte findis forsømmeligseller ulydige etc. Dict. latoin Titul.

Bondentmaaeyheller trængis fra sin Gaard i Norge (med
mindre Jorddrotten den efter Loven selst vil besiddelsaa lengehand

giørog giffver det ret er thiellers gaais derom efter Lowen. Recess.
Christ. 4. Ub.; art.2. Skal eyheller Bonden tiltvingis at giffve

andet til Landskyldtend Jordbogen tilholder. lbid. art. 3. Lege Vocab.

Odelsmand infra. Not z.
Norske Lov L. L. B. 1. cap. siger i at Bonden skal nydesin
Gaard hand hafver festssm Liffs tidsomhans Festning og første Ta¬

ge er udgiffvit og maahannemicke da frafestis dogskal hand dis i¬
midlertid holde Gaarden ved god Hæffd og Bygnings udgistve sin

Ledingor Landskyldirette tidsor være sin Jorddret og hans Ombud¬

hørigoelydig, og udgiffve hver tredie Aars Tage, sommer aff hver

Pundskyld eller aff hver 2. Huderseller en løb Smør en gammel

Daleri Lanoboe vexellocickemeere ibid per g. 2. Vide fra Vocab.
Odelsmand. Oenaar Bonden første gangtester nogen Gaard

daskalhandgiffve Fogden en Stoft-Hudseller en gammel Dalerios
icke ojdere Fogitpenge for hver tredie Aars Tage. p. rag bid. Lege

Vocab. tredie Aars Tage i fra.
End naar Bondenyder sit Landgilde dagifve intet forhand

O

aff¬
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affskrifvis: Begier hand Zeddel den giffois ham for z. Skilling
Dansk: Gifvis ilige maader for Zeddeel for Bygsel Støflehudsog
tredie Aars Tages.H. Dict. Reces. lb z. art. 30. Hvad Arbeide Bon¬

den skal giøre til Kongens Residentzeller Aulsgaarde i Norgelder om
vide ibid. art. 29. Overmeere her om lege Vocab. Jorddrott.

Bonden maa være tilfortænckt, at forfærdige sine affdeelte
Broeparter og Landeveye inden den bestemte tiohannem vordet for¬

lagt. Fortrycker sig nogen og cy til den bestemte tid fremkommer da

deelis den derforfor bede; marck til sit Herskab ogen Tønde Øttil
Sognemændene. Receß. Christ. z. art. F. parag ultim.
Men Christ. v. Reces. vil at den som icke møder eller fuldferdi¬

ger som forbemelt: daskal Lænsmanden den ulydiges partlade for¬
ferdige og betalningen siden med anvende bekostning hos hannem fø¬
ge foruden hvis Bøderhand effter allegerte Christ. z. Recest. art.. 58.

tilhans Herskab er forfalden. Dict. Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. Nart.

i Lege Vocab. Broer. ltem Bircke Bønderne supra.
Den Norske Lov siger: Atalle Bønder ere plictig at giøre
Broer og Vryeferdigelhvor behoff giørisinaar de aff Ombudsman¬

den tilsigis for skulle de saa ferdig giøris at mand kand baade ride og

rende ad dem Vinter og Sommer. Lege Vocab. Bougrid ( Veye
ifra. lem L. L. L. m. G 42. vide Almindingsupra.
Ender der uføre i Veyen, saa Heste kandsiddefast, dabøde

den som tilkommer at giøreferdig imod Kongenen halff marck

Sølff-Er der saadan forhindringsat mand skal stige aff sin Hestloc
trecke under eller over Træ: da bødis Kongen 2. Øre Sølff for hver

Træ: Skal Hesten springe ofver da bøde Kongen en Øre Sølffjor

for hvert Træ der kand forhindre Hesten i sin Traff derfor bødis
Kongen en halff Øre Sølff. Dict: lib. Scap. M. parag. ultim. Lege

Vocab. Veye infra.
Bønde som vorder tilfunden at giøre Kiøns Eed eller at
giffve Lov maa eybrugeandre til sin Eed at ædle eller Lov at fuld¬

drif¬
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driffve end de Bønder som i Herrit med hannem ere boesiddendis

paa det at Sandhed dis bedre kunde handthefvitforden ickelsom til¬

fornes skulde falde og saalætforiedis er undertryckis. Recest, Christ.
4. b. 2. Cap. 6 artic. A. Lige Vocab. Kiøns Eed. lem Lowmsr..

Bonde=Gods salbesiddis aff een Arfvingoceysleere (or¬
staa Selff-Eyer Gods i Danmarck) der om siger Reces Christ. 3.
I

art. 40 Athvilcke Selfeyer-Sondes som besidder nogen Vonde¬

gaardsvenskalbruge alle Gaardsens-Eyesbaade udi Sketormarck,
og ingen off de andre Medarffvinger skalbruge nogit aff Gaardsens

tilleggelie men skulle annamme Jyllist for deris Anpart, aff den som
Gaarden besidder: hves den kandydermeeretaale ofver Kong=Tyn¬

gefefter Lænsmandens og Samfrenders samtycke Endfordrister no.

gen anden aff Medarstvingerne sig, at bruge nogen af Gaardsens
Eyedomsdaforfølgis derfore med Ran eller andre Oecle. Tort. Clle¬

gat. Lege Vocab. Lænsmænd. Vide Norsk. Lov. L. L. B. v. Cap. som og

her med stemmer ofveret. lem Vocab. Odelsmand. infra.
Bondgarn, sunda Let og Russer ere tvende atskillige Fi¬

skerganzhvorledis demaabrugis udi Limfiordsderom see Receß. Chri¬
stian. z. art 61. Lege mfra Voc. b. Russer.

Bondgield) o. Grundgield vel Grundleyeidem der om

formeldis udi Skannør Lov (som særdeelis vaar giffvet Sildfiskere
paa Falsterboesigamle Dage de som der vaare ankomne at fiske eller
salte Sild.) Hvorom see under det Ordi Fid.

Bondgield, rætproprid sagt, daer det i Staaepenge eller

Jordskyldssom Olkonerskulle give af hver Tønde Øleller Tran
aff hvis de udtappetor solde sammesieds nemlig en Ottugtil
Bondgield. Affen Tønde Miødsskulle hun gifve 10. penningetil

Bondgield. Dictelegeparag. 9.
End blest hun mistroet at hun icke rederæt Bondgield¬
daskulle hun vefries med Fidsmænd z. paahver side falt hun aft Lo

den dabøde ud Bøndgield, or det til 3 marck. par g. 10. De¬

O i

Mand
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Mand som tappet Øluds vaar frifor Stud) o: Skat til Ledings¬
opholdelse naar handgaff Bondgield. itid parag. n. Se.

Bondestager ereretgroede Hasselkieppe eller aff Ask) saa

store at dekand fleckis i to for siden brugis til Tønderfor des lige med
at Bondis etc. hvilckeereforbudit af Danmarckor Norge paa
fremmede steders uden Rigerne at udforist uden samme Godsis for¬
brydelsesor derforuden de som der med befindissat straffis som dehans

Kongl. Mayest. naadigste Mandater icke acte ville. Recest Christ. 5.
lib. 2 cad. 12 Art. 4.

Borgemestere eller og Borgernis=Mesicres idem Con¬
juld, at de skulle saavel som Raadmændene og Byfogederne i Kiøb¬

stæderne svære Kongenen Eed. Derom see Reces Christ. z. Art. 7.
Menhvorledis Eedenskalgiøris der om formelder Stadsrattens

7 art saaledis: Jeg beder migsaasandt Gudhielperocalt
det helligt er at jeg villoeskat være min Herre og Kon¬

ning Huldog Troeochans Naadis Førstinde og Første¬
lige Børntochielpe den Fattigesaa megit udi sin Ræts

som den Rige-Hielpeor styrckeskalieg Ræt or Domsor
aldrigsræt hvercken for Fare eller Redsel, for Vild

eller Gafvereyfor Venskabsocey for Villieeller Frend¬
skab-Saasandt væremig Gudhuldsat jeg saa giøre vil
og holdeskal. Sallegat. Text. ydermeere vide Vocab. Dommere¬
Eed. infra.
Borgemestere og Raad Byfogeder Sandmænd Næff¬
ninger og alle andre Towg eller Doms=Mænd, som dømmereller
fberger paa nogen Sag i Kiøbstædernes de skulle svare saadanne de¬

ris Domme eller Towstil Landstingene, udi det Landtsom de erelig¬
gendis og boe udi undtaget Kiøbenhafn- Malmøe or Ribe,

destefnis ind for hans Kongl. Mayest. ot Danmarckis Rigis=Raad
til
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til almindelige Herredage om nogen paaskader. Obnebreff Frid.

Dat. H fn den 6. Jun. 1886.

Borgemestere og Raadlere plictige under deris 40 Marcks
Sageller=Bøder at sidde Dom med Byfogederne i Kjøbstæderne¬
naar nogen skal dømmis til døde saaot samptligen med, at gisfve
Dommen beskrefven. Recch. Christ. z. art. 1. Lege ifra Dom.

Borg mestere og Raadskulleholde god Skick og Politi
i Kjøbstæderne, at der kand findis gode Handveicks Mænd, saa at

enhver kandfaa tilkiøbs for billig værdi Humble Salt Staal
Klæde Støfles Skoot andet hvad hand behøfver og der i Byen

bør at værefal. Eodem Reces. Christ. z. art.. 56. Lege Jocab. Politi

infra.

Borgemestere og Raadsskalhafve indseende hvo de indta¬
ger udi Kjøbstæderne til Borgere saaat de haffver rictige Bevis
hvor fra deere komne (saa og rietig Paßz og Affskeedt fra dem detient

haffverpaa det ingen u vitterligesom forvonden ere til Herritzting
med Ransdeele, eller anden Forfølling eller og andensteds fra rømt

for Tiuffveri Mandsletheller andre wgierninger skulle indtagis udi
deris Byer f og forbliffve. Constit. Frid. 2. Dat. Hatersleffh. den 27.
Decembris 188. par 8.5. Seeher om Stadsrettens 97 art. Gin¬

fra Vocab. Borger.

Borgemestere og Raad ere deris egne Kirckers Forsvarer
dog under deris Ernsmænds directionot indseende Recess. Christ. 4.
Ub. 1. Cap. 4. art 4. Lige Kirckens Forsvarer infra.

Borgemestere og Raads skullelade Registere alle Brefve

som udgifvis paa deris Raadhuse og det udi en Bog, som skal for¬
varis paa Raadhusit tilesiterretning ifremtiden om fornøden giø¬

ris. Receß. Christ.; art.n.
Borgemestere og Raadsskulle Aarligen forordne Offver¬

Formynderes Offver=Kiøbmands Kemneres og andre Byes og Kjøb¬
mands Forvaltere. Hvorledis og paa hvad tid de forvexlis ior aff

O i
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særtis, saaochvad deris Bestillinger, der om findis vistløfftig udi
Christ. 4. Receß Ub. z. Cap. 3. Notts.

Borgemestere og Raad, skulleoe Aarligentilfororone
ivende aff deris Middels som med Offver Formynderen en Dag om
Vgen skulle sidde og anordne, saavist Offver Formynderis Bestil¬

ling fornøden giøris og derforuden høre hvis Klagemaal Handt¬
vercks Mesterne og til dennem satte Lære drenge imellem kunde fal¬
desog lade straffe de ulydige. Det loco art. F. par. z. Fors tvende

Raadmænd, skulle ochaffve Indseende at Gadernelegals ocreene

holdissor naar mangelersgisse det Byfogden tilkiende. ibid. parag.
4. Lege Vocab. Byfoget. Deskulle og med alle Hondverckerne have
betænckendelocforfatte noglevisse vilkaars om Læredrenge og Sven¬

nis forhold ind. ert. 9. Lege Handvercksdrenge. ufra.

Borgemestere Raadmænd og Byfogeder befalis at op¬
tage og fængsligen forvaresalle Tattere, somi deris Kiøbstæderan¬

kommefor sig der oppeholdefor siden gifve Lænsmanden det tilkiende

ocicke udi Kjøbstæderne tilstede nogen Løsgengere. Reces. Christ. 4.
lib. 2. c. p.3. Art. 16. Lege Vesab. Løstgenger infra.

Borgemesterede Raad, skullehafve god Actorpaasiun
i Kjøbstæderne med Staadere og Tryglere væresig Mandseller
Qvindis Personer saaat ingen som karske og sterckeere lidis eller

tilstedis at omgaa og krygle Men de som for Singdom eller Alder¬

dom erenduelige til at arbeyde eller ereforarmede og hafvehiemme
ellere eføddeder i Byen, dem skulle gifvis Tegen for der med tilste¬
dis at bede Guds Almisse: Oc andre der imod som ere fremmede
saaor de somsterckeockarskeere skulle aff Byen forvisisk octi Ar¬

beyde. Endbefindis de der ofver at omgaa octrygle damaa de op¬

tagis til at arbeide octrælle eller og forvisis Byen med tilbørlig
Straffinemligthudstrygis til Kagiteffter Frid. 2. Forord. Dat. 68.

Vide Rereß. Christ. 3. art.. 62. lem Christ. 4. Reces, som formelder

art. 11. at ofver saadanne stercke Tryglere og Dagdrifvere maaret¬
tis

Bon.
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tis som andre Tattere eller Fredløse. Hvorfore Borgemestercot

Raad med Sognepræsten i Kjøbstædernes en befalitspaaklare Re¬

gistre at lade optegne i saamange fattige Folck som findis i deris
Byerssom eresaa vedtorfftige og skrøbeligesat debør at bede Almisse:

hvilcke fralhafve Tegenssom forskrefvit staarspaa det de andte som
eyhafver Tegen diß bedrekandkiendis og forvisis. End de Borgere

som sig understaaessaadanne forviste Trygleres at huse eller herberge

skulle derfore straffis aff Borgemestere og Raadssom dederhu¬
er andre Fredløse. Men befindis Borgemestere og Raadher¬
udi forsømmelig at straffe som forskreffvit staar eller ocickeholder
dem effter hvis her om forordnet er. Daskulle de derfore aff Lans¬

manden lide Tiltalefor straffis som de hans Kongl. Mayest. naadigst¬
Brefved Mandater foractersor ickeholde eller ansee ville. Dict Con¬

stit. Frid. 2. D. 1. Haderslesth. den 27. Decembris, ur supra. Lege Vo¬

ctb. Borgere infra.
Borgemestere og Raadmænd i Kiøbstædernesskulle giff¬
vedem Breff og Bevis som tanger ofverfaldendis Skade aff Ilde¬
brand, eller og de som udi Haffsnød lider Skibbrud, at de der med

kand besøge got Folckom Hielp i IEsu Naffn som desaadan Bevis
begiere. Dogskalingen som hender saadan Skade og Vaade for fan¬

ger der om nøyattin Breff, maa nyde og bruge samme Breff lenger
endet Aar. Befindis nogle i saa mander anderledis at omløbes end

forskresfvitsiaar: Dastraffis som den eller de, der aabenbarlig og vi¬
dendelhandler imod hans Kongl. Mayest. Naadigst=Mandat og Be¬

falningseedem Constit. Frid. z. parag. 6. End de som befindis at haf¬
vefalske eller sein giort Breff=Deskulle straffis som andre Falskener

uden ald maade. ibidem par g.11.
Borgemestere og Raadskullehafve indseende i Kjøbstæ¬

derne med Maalenso Mølleris Toldkarsat der medrictig omgaais
paa det Kongens og Cronens Tienereeyskulle haffve Aarsage at be¬

sværgesig Møllerne at søge. Reces. Christ. Plib. 2. Cap. z. art. 17.
Bor¬
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Borgemesters Bestilling, saa or anden Byes Bestilling
skulle paa de stæder brueligt hafver værets Aarligen paa Fa¬

sie affn=Søndag (udi Befatnings Mandens ofverværelse for¬

andris og omvexlis: Saa den der et Aar øfverst Borgemester
værit hafversskalnæste Aar der effter være nederste Raadmand:Den

nederste Borgemester blifver naar Aariter udeløfverst Borge¬

mest r: Dnøiverste Raadmand nederst Borgemester ogsaa
conseqventer. Desom tiltalis for Sager deris Æreseller og deris go¬

de Naffn, Rytte og Oprictighed paagielder maa icke Borgeme¬

streor Raads Sæde beklædefførend de ved ende ige Dom fiskiendis
Recest. Christ. 4.lb. 2. Cap. z. art. 1. Ingen enten Øffrigheds eller
Borgeris udvælelse maa med Drick eller Giestebudsenten begyndis

eller endis (eller noget Lauw derfore anrettis cyheller noget Regen¬

skab Kiøb S Registeringeller andet sligtsmaa forrettis ved Dri¬
cken-Giestebudseller Collation, saafrembt baade Vært og Giestt der¬

foreyville tiltalis og straffis. codem lib. Scap ert. 7.
Borgemestere og Raadskullelade tiltale og straffe ofver
dennem som udi Kjøbstæderne omgaais med Troldom, Signen
Manens Maalen vissen igien svisse dagers udi Vgen udvælelsetsoc
saadant meere Spøgerissaaftembede ickeselff ville lide og staatilret¬
tessom saadannis Medvidere. Receß. Chrir.. 4. Ub. 2. Cap. 28. parag.3.

Forord. Christ. 4. Dat. H. fn. den 12. Octob. 1677.
Borgemestercoe Raadskulle Anligen den 2. Januar ud¬

væle Byts Kammenere, hvilcke skulle 4. Dage der efter annamme

forleden Aars beholdninger fra deforige Kemnere som og da skulle
giøreRegenskab i Lænsmandens tvende Raadmænds aff Læns¬

manden der til forordnedel og nogle Borgeris ostverværelse som udi
Regenskabit skulle giøre Mangel Er Lænsmanden forlouligforfald

icke tilstedes daskalsaadant skee udi Taxere Borgernis overværelse.

Dogskal Lænsmanden siden ofversee Regenskabit, og det Ratificere
el¬
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eller antegne Mangelder udi. Recess. Christ. 4. Ub. 2. C.). J.Krt. 2.

Lege Vocab. Kemner infra.

Borgemestere og Raad, erefrifor Aarlig Skat og Vacti
udi Fredstid oceyellers. ibid. art. z. Om Byens Øffrighed ofver¬
faldis: Derom see Stadsrættens itz. art. Der om ydermeere Lege

Vocab. Stempling intra.

Borgemestere og Raadskullemed Byfogden udskriffve
*
Skibsfolckor Baadsfolckstil hans Kongl. May. behoff naar paa¬

biudis. End befindis de nogen der om at lade advares paa det de sig
og deris kunde undsticke eller og forskaaner nogen for deere udi de¬

ris eller nogen Øffrigheds eller andens tieniste da skulle de straffis

som vedbør. eodem Reces. lb. 2. Cap. z. art.4.
Borgemestere og Raad befalis i Recessen at sidde ofver
Regenskab med dem som opsige deris Borgerskab og villeflytteal¬

delis aff Rigetfor med dennem hafveflittig indseendes saa de effterla¬

der den siette Part aff ald deris Formuve. Disligeste Fremmede

somher i Riget arffver i skulleiligemaader effterlade den siette Part

der aff. De skulle ogsaa være forplietsat gifve Kongen sin Rettighed,
aff hvis Penge Huse Gods og Formufve depaa fremmede steder
hafve. Lege Førloff. Ocpaa det eynoget der aff underslais skulle

Borgemestere o=Raad imidlertid indtil denøyactigkunde for¬
farel hvis aff Landit udført er ochvorhøyt det sig beløber det her

inde findisspaa en Ret lade anholde dog ere nogle færdeelis Fremme¬

deher imod fij. Hvoromsee Dict. Recess. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 3. art.2
GVocab Frihed infra Vide cap. 7 art.2. ibid. Lege Arffsupra.

Borgemestere og Raadskulle holde paahvis Mandater
paabindis og dersom de deris Ofvertrædelser 4. Dage lader upaa¬
tald forbigaa efter de det vide kunde da skal saadan Sagefald eller

Bøder være falden fra Byen octil Kongen, og Borgemestere og
Raadplictige Byen sin Anpart Sagfald at udlegge hvilcket viddis
dennem selff for deris forsømmelse og uractsomhed. Reres. Christ 4

R
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lib. 2. Cap. z. artic. puragr. 3. tege Kongelige Breffvesinfra.

End hvis Bøder som Byenhiemfaldet for hvis til noget
Bryllup der i Byen imod Forordningen forbrydis: Saadan Mulct

skulle indkræivis inden 5 Vaer, eller mister Byen sin Rettighed

deraff- og Borgemestere og Raad stande til rettel som de der of¬
ver Kong. Forordningen holde ville, eodem Reces cap. Fart. 4.

Borgemest reve Raadskulle (om Lænsmanden icke er til¬

steder eller i loulig Forfald) hafveinspection ihans sted saa at alting
gaar ret til i Byenssom forordnet er med Verger og Over Formyn¬
dere at sættes tem Kemnere Taxere ofver Kjøbmandsor deris Skrif¬

vere og alt andet saa vist deris Bestilning vedkommer. Saa fremt
noget for deris forsømmelse vidende forbigaais daskulle de aff Læns¬

manden derfore tiltalissor straffis som Samtyckeret og de udi Gier¬

ningen skyldige ere. Rects. Christ. 4. lb. 2. Cap. S art. 3. Lege Off¬
ver=Kiøbmand. ifra.

Borgemestere og Raad, ere forpliet at forskaffe gode og
beqvemme Vertshuser med Tegn or udhengte Tafler baade for

Indlændiske og Vdlændiske udihver Kjøbstæd or det efter Byens
størelse og Fartens leylighed: Samme Verter skal være friforald

Byens Skat og Byens Tynge: Saafremt Borgemestere og
Raad det icke forordner, da ere depligtig selsf Fremmede at losere

hvilcken det først affbliffver begiert, og endda staatil Rette om paa

klagis for Lænsmanden. Reces Christ. 4. lb. 2. Cap. z. art. 18. Lege
Vocab. Gastgefvere.
Borgemestere og Raad, skulle Aarligensihver Kjøbstæd

om Paaske, forordne tvende aff deris Middels som skullenogle gan¬

geom Aaret i deris Byer sætte og taxere Kiøbet paa fersk Oxekiød
faltetoctør Fisk Dansk Øl og Brød: item, giøreen billig Taxt
paa Fransk eller Spansk Viins Spansk Salts og andet intet under¬

tagendis som Handverckskolckocandre for deris Vare og Arbeyd

skullehafve og med deris Medbrødre hafve indseende saa eenig¬
heden
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heden der aff til Nødtørfftkandbekomme: Medmindrede selst ville

svareenhver for sin Forsømmelse. Ot de som meeretage for deris

Vare end forordnet blisfver aff Borgemesterede Raad, skulle
bøde første gang til Kongenho. Rirdaler. Andengang hafve forbrut

deris Borgerskab occyvidere tilstedis i Riget deris Handel at bru¬

ge. Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 3. art. 10.

Borgemestercoe Raad, sampt Byfogderneudialle Se¬
stæder i Danmarckor Norge) saa vel som andre Lande og Førsten¬
dømme under Cronensbindis og befalist at de den Mandag næst for
vor Fruedag Kyndelmisse Aarligen til Tingelskaklare læse er forkyn¬

de Søeretten paadet den eene med den andensdis bedre kand vide sig
udi sin Bestilling, Skib og Skibshandelanrørendislatreite og for¬
holde. See her om udi Søerettens Fortalelparag. ultimo¬
Borgemestere og Raad, skullehaffve indseende med frem¬
mede Kiøbmand, ocforfare; hvad Mynt de handler og afsbetaler

medfor der som nogens Forseelse imod Mandaterne findis da dennem
derfore at tiltale og hende Dom, saafremtideickeselff derfore ville

staatilrette. Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap. 3. artic. 17.

Borgemestere og Raade skulleladeindskriffve en hver som
tager Borgerskab for hvad Handverckhand acter at bruge og nære

sig aff: Oesidenhans Naffn optegnit ved Byens Tienere Older¬
manden tilskicke og skal den som saaledis hos Borgemestere og
Raadantegnet er maabruge sit Handverck uden nogen videre an¬
tegnelse eller samtycke. Receß. Christ. 4.lb. 2. Cap. z. art. 9. Parag. S. Le¬

ge Borgere.

Borgemestere og Raad) i Kiøbstæderne i Danmarck og
Fogdernepaa Landet i Norge skulleskaffe dennem som ingen gode
Vergerhafves (særdeelis Encker og Faderløse Børns saaor vanpitti¬
geoctaablige Mænd) Forsvar i deris Sager gode vedderhæfftige

boesætte Dannemændssom udi Bye og Skibredesuden Lønssigskulle
brugelade og der uden foreffor en billig Løn. Deskulle og forordne

Ri
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Fuldmægtige saa og Skrifvere og Notarii, som en hvers Nødtorfft
kunde antegne og forfatteffor en hver dennem behøfve at bruge. Saa¬

danne skulle giøris Lønsetc. Recess. Christ. 4. lib. z. art. 1. Lege Vocab.
Skrifvere inst. Menskrifver nogen anderledis end tilbørligtsdali¬

dehand derforet. Forord. Frid. 3. Dat. Aggerhus den zu. Augusti

1649. Lege Vocab. Supplicatzinfra.

Borgemestere og Raadskulleanordnes ochaffve indseen¬
de med alle som selge Øllipotter eller Kandertal: lem, Ølædicke

Miød Melske Musts eller Brændeviin saaat der udhengis et vist
Breteller Tegenspaa det hans Kongl Mayest Acciseicke skal under¬

slaais. Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. z. art. 17. Parag. 2.

Borgemestercoe Raadjere særdelisbefalitsat demed Svæ¬
ren Banden og Helligbrødes hafve inseendes og i synderlighed med
Arbeyd under Prædicken, saa og at Brændeviin eller anden Deick en
tilstedis at udtappis for Prædicken imod Christ. z. Reces. 4. art. og

saaledis der ofver holdes at Kircke Ordinantzen, Loven (Recessenoc
Forordninger sudi hvis forbemeltsefterkommis Christ. 4. Recess. Ub.
cap. 1. art. 31. parag ultimo ibid. Lege infra. Svergen og Helligbrø¬
de. Deskulle ogsaa i Kjøbstæderne forordne Gabstocke hvor By¬

svennene skulle isætte dem som svære og bande og bruge Guds Nafn
forfængelige Bysvennene skullehafve aff hver dem som isættis 4.
Skillinge. ibid. & infra Vocab. Gabestocke.

Borgemestere og Raad og Byfoget i Kjøbstæderne skulle

hafve flittig Tilsiun, at de Dage som hellige ere budne udi Ordinan¬
tzensholdis Jochvem der imod giørsbliver straffet: Ocicke tilstedesat
nogen Drick enten Brændeviin eller andet Formiddag paa nogen

hellige Dage udtappis Hvor over Kircken og Gudstieniste forsøm¬

mis. Men dersom de med sligt seer igiennem Fingre eller med Straff
der over findis forsømmelige da ere de der med falden til Kongenser

Marckjor derforuden at sættis aff deris Embede. Reces Christian.. 3.

artic. 4.
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Borgemestere og Raad, skulle forordne i Kjøbstæderne
Spillemænds Lønssaa or Vacte=Løn til Bryllupper og Begrafvelser:
Hvoreffter saadanne Væctere og Spillemændskulle dennem forhol¬

des under deris Lons og Embeders fortabelse saa og anden Straff til

Vand og Brød. Receß. Christ. 4. lb. 2. Cap. F. ert. 3. parag, 16. De

skulle ogsaa hafve indseende at Klocken icke udi Begrafvelser stillis
nogen tilvillie (være sig Adel eller V'Adel) anderledissend Dagens

tid det udkræfver: med mindre de samptligen) Kongenalleene (en

hver der aff effter sin Formuve at udgifve) ville være forfalden 200.
Enckende Daler. ibid. art. 7. parag 5. oe Klockeren derforuden af hans

Bestillingstrax at affsættis. Ocerbefalitydermeeresat Tienisten i

Kirckenskalværefuldendt til Adelige Begraffvelser idet seeniste til
Klocken er et slet Efftermiddag. Forord. Frid. z. Dat. Hofn. den 19.

Julii, 1649. Lege Vocab. Ringen infra. Deskulle ogsaa giøre Anord¬
ning hvad Grafverefor de der bede til Liget at følgelskullehaffve for
deris umage: Ocsynderligen hafvei acts at de Fattige Kirckegaar¬

den og Graffverne frihafve. ibid. Sc. Lige Vocab. Vmyndige Arff¬

vinge. G D ctlocoparag. io. Grie.

Borgemestere og Raadmænd udi Kjøbstæderne i Dan¬
marckor Norgelskulle aldeelis ingen Fremmede eller Vdlændisketa¬

ge eller annamme udi Borgerskab, eller og tilstede Værelse og Vo¬
ning hos dennem at hafver uden dehafve Superintendentens og So¬

gnepræstens Vidnißbyrdsi det Stifft og den Bye de acte at boe) paa

deris Tro og Meening om den sande Religions klarlig beskreffvet og

forseglet. Constit. Frid. 2. Dat. Hafn. den 20. Septemb. 169. Lege Vo¬
cab.Fremmede.

Borgemestere og Raad, udi Pestidsskulle med Sogne¬
præstens og Medici (hvor nogen er) eller beste Badskeris Raad, an¬

ordne to tre eller flere aff Raadit eller andre gode forstandige Dan¬

nemændssom vilde blive tilstede hvilckeskulle være de Slugis For¬

standere og gifve Borgemestere og Raadsefter Sognepræstens
Ril
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Raadførelse tilkiendt, hvad Brøst der findis sat der paakand raadig

boed. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 4. art. 1.
Borgemestere og Raad med Byfogden skulle haffve ind¬

seendesi Pest tidsocellers med hans Kongl. Mayest og Kronens Ind¬
komstor Rettighed. Disligeste at hvis faldne Arff andre tilkommer

under god Forvaring og Regenskab holdis, saaintet der aff for deris

forsømmelse bliffver forkortet eller affhændt. Christ. z. Recest. Ub. 2.
cap. Hart. z. vide Stadsræt. art. 11. De skulle og tilholde Apotecke¬
re og Badskete i saadanne Siugdoms tilfælde at holde gode Medica¬
menter, preservativer, Røgelse oc andet faels som kandtiene for en

forgifftig Luft, og paadets Kiøb giøre Taxt som paa Raadhusit

skal anslais.
Deskulle udi Pest og saadanne Singdoms tider forordne og

antage en god velforfaren Badsker til Pestmester. Skulle og affskaffe
all Fruct som selgis Pærer Eble Plommer Kirsebærfordeslige og

haffve indseende med Proviant og at Gaderne reene holdis, item

forordne Pesthus med des tilhørige Husers tilluckelse og de Fatti¬

gis Nødtørfft. Endogsaa med Bryllupper og Værdskab Begraf¬
velsers Lügkister Klæde og Lagens Liigbæren og Grafverløns og med

altingsaaledis forordne som de acter at forsvare. Fodem Recess. lib.

Scap. art.4.5 6.G. 7.B.1.2.16.1. Sc. Lege Vocab. Pest infra.

Borgemestere og Raad, saavel alle som Befalning haf¬

velskulle hafve indseendes at i deris Kjøbstæderholdis ofver den For¬

ordn. om Rottekrud. Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. 19. Lege Vocab. Røt¬

tekrud. infra.

Borgemestere og Raadssampt Herritz Bye eller Bircke¬
Fogetlskulle effter Sagens vigtighed og som sedvanligt naar nogen

ufri Mand for dennem tiltalis for Gield og Vdleg, som befindis
med Rette at skulle fyllistgiøris strax være forplittet at forordne

tvende Dannemænd med Fogden eller hans Fuldmægtige og Byens

Svenne effter Sagens Leylighed, hvilcke aff den Tiltaltis Boeoe
gode
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god Leßøresocom deey küstreckerfaff hans Jorder og Eyedem skul¬
e tilvurdere den Tiltalende fyllist og fuldværdssaa fremt den Tiltal¬

teeyretter for sig inden 15. Dage eller og trende Solemmercker om

Sagen paaentensidderne er Giester angaaende. Rec. 6. Christ. 4. lib.

2. cap 1. arti. 7.her g. 1. Lige Vocb. Gield.
Borgemestere og Raad forplictis, at de under deris Han¬

der giffve fra sig beskresivit hvor mange Øxen en hver Borger (sine
Heste og Kiøer der med iberegnitsudi deris Kjøbstædskand paa ste¬

git indauflet Foder fra Martinoctil Driftidoffverstaalde om de
der om afslænsmanden tilholdis og anmodis Forord. Christ. 4. Dat.
Frid. Borg den 31. Julius 7. Lege Vocab. Præsier. lem Borgere

inst —
Borgerlig og Byes Tyngelskulle alle Kongelig Mayest Tie¬
nere giøre og udstaa udi Kjøbstæderne hvor de boerssaafremt debruge

Borgerlig Næringsimod den Bevilning og Frihed dennem Naa,
digster givet Reces. Christ. 4. b. 2. Cap. 3. art. 14. Lege Vocab Kiøb

stæderne. hem Kongl. Tienere. infra.
Borgens Pres. velsidejussor, Lat erlat giøre Forsickring
eller og at sige godoelofve forensathand skal blive tilstede og udstaa
Looocketseller og svare til hans Gierningersom hand kommer bort.

saadan Borgen skalsættis til Tinge. Skaan. Lov. Gb. 7. cap. M.Le¬

ge Vocab. Caution infra. Nota. Hvo som borger for anden hand

rette sigeffter at betale og udlegge det hand udloffverfor gaar i Borø¬

gen for, fordiat hvad som mand fester det skal mand udgive. urist
Tertus. Jod. Lov. lb. 2. Cap. 28. End vil den ey gielde der Borgen

vorder da skalsaapaa hannem kaldisssom for anden Gieldt ochvad
mand vorder Borgen forsat udlofver det skal mand gieldesc. p. 62.

ibid. Dogskal Næffninge eytilgangel og en omskjellige fordi det er

som anden Gield. Jbidem.
Læs ydermeere Salomons Ordsprockss. Cap. versibus 1.2.

3.4.5

Bor.
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3.4.5. hvor formeldis Borger dufor din Næstefor du hafver sat
din Haand ud til den Fremmedessaaest du besnerrit med din Munds

Talelduest græben med din Munds Tale. Saa giør nu dette min

Sønforredde dig, thi duestkommen i din Næstis Haand) Gack

fald til Fode og styrck dine Næster: Lad dine Fyen icke sofveseyhel¬
ler dine Byenbryne slumme: Fridig som en Raa aff Haand) og som
en Fugl af Fuglefængerens Haand. Cap. 22. v. 26. 27. formelder:

Vær icke iblant dem som sætte deris Haand ud iblant dem som

borge for Gield: Thidersom du hafvericke at betale med daskal
mand tage din Seng under dig. Læs Syrachs S. Cap. v. 16. Tar
icke Borgen ofver din Formufves Men giør du detsdatænck tilat

betale. Vide cap. 29. v. 4. Gaversu ig. ad versum 28. ibidem.
Borgen som er nøyattig kandløse ot befri den som er udi

Arrest eller oci Fængsel. Jure Seland. lb. 2. Cap. af Vide infr. Tog¬
sætter. Notas.
Men hvo som borger for anden hand kand ickesige sig fra

samme Borgen, førend handenten udlegger det hand hafver bor¬
get for, eller og den som hand er Borgen for ved Domfrikien¬

dis. Jyd. Lov. lib. 2. Cap.62.
Borgen maa Bonde væreforsig) (somgifvis Tiuffssag)
omhandhaffver selff Jord. Jurtatert. Jyd. Lov. b. 2. Cap. 4. Men

dersom Landboeeller Brydielgifvis Tinffssags someyhaffver Jord
eller Eyedom ved at hettes daskalhandgange i Borgen der Jorden

cher. ibid in tert. alias Omseyedreng gifvis Tyf Sagsdaskal hans

Hosbondegaai og 5: Borgen forhannem om hand vil. End
vil handeyldatage sig anden mand hvorhand maa. Endkandhand
ingen Borgen faa da borge forsigselff. Forstaa handmaafeng¬

slistirskiels. Den samme Rat er og om Indisse Mand og Kone. Dict:

Iyd. Lov. Tert. Allegat. Lege Vocab Skiels mfra.
Endfindisstaaine Kaaster inogens Hus i dabør den der Kaa¬
stene

Bor.
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sternehafver i Hænde at være i Løffte og Borgen for samme Kaa¬
stertünæste Tingdag etc. Lege Veyfarende Mand. lem Jyd. Lov.
hb. 2. Cap. 96. End er Bonden cyhiemme da skulle Grande o. Na¬

boer gaa i Tog og Borgenfor de Kaaster indtil Bendenhiem¬
kommer iid. cap. ul. Lege Vocab. Randsage inst v.
Borgen eller Bøder skal uden Bircks Bondes enten stille

eller nedersættesomhand anholdis for Volds gierning at hafve gjort

i Birckeller Kiøbing, eller borge for sig selff, Bircke Ret artic. 19.
Gaardsæt art.. 44. formelder: Indsiger en den anden i Gaarden

daskalhandtagistil Borgens vilhandey sætte Borgen, dafor¬

varishandsaalenge til hand vil sætte Borgen: Iligemaader

om nogen ofverfalder eller forrasker den anden handstalot beroc¬

saa at sætte Borgensom paaeskis. ert. a. ibidem. Lege Vocab. V¬
gierning. infra. Odermeereom Borgen Norsk. Lov. Tingf. B.
4. Cap. Om desom truer anden hvorledis de maahæfftis indtil de

sætter Borgen, og udlegger deris Bøder effter Loven. Tid Om¬
budsmand infra.
Borger Mand for Tiuffve eller og andre som deris Liff haf¬

veforbruts eller Lemmer da skal hand den Mand antvorde for Ret¬
tenlocey den Mand hand tog hannem aff. Endom saavorder sat de

slippe bort enten med ulycke eller med hans Raad, som Borgen

paar da bøder den Vorgenersalle de Bøder hin giordeshand vaar
Borgenfor for der til 40 Marck Bonden saaor Kongen fordi

hand ey antvordet Manden igien: Jyd. Lov. Ub. 2. cap. G. Tord.

Parag. K. Hendfestning Ericiparag. 6.
Endom nogen Mands Tienere bliver sicket for nogen Sag¬
der Liiff Lem eller Ere er anførendis eller nogen truer anden Mand

med Feyder Brandseller i nogle andremaader, og vileysætte Vor¬

9
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gennaar Herskabet paaeskersdamaa den paatagis og sættisstilhand

sattet Borgen. Reces. Christ. 3. Art.. 46.
End vil Bondeneysætte Borgensor Feyde naar hand til¬
børligen udvisissdamaahans Jorddrothindre og fangehannemsaa
længe handsætter Borgen for Feyde locey der med forgiøre senten

Voldellet Herverck, codem Receß. art.. 44.

Borger mand for den som er i Fængsell og flyerhaand siden
damaa den som Borgen er (alis non) gribe hannem hvor hand

hannem finder og fængslehannem. Den Mandsom Borgensæt¬
tershander ingen skyldig at svare uden den eene som hans Borgen
vaar: End vil hand flylder Borgen sattes og fanger hand det at vi¬

de der Borgen paar, daskalhand sige Rætteren o: Dommeren til¬

og handskalhannemopholde fordi hand maahannem en selfftage
uden deteene at hand tog hannem enten i Stock eller i Fængsel den

tidhand bleff hans Borgen. Jyd. Lov. Ub. 2. Cap. 644.
Lærde Mænd og Closter Mænd og Qvinder og de der ey ere

komne til Lavalder de maa ey være Borgen for de Mænd der en¬
ten skulle miste Lifff eller Lemmer. End Klerckeog Enckerdemaa væ¬

re Borgen for Penge fordi dehaffveselff deris eget at gielde aff:

End Møer og Børnseller nogen Mands Hustruseller Klostermand,

(uden Abbethmaaey være Borgen for Penge ocey forandet: for¬
dilat ingen Mand der ey hafver egitlmaa noget afhændesor ey Bon¬

de Sønder ifelliger med sin Fader maa Borgenvære, enddog

hand er fuldvoxen. Jyd. Lov. lib. 2. Cap. G. Jus seland. Ub. 5. Cap. &c.

siger At den som skal være Borgen, handskalvære Lorfast oc.
Boefast. Vide Tert. Cllegat. las.

Borger eller Borgere i Kjøbstæderne oppidants, Civt,
L. af ocatis den at være lot ingen anden) som Borgerskabso¬

rit

Bor.
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rithafver giører Borgerlig og Byes Tynge og selff holder Huus
og Iidsted i nogen Kiøbsted undekeces. Christ. glb. 2. C. P. V. Art. 1.
Parag. 2.

Stadsrætten forbinder, at ingen i Kjøbstæderne maavorde
Borgere førend hand beviser hvorftahand er kommenssazor at
hand er ratteligen skildt fra den Hosbondhandhafvet tilforne tirne
eft. Art. hi. forbinder ogsaal at ingen maa siddrofver o. Vget uden

forloff førend handtager Borgerskab under z. Marcks Bøder til

Kongen. art. no. Endbefindis nogen at kiøbe og selgel som undr¬

Jorgere førend de hafve vundit Borgerskab og giort deris Eed

for Borgemestere og Raad, deereforfølden til Kongen er Staden
hver 30. Marck. Art. 19. ibid. Hinc.
Vorger-Eedsom denskal sværgelder antagis inegen Kier¬

sted til Borgere denformaliser ibid saaledis: Jeg Nebeder
migsaa sandt Gud til Hielp, og alt det helligt er at jeg

skalorvil væremin naadige Herre og Konge Huidor
Troigt ald denne Stadsrætet Biestandopholder affter
min affne og Formueror være min Borgemester=Raad¬

mænd og Byfogit hørigorlydig, mine Bymænd og

Nedborgere fordre og fremme til det beste og giøre den¬

nem ey andit, endsom jeg selff vil hende og haffve aff
d nemlog en hade eller forurætte dennem inogen maa¬

der. Saasandt være mig Gud huldsat jegsaa holde vil.
Dict. art. 19. Wid. Nott.

Saadanne Erdforne Borgeresman kiebesaamange Øren til
at staldes som depaa deris indauflet for icke tilforhandlet) Foder lun¬
deopsætteorstalde. Reces Christ. g.lib. 2. Cap. 1. Dogmaa ingen

Borgetes somickeseliffenten drifver eller skiber Øren kiøbeeller

seigesteert Ørensend som paa hans cait indausl. de Foderses i reitetide
S if

afver

Bor.
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ofvæstaalditfor derfor pligtigs sin Lænsmand at gifve tilkiende hvad

hand saaer for udi Fover auflert etc. Lege Borgemestere og Raad.. 6

Forord. Christ. 4. Dat. Fridrichsb. den 31. Juli 1647.
Derforuden de Borgere og Kiøbmand som sig selff drifver eller
udskiber Øxensmaaorsaa staalde Øren paa Cionens og Adelens Lade¬

Gaarde. Lege Øxen Kiøbmandinfra. ad Au. Nitz.
Iingen Borgere i Norge maa være Foget uden hand først

opsiger sit Borgerskab. etc. Lege Skrifvere. dict. Receß. Christ. 1.
lib. 3. art. 17.

Borgere Bønder og Almues Folck) skulle sværge Kongen
saadan Eed naar handskal hyldis i Norge. Som effterfølger:

Jeg N. loffver octilsiger at jeg vilor skal være
min Naadigste Herre og Konning N. Huldor Troraff¬
verge hans Naadis og Norgis Rigis Skade. Orvide

og rammehans Naadis og Rigens Gafn og Beste, aff
minyderste Formue: Ocbevise hans Naade troot

pligtig Tieniste og Lydighed, i Feide, saa velsom i Freds
Tider: Saa sandt hielpe mig Gud at hans hellige
Evangelium. Tingf. B. 1). Cap. Lege Vocab. Hyldings Erd.

instru.
Borgers i Kiøbstæderne som blisfve tilfunden at giffve Lov.
Demaaingen anden der tilbruge effter Recessen end de som deris

Med Borgereetc. Paa det at Sandhed dis bedre kundehandthef¬
vis for den ickeher effter som tilforneskulle falde for saalæt at forledis
og undertryckis. Recess. Christ. 4 lib. 2. Cap. 6. art. v. Lege Vocab. A¬

delen lem Bonde supra S. Kiøns Næffninfra.

Borgere udi Kjøbstæderneforbindis, at indtagenogen ide¬
ris Huse at boes som fra Landsbyerne eller andensteds ere flytte og an¬

komne, førend forn Ny Ankomne hafve Borgemestere og Raads

Vil¬
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Vilge og Smtycke at bee i Kiøbstædernesammesteds. End un¬

derstaaet sig nogen Borgere der imod at indtage nogen saadanne

fra Lande byerne eller andensteds frakomne, udi deris Huse at boessom
ey af Borgemestere og Raad erforløivet at boe i Byen: Dehassve
der med forbrut til de fattige Husarmestre Aars Hußleye, aff hvis

Boder de udi saamaader uloulige bortleyet hafver. ObnebreffFrid.
2. Dat. Hadersleff gus den 7. Decemb. 158. Lege ihr a Vocab. Kjøb¬

sinder.
Borgerskabs civitas, Lat som nogen hafver hafft i Kjøbstæ¬
dernes og den opsiger med saa skielshand vildrage aff Landetshvorle¬

dis da forholdis Vide Recess. Christ. 4. Ub. 2. Cap. z. Art. 12. G supra¬

Borgemestere og Raad.
Borgerskabet skulle Aarligen den 3. Jan udvæletoeller si.
regode forstandige Borgere som en tidlangi Byen haffve været

Boesiddendelor Borgernes Leylighed kiende og videshvilckeskulle
med forige Aars Kemnere være Taxerere det Aar for den første Søn¬
dag i Februar. hvert Aar giøre en Taxt paa alle udi Byen, Øffrig¬

hed og Borgerelingen undtagen hvor efter all Byens udgifft Aar¬
ligenskal beregnis. Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap. Gart. 3. Lege Taxere

Borgere inft C.
Borgesiueskaldis den Stue eller det Hus udi Kongensor

Adelens Gaardes som Hoff Mændfor desom tiener i Gaardens ge¬
meenligsøge Dugoe Diskocanden Samqvem udi: Der om formel¬

der Gaardsretten. Kalder mand anden Tiuff-Horensøn=Forræder
eller anden ubeqvems Ordsudi Borgestuenseller udinogen ærlig

Forsamlingser hand ædel eller nædelsværactig eller Smaalvendida
blifver hand selff samme Mand, uden handhannem det stielligeoff¬
verbevisekand Erhand mindre Mand eller Staldrenand. skalhand

hudstrygis aff den hannemibefalning haffver. Dict: Gaardsret.
artic. 14.

S ii

Boug¬

Bon. Boy.
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Bougridider om formeldis udi den Norske Lovsaaledis-Det

*

hedder Bougridsnaar Kongene Ombudsmand vilfare i Herritsor
forfare om Alminde Veyecte oprydit, Naar hand villaderide, da

stalsissnis Tingsoctilsigismaar ridisskalt og da skal Herritz Mæn¬
dene tilæsineen Bondesom ride skal forskaltage en Spindsstage
ofte Alne langs og der til to Vidie=Hancker den eeneskalhengis paa

den ene Ende af Stangenfor den anden paa den anden Endersaaskal

handlegge Stangen paa Hesten forsig, ocride saa midt paa almin¬
delig Vryefor for hvert Træsomrifver Hancken aff Stangen, bø¬

des Kongenen Ørtug Seln. Lege Alminding sapra. lem Vocab.
Dyeinfra. ( Dict: Lege L. L. B. 42. cap. Perag. 1. 2. Vide jupralo.

cab. Bende Maa.

Boye, kaldis den Knubellerde Træl somskal findis pos

Anckerepaa Stibe med Taugel tilbunden og fast giort, saaledissat
det kandflyde paa Vandet i Hafvetstil et Tegn at der ligger Anckere

paa det af den rette Eyere kand finde det omhans Kabbel eller Tou
brysier: End oesaa paa det andre Skibeey uforvarendis der paaskul¬

lefaa Skabt. Hvorom besee Søeretten cap. 18. som formelder Om

et Skib kommer til Skadepaaet andet Skibs Anckere somligger

foruden Boye, daskaldet Skibsom ingen Boychaffver, betale

den anden sin Srade: Med mindre Boycelinien er brusten, siden
—

Anckersvan udkast hvilcket Skipperen selff fierde af de beste Mænd
—
i Seibette
villerholde ved deris Eed at der vaar Boys paa den

tidhandle ddet sidst falde for dagielde baade Skibene Skaden, halff

om halsfi Kiøbmands Gods undertagit. alids Boykeren Mands
Naffn dogmeest i Holsteen brugelig) endogsaa i Danmarckoe
Norge. tic.

Boders er Sagfaldt og Pengis Straffssomnogen Forseelser

efter de paa Oom land foraarsages. Medsaadanne Bøder Sop¬
børsel i Kiøbstæderne forholdis som sedvanligtssaaledis At Kongen
og

Bød. Bøg
—

—

—
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og Byenlige bekommer eller og enten dennem opberger efter enhver

Byes velherkomne brug og særdeclis privilegier Sagvolderen og

Herskabit deris Tiltale, saavist de ere loulige til berettigit forbehol¬
den. BirckeRet. art. ultimo. Lege Vacob. Bod. sufra.

Bøderne for Drab skal være forfalden, halfputen til
di Skyldiges Herskab eller octil Stedethvor Diabet steer om

hand er Tienistløs, den anden halfvepart til den Dødis næste Arss¬

vinger. Endskeer Orabi Bückeller Kiøbing). dastulle Bøderne
udi tre Skiffte deelis den eene part til den Retten ofver steden haff¬

versden anden til Herskabitfor den tredie part til den Dødis Arffvin¬

ge. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 10. art 1. Parag. 2. Lege Vocab. Mand¬
drab. infra.
Endde Bøder som den tilkiendis i Kjøbstæderne der sig med

uflid eller utroskab udi Offverformynderis bestillinglader befinde:
der affskal den eene halsfvepart Kongen og Cronenalleene til Regen¬

skab føris: Den anden halsfvepart til Fattige umyndige Fader og
Moder=løse uddeelis. Dict. Receß. Christ. 4.lb. 2. Cap. z. art. S. Lege

Offver Formyndere mfra. Nota¬
Alle Ting=Brøde, som falde i Norge skulle strax betalis.
Norsk. Lov. Tingf. B.cap. 5. Lege Pocab. Dom Reff. instr.

Bøger som tryckis paa fremmede stæder paa Danske maa
icke her i Riget indføris Hvo dermed befindis de hafve forbrut sam¬

me Bøger saavel som ellers alt hvis de hafve med at fare Retes
Christ. 4. lib. 1. Cap.1. Art. 34. Kirckens Ordinannifol. ss. er 89. for¬

milder i hvad for Døgel Lands Præsterne endeligenskalhasive

nemlig: 6.) den hellige Bibel. (2) Lutheri Pestille. 3.) Apelegiam
Philip. (4.) Locos Communes Philip. (5.) Luther parn. Concchism.

(6) Instruxicui listationis Saronice: Ot for det sidste Kirckens
Ordinante. Nye Bøger Troen og Religion nongaaende forbin¬

dis ibis. at tryckielle indvøris, førend de af dem udi chøye Sko¬

ler og aff Supermitudenten ercofverseet. &c. Lege ireab Bisper.
Bøl

Bøl Bon.
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Bølle=Sagevidicta Luindersathæffne sig selfrocickesø¬
geloulig Middelsom Loven fordrerom Manddrab. Saadan Bøl¬

le=Sag forbindis Jyd. Lov. Gb. 2. cap 9. Gjure seland l., cap.
8 Lige mfra Hæsin. Hvosaaledis imod Loven hæiner sig seist,

eller og feyder Manddraberen eller hans Kion naarhand sværgis til
Bodsdaskal hver aff dem bøde 5. Marck Penge til Kongen, og der
tilhafveforbrut de Bøder de skullehafve. Reres. Christ. 3. art. R. le.

ge supr=Affvind. lem Vocab. Bondesupra.
Bønderne paa Landsbyerne maa kiøbe deris Bygnings¬

kommer og Ildebrand, ide Haffner, som det indføris den meenige
Mandtilkiøbss ocey der udi at hindris: Dog maa de intet seigeel¬
ler kiøbetil Forprangsey heller meere end detil deris eget behoffhafve

fornøden. Art.. 64. Receß. eodem. Christ. 3. Vide Norsk. Lov. K. B. 10.
cap parag. 1. Gsupra Bonde. Nota¬

Ingen Bonde i Norge maa selge udi Herrit eller paa Stran¬
de Fæl Faars Svin Smørs Salt- Vadmel Lærits Høns Gies,
eller andet uden veyfarendis Mandstil et Maaltid eller to Men alle

Vaatte skal foris til Kiøbstæderne. ibid. partz. 7. Doger det Bøn¬

derne frit for at handle med Fremmedes udi Haffnernessaa visticke
crimod Kjøbsteds Privilegier, ochvis Borgerne vilkiebemed Bøn¬

derne det skulle de betale dem for det Værd dem bindis aff Frem¬
mede. Maa ickeheller forbinde dem at kiøbe med Fremmede, uden

dehafve der paa Kongens Privilegier Videparag. w. & do. ibidem.

Groceb. Fremmede. infra¬

Bønderne i Danmarck, skullecynødis eller trængis aff de¬
ris Hosbonderstil at selge dennem deris Øxen eller andre Vaare det

væresig Korn; Smors Honning=Flesk Fisk Hesteseller andetsmen
maa frit ocubehindrit selges til hvem dyrist lisbe villog icke der imod

forbindis aff Kongen Embedsmænd Raads eller Adell en heller ka¬

stis derfore nogen uhylde paa eller beskattes om de end Arfveligen
under

Bøn.
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under nogen besiddendis ere. Men vil nogen Riddermands Mand,
kiøbenoget aff sin Bonde daskal hand hafve det i hans minde og

med hans Villiellige som handkiøbte aff en Fremmit. Keces. Christ.
3. artic. 34.

Bønderne skulleicke, imodbillighed tvingis til at førede¬
ris Landgilde videre forstaai Norge)end Loven tilsteder. Reces Chri.

stian.. 4. Ab. z. artic. 4. Endhvis Slacter Nødeller anden Vaare

somenten Befalningsmændene Fogder eller andre ville kiøbe aff

Bønderne det skulle de betale effter Bøndernis nøye foringen
nødis tilssine Vaare imod sin Vilge at affhænde. Dect. Reces. & lib.
artic. 5.

Bønderne skallønne Skipper og Styremand i Ledingsfærd
naar dekomme hiemsforstaa i Norge eftersom de med dem foreenis

kandsuden de hafve anden Løn aff Kongen. Norsk. Lov. Vdf. B. 8.
cap. Vide Voctb. Leding ifra. Deskulleorsaa gifve 3. Maaneders

Fækalliesudi Smør Mador Meels paa hver Rode: Er tilhver 12.

Mandshver halff Maanet z. Pund Biugmeel 3. Løber Smørs 3.

Pund i hver Løb: Den Fetallie skal Skipperen tilsigannammesor
der med holde Næffnd-Mænd itre Maanederefter gammel sedvaa¬

ne. Hvem sligticke udlegger da bøde Ledingsfaldto. Øre Sølff
hver Øreregnit for 4. F. Danske. ibid. Cap. 9 parag. 2. Lege Vocab.

Syssel Mænd. infra.
Bønderneskalocsaa forskaffe dem Lodor Krud, saamegit
behoff giørisseller bøde til Kongen som dem fattis) en Marck Sølff.
ibid. cip. 1. Lege Vocab. Bøsseinfra.

Bønderne i Norge skal kiøbe Platz til at bygge Skibpaa

omingen Platz findis der til i den Fierding eller om der icke er beley¬
lig Platzpaa Kongens at bekomme der til: Dogskal Platzen aff ser

Mand vurderissor for slig Værd bet alis. Vdf. B.14. cap. paragr.

ultimo. Hvorledis Bonderne skal giøre Skindsfærd der omlege
Vocab. Skindsfærd.
2

Bøn
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Bønderne paa Landet offver ald Darmarck forbindis (saa
og alle Prælater Adels Fogder og Bissekræmmere) at brugenogen
Kiøbmannskabpaa Bøgdensmed Alle Maade eller Vectomenhro

som paa Landit saadant behøfver skalkiebedet i Kjøbstæderne aff
Cronens Borgere. Maaeyheller nogen Adelsmand silge paa Lands¬

bye nes Staall Salts Humbles Klædes eller nogen Krampare. ke¬

ceß. Christ. z. artic. 34. parag. 23. Men sit eget Gods maa dand gig¬

resaanyttig som hand kand ibid. Leg=Landkiøbifra. lem Vocab.

Bonden i Norgesapra.

Bønderne paa Landsbyerne ingen undertagitlskulle hver
imeden dehaff de Romsvære forplictsudi det mindste, Aarligeu at la¬

gefem HumbleKuglers mper

Abild=Pærerseller ander gode Sag¬

er for der til med plante ti Pijler eller have forbrut en Marck til sit
Herskab for hvert hand forsømmer. Reuß Chrill. z. art. 19 Skaloc.

enhver Bonde som sidder for heel Gaardssaae Aligen en Skeppe
Hampefrøejor den som sidder for halff Gaardsen halff Skeppe un¬

der tilbørlige Straff. Receß Christ. 4. U. 2. Cap 20. Art.2.

Bønderne maa eybinde til deris Brylluppermeere end 12.
Par Folck med deris Hustruer og Børn, Huoher imod giør hand

straffis derfore aff sit Herskableffter sin Formue. Rectss. Christ. 3. art.
69. Skalocellersiallemaade rette dennem effter forn. Receß med

deris Bryllupper-Maaey heller giøre Bryllup over z. Dage. Receß.

Christ. 4.lib. 2. Cap. F. art. z. Parag.5.
Bønder og meenige Almue skulle tilgoderede Tjendehver

tiende Kierfvelaff allehaande Kornfor det skalydis i Kierfventdißlige¬
stefor hver tiende Hoffvit aff Qvægtjendelskulle de gifoe effter gam¬

melsedvane dog udi Halland=Blegind og Lisierset andenstedsshvor
deey haffve saarundelige Kornsad, der skulle giffve Smørtiende
Brøds Fiskjeller og andets som de aff gammel tid giorthaffver. Lege
Vicab. Præster er infra Tiende. G Receß. Christ z. art.. 51.

di

Stafvanger-Stifft i Norge, nyde Kirckane uden forhindring den

tille

Bøn.
— ——— —
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tiend=Retlighed aff Laxestskende og anden siskendes som aff gammel
tidhaiver verit sedvane. Reces. Christ. 4. Ub. 1. Cap.4 art. 45. & 46.

Sceden Nerske Ordinantze fol. 36. Grinfra Vocab. Tjende.

Bønderne skulle deris Tiende udi Kierfveeller Neeg, efter
Recessensassjælte paa Agerens udidens eller hans Fuldmæctigis nær¬
værelse, som den skal opbærgesom de tilstede erefor ville værehoe siden

hvor deplietige ereshedenføreseller derfore straffis som vedbør Mens

dersom enhaftig Høstindfalder; or den cy møder til rette Tide som

Tjendenskalopbærge dahaffre Bonden fuldmaet sit Kornt
indføre Recest. Christ. 4. Ub. 1. Cap. 4 artic. 47. Klagersidennogen

derpaasdagaa derom esster Recessens 46. art. ibid. Dersom befindis
at Bendeneyhasiver Timdet Retferdelig naar hans Kornkasiis, da

haffveforbrut sin Gaard til sit Herskab. ibid. Skeceß. Christ. Zart.

1. Parag. ultimo.
Kirckens Ord. Ribber artic. 12. siger At Bønderneskulle
Tjende Retferdelige effter Recessen og Ordinantzen oclade dennem

skrifvehvis deyde ochvilcke som icke lade dennem skriffoe destulle

straftisligesom de intet hafve Tjendet. Den Norste Ordinantze for¬
melderilige mander At Bønderne erepligtige at lade dem skrifves
forhvis Tjende de til hver Pattyde. fol. 36. ibid. Lege Vecb. Tien¬

des Ginft a Kjøbstæder.

Bøderne i Norge, ere forplittede at vaage ossver Fanger
naar de aff Ombudsmanden tilsigis. End vil Bonderne eyvaage
naar detilsigis og Fangen der ofver undkommer da svare de der til¬

ligesom Ombudsman en skulde giøresom hand for hans forsømmel¬

seskylduislap. Lige Vocab. Ombudsmand. Gdict lege M.B.Cap.
Hvorledis Bønderne skulle dømme Manddrabere paa Tinge u.
dilaugmandens nærværelserder om see dicielib. Sc. p. 1. Lige to¬

sab. Dem og ententzinfrz.
Boerne i Norge, som Skydtze giøre Ecker et For¬

T i
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Bøn.

dringskab forplictis endelige at holde gode stercke Heste eller Stind
saa at dentene er god for tillige med den anden offoer alt at giøre

Skydtzfærdsnaar det dennem med rette tilkommerfor de der om vor¬

der tilsagt. Doger Bønderne for Skydtfærdom Helligdagene

frjeffter Christ. 4. Forord. in Novemb. 1633. med mindre stor Fornø¬
denhed det udktæfver for det i den Reysendis Pas formældis Forord.
Frid. z. Det. Frederichsb. den 24. Decemb. 1648. parag. 6. Nott.

Dersom nogen som til Skydtzfærder berettiget understaar sig

at tage Hesteller Baad videre end til rette Skiffte eller og tvert aff
Veyen uden Skydtzførernis gode Vilge og Tilladelse og for ney¬
actig betalning. Hvo det giør her forfalden til Ombudsmanden 4.

Rirdalers Strafflocenhalff Rirdaler til Bonden for hver Hesttil
Landslocaff hver Baad til Vands til dennem der medfarer. Men

dersom Bønderne befindis ofoerhørig, ocickeudirettetider frem¬
komme at Skydtze. Hvoraff saadan u ordning og misbrugkunde

foraarsagis. Daskulle de for saadan Offvethørighed, forn. Bøder
til Ombudtzmanden udlegge Orderforuden pligtig den Reysende

hans Skade og Forsømmelse at indstaa. Dogskal ingen ubilligen
opholdis Ocey anderledissend Forord. Dat. Glyckstad den 20. Juli
1632. art. 1. Galter. Dat Hafn. den 1. Marti 1633. art. 20 omfor¬

melder. Dict Forord. Frid. 3. Parag. F.

Bønderne skal holde en visse Person (om en anderledis
kandhafvis) som skalantegne alle de som tage Fordringskab. Oe
derpaaholde et vis Skydt-Registerssom skalvisis og leveris Fogden

naar begieris oceller stil Lænsherrenhvert Fierding Aar tilstillis.

Saadanne Personerskalhaffve for hver Paß aff den Reysende at

føre til Bogsse ß. Dansk. Odg de som reyse udi hans Kongl. Ma¬
pest. og Cronens Erindes ere fridetfore. Tilleggis oe noget det foru¬
den Aarligen til Løn aff Bønderne, som ser eller otte Dalers (for¬

staaltil Gasigefveren omhand kand læse og skriffvet eller og en anden
nær ved Haanden siddendes som det uden Opholdforrettekend. El¬

las.

Bøn.
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lers sprordned en visse Personutsapr., som skal giøris envisse Løn
somde Bilidet der boe noget langt fra Aalveyen, og sielden eller in¬

gen Skydtfærd giør, bør at komme de andre til hielp med at udgif¬
vessom aff Statholderen eractis billigen. Saa at de som Skydtzer

kandhafve nogen forlindring. Allegat. loco parag. n. Nitz. Ingen

maabelasse Bøndernemed ubillig Tynge at føre. Det være sig
Adel Fogderseller ochvo det værekand. Eller ocydermeere end Ret

og billighed fordrer oci Bøndernis mindehafvis kand. ibid. Art.
1. G 19. adhuc Nott.

De Bønder som blissve forordnitsat føre for betalningsmaa
ickebegiere meerebetalning end ordinarie forordnit blisver. Ocere
derforplictig at føre naar dennem tilsigis under Straft som vedbor.

art. v. Maaeyheller lade sig bruge for betalning offver sit rette skiff¬

tenaar andre Hestestaaferdig, paaskiffte. aliter, om der icke findes

Hesteiberedskab paaskiffte. art. zo ibid Idermeere om des Tilhø¬
rige Lege Voctb. Gasigefvere. lem Skydtrard. ifra.

Bonderne ereplitigat følge Tiusven til Retterstedit: En

hver somicke følger bøde Kongen en half Marck Sølff. Norst. Lov.

Tyff. B. 2. ca. lem Mandh. B. 7. cap. Prag ultimo.
Bønderne i hvert Herrit skulle beskicke Nattested til Bud¬

sticken. L. L. B. 5. Cap. lege Vecab. Budsticke. Hvorledis Bøn¬
derne skulle søge Ting naar Tingbud opskiæris. der om vide Vo¬

cab. Tingbudich Dictb. Scip. 54.
Bønderne saa mange som ere udi et Herrit bosiddende og
ere bortskyldige Gields eller Restantz (lenten til Hosbonden, Ber¬
gere eller andre de skulle engang hvert Aar leuligen til Tinge ind¬

steffnis at de kunde vide at møde, og daskulle de alle samptligen udi
et Tingsvidne indførisshvor vist en hver af slig Restantz eller Gield
er gestendig eller kand strax offverbevisis omhand det fragaar

hvor effter Bonden skaibetale i ocev videre soare til. Reces Chri¬
Til

stian.

Tien.
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stian a. lb. 2. Cap. I. C. ic. 1. ge Vocab. Kiøbmands Bøger.

Bøndernes saa vel som Præster og Fogder forbindis nogen
Øren aff Staalden at selgestil at udføristenten til Indvaanerne el¬

ler Fremmede somskal være imod Recessin: Effterdi ingen Øren
maa udførissuden de som paa Cronens Adelenssor Borgernis egit

indauflede Foder ere ofverstaldit. Ovorfor den som saadan Oxen be¬
visis at kiøbelhandhaffver forbrut Øxenes oe de som dem seige Vær¬

dit til Herskabit. Forord Christ. 4. Dat. Fridrichsborg den 31. Juli

Anno 1647. Parag. 4.

Bøndernis Saatte Møller somere en Miil nær rette
Landgilds-Møller, der holdis ved maet for nocksom kand Bønder¬
ms Maalingforestaa skulle affskassis dog de Savatte=Meller
undtagitssom aff Arailds tidhafver gaaet Landgilde affor udi Syd¬

skende Skiffteergaaet paa Lods og bevisis at regnis for Landgilde.
Maa ey heller nogen Bonde somhaffver Hus og Gaard

opbygge nogen Veyermælle, eller Hestemølles paa nogen desteder
hvor Landgilds Mølleresmaalen begvemmeligen kunde forestaa. Re¬
ceß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 9. artic. 2. Vide ifra Molle & Savatte¬

Mølle
Børn) Liber ere Sønner og Døttre efter Mand og Ovinde

som ere Guds Gafver. Mose). Bogs 20. Cap. v. 17 Cap. 25. v.2).

Cap. 29. v. 50. Cap. 30. v. 22. Cap. 48. v. 9. Ruth. Cap.4. v. 13.

z. Samuels Bogs). Cap. v. 39. Cap. 2. v. 2. Psalm. 13. v. 9. Oc

i den 27. Psalme siger David iv z. Sees Bornere HErrens Gaf¬

resor Liffiens Fructeren Skenck.
Dørn maa ey døbis i an et end Vand. Konemaaeydøbe

Born; om Mande tilstede Jyd. Lov. b. 1. Cap. 2. Lege mfra¬
Daab.

Børn Kiøbstrderne skulle debis inden den tid i Bispen med

Borgemestere or Raat mordnendis vorder: Lege Faddere Ge¬
s. Christ. 4. i Art.s.5.

Børn

Bør.
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Børn skulle retteligen opieris og holdis stedse til Guis

Fryet hvilcket Gud seisf haffver befalet Forældrene dagligen at lege

gepaa Hiertelst hvedse for Børnene i den 5. Mose Bogs o. C.

vesib. 6 7. Cap. 9. v. 39. Deskulleopfødis i Tuct og Formaning
til HErren. Epist. Paulias Ephescap. v.4. 24 Ebr. cay 1. v. 6.
Børnskulle tuctis og straffis mildelig, Ordsprocks Bogs 19.

Cap. v 18. Cap 22. v. 55 Cap. 23. v. 3 Læs Syrachs 7. Cap.d. 25.

26. & Cap. 30. a versu . ug, ad versum 14. Ane. Børne¬
Tuct: Deter saare fornøden at Borilmaatte vel optuctis hvor
me ssaligoe bevleflig ihukommelse Christ. 4. fver haft en synder¬
lig og sær Omsorugsom fornemligen udi hans Kongl. Mayest. naa¬

digste Receß. 2. Bog z. Cap. fornemmis; iblant andet indeholden

dis Aringen skulle holde sme Børn, Drenge eller Piger til ørcke¬¬
løshed men enten holde dennem til Skole ærlige Tienister Kiøb¬

mandskabeller Handvercker: Huorforesom anderledis befindis for¬

plictis Over Formyndere i Kiøbstædernesat sætte Forældrene Maa¬
nitdag for der udi at skaste Middel: Skeer deticke da skulle Ost¬

verformyndere sætte Dørnene til ærlige Hanverckerfor skulle For¬
ældrene være forpliet i dennem at klædeocfødes eller og Ofverfor¬

myndere det som viiterlig Gieid ved Name hos dennem at sø.
gerom Forælderne Formue haftve. Dict Rerts. Scap. art. F. parag.

3. Vede Vocab. Hittebørn.

Børn skulle ære deres Forældre og være dennem hørige og ly¬
dige 2 Mose Bogs 20 Cap. v. 12 5. Mose Bogs 5. Cap v. 16 Læs

Smachs z. Cap. Aversu . ad ic. &c. v. 7. v. 29. 30. Epist. Paulad

Ephiscap. V.1.2.3.
Børn, somslaaeeller bande deris Forældte deskulle døe os

siewis ihiels Mose 2. Boas 2). Cap. v. & Sy7. Las den z. Bogs

20. Cap v. o. Slib. 5 Cap.2.)8./9.20 21
Børnene paa Lanesbyernesskulle ick, allerne komme til Fire
derne

Bør.
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ckerne hver Søndag men og efter Prædicken lære deris Børne.
Lærdom: Men ere de saa smaal at deey tryggeligen kunde komme til
Kircken da skal Degnen forføye sigtil dennem paa det de udi deris

Vagdomicke skulle forsømmis. Recess. Christ. 4. Ub. 1. Cap.1. Art. 31.
prag. 7

Born arsive Faders Moder: Søn fuld Lod, og Daatter
halsf Lod. Jyd. Lov. lb. 1. cap. 4. 5. Jus Seland. lb. 1. cap. 4. 6.
Skaan. Lov. Ub. 1. Cap. 1. Arff. parag. 1. Parag ultim ibid. siger At

det er Lov ofoer alt Landitsat naar en Mand fester sig en Qvindesmed

Guds Lov og begge deris samtyckerda bør de Børn som hand eyer
medsamme Qvinde alle at arffoe, hvad heller de ere aflede før at de

festisseller effter. Tert preallegat. Lege Vostb. Slegfrid=Qvinde.

Børn arsiveey i Kiøbe=Jord, saa lenge Fader leffver. Jyd.
Lov. b. 1. Cap. C. intert. Skaansk Lovs Arffvebog cap. 19. siger

Endomsaakommer at en Mand haffver andre Børn ved anden
Adelkoneso: Ectehustruforskiftis desaaftahannem aff fellig: Da

maa hand ved dem skiffte deris Mødernes og alle Kiøbe=Jord Fæoe

ald anden Fang. Fader og Søn fuld Lodsor Daatter halff Lod. Text.
Allegat. vide cap. 38. ibid. Idermeere lege Vocab. Faderen infra.

Børnsom døe ifelligs er som de aldrig vaare fødde. Jyd Lov.

Ubne p. 9. Jure Seland. Ub. 1. Cap. 5. Skaan. Lov. lb. 1. Cap. 20. Arf

vebog. Cap 21.
Børnskulle opholdis og næris aff deris Gods 1 ocom deere
fattigelda maa deris Jord med Frendernis Raad selgissefter Skaan.
Lov. Ub. 3. Cap. 4. Den Sielanske Lovsiger-Det er bedre at Børn
gaaom octiggessaalenge deere smaal end deris Gods (forstaa Jord)
forødis vide Dickelib. 5. cap. 4. End om de ere saa smaa, ot deey

kunde gaa om Almisse da skal det Tingliusistor sidenhielpis aff deris

Godslocesfter Tin mænds Ret 2: Domsmaa Frænderne selge deris

Jords thi huad duer dem Jordsom desvelte ihiel. Lege cap. 9. ibid 6

Sligtorfftifra.

Den

Bør.
—
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Den Norsk=Lovformelder. At Børne=Gods maaickefor¬
kommis uden Dom lege Verger. End eyer Børnene icke saamme¬

git Gods eller Penge af der kand nogen Rentepenge affgifvis eller
og Renten ikke kandrecke til deris Klæde og Føde: Daskal Vergerne
forvare det (forstaa Godsit) og maa hvercken formindskis eller for
meeris men handskal udgive saamegit igien som hand tog: Oe

Børnene ganger datil næste Frender at fødis, indtil de blisfve 12.
Aar gammelssidenskal de fortiene Klæde og Føde. A.B.14. Cap prag.

3. Vide Forlags Øre infra. Scap. ibidem.
Tørn, om deskielle eller trætte med Moderen om deris Fæ¬

derne Jord da vide hun med hendis Frender hvilcket Fæderne eller
Medderne Jorder. Slig Lov er og om Fader som handtrætter medsi¬

ne Børn, davidehand og med sine Frender etc. Jyd. Lov. Ub. 1.
cap. 16.
Børn bliffvehos deris Moder saa lenge hun sidder Encke og

smandet. Dogskulle Frenderhafvetilsin at huney forøder Bør¬
nenes Gods. Skaan. Lov. lib. 3. Cap. 14. Jure Seeland. lib. 1. cap.44.

Endmandis eller gifftis Moderen da tager Verge Børnenes
Godsatgiemme. Er det spæt Barn, da skal det være hos Moderen

isi Aar ochunskalhaffve en halff Marck (det erhalfftredie skilling

Grot) og ey meere til Foster dønhvert Aar uden Vergen vilgisive

hende meere. Skaan. Lov. Ub. z. c. p. 1. Jyd. Lov. lb. 1. Cap. 29. siger
Om Moder mandis og gifftis daskal Børnene til Verge naar

deere over siu Aar. etc. Lege Vocab. Kone infre.
Børn, hvorledis og naar de kunde skillie dennem fra deris

Forældre. Jyd. Lov. lib. 1. cap. 16 & Skaan. Lov. b. 1. Cap. 17 Men
naar de saaledes efter Loven ere adskilde da svare seiff deris Giernin¬
gerfor bøde seiff alle Bødersom debrydes foruden Manddrab. Dict:

Skaan. Lov. lil Scap. ut supra.
Borntabet og forkasteen deris Hoffvitlodsom tyffnit findis i
2

1

Bør.
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sellig, uden Kaasternefindis under deris Laas og Lycke eller Børn
ere saastore at de kunde fiele og dellie. Jyd. Lov. Ub. 2. Cap. 97. Lege

Vocab fiæle infra.

Den Norske Lovsiger=Stiel Barn eller myndige daskal
bødis hans Gierning men Kongen fanger der icke Bøder for. Tyst.
B. 7. Cap. Parag.3.
Børnlsomeengang ere udskiffte fra Fader ville de arfveeff¬
ter Faders Dødt da skulle de føre ind igien det dehaffvefanget med

2. Mænds Eed. Skaan. Lov. lb. 1. Cap. 1. Arfvebog. Cap. 56. Lege

Hiemfærd infra.

Børnsom lære Handvercker forstaa Fattige=Børn, skulle
giffvis Tegn saa velsom Skole=Børn og andre Fattiges paa det en

hverkand videshvad for Folckhand sin Almisse meddeeler. Reces. Chri

stian.. 4. Ub. 2. Cap. 3. art. F. Parag. 7.

Børn som liggisihiel enten aff deris egne Moder eller aff
fremmede: Hvorldis der med procedern, derom see Christ. 4. Receß.

Ub. 2. Cap. 10. art. 3. Ginfra Vocab. Qvinder.
Børnebørnarfve deris Faders Fader og Moders Fadersli¬
ge i Faders og Moderssted som de lefvede. Jydske Lov. Ub. h. cap. 4.

Sjure Seland. lb. 1. Lap. 9. Sig. Skaansk Lov. lb. 1. Cap. 5. Arfve¬

Bogs z. ocig. Cap.

Børnot Børnebørn, saalenge til ernedad; Arffveen
Forældre op ad: Ereey Børn eller Børne Børn, eller deris

Børnnedads daarfve Fader: Erey Fader, daarfver Moderoc
Sydskindes og Sydskinde Børnnedad. Erede eytilda arfve Ol¬

defædre: Thier nogen aff Sydskinde dødsoclader Børneffter sig
da arfve de de Børn efter Faders og Moders Sydskindesligesom de¬
vis Forældre lefvedes med deris Forældris Sydskinde somigienlefve.

seres. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 7. art. 1. Dogfange de Børn en større
Lods

Bør.
—
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Lodsihvor mange deere end som deris Fader eller oder kunde til¬

falde om dehafde lesvit efftersom Børnisaadan Arfve, arfveride¬
ris Forældris sied. See Skaan Lov. 2. Bog.. 5. Cap. lem Arfvebog

v. Cap. Lege Sydskinde. lem Brødre og Søstre Børn. infra. c)
Dict=Norsk. Lovs A.B. 7. Cap.). Arff. pareg..

Børne Børn maaeyfratagis det som deris Oldefader

gaff der is Fader. Jyd. Lov. Ub. 1. Cap. 14. jure Seland. lb. 1. Cap. 9. G
Skaanske Lov. Ub. 2. Cap. 9.
Børne, Gods, eller og Børne=Penge. Pupillarispecunia,
Lat. der vedkandforstaais alt det Vorlarsive, ihvad naffn det

hafvekand, hvilcket skalannammis effter Dannemænds vurdering
orsættis paa Rente Børnene til beste og fremtarff 1 o. Fordeel. ut

Jyd. Lov. Ub. 1. Cap. 30. End vorderey naffnd paa Tinge med Fren¬
ders Raad, hvor megit deris Godsskalskyde hvert Aars dennem til

fremtarff, dahaffve de Loff til naar dekomme til deris Alder at

kræfve alt hvis deris Gods og Eyedom meest maatte stylde. ibid.
Den Norske Lov formelder: At Børne Penge skal den for¬
vares som Børnenis næste Arvinge ere hvad heller deris Verge
er Karleller Qvinde: Or skal deris Gods vurderis for Penge. Oc

ickemaa de Børne=Penge føris aff det Herrit uden handsætter en
anden til Forløffte derfors som der eyer selsf Jordegode paa det Pen¬

gene kunde blifve Børnene til beste hos visse Folck) og blive der be¬

talit som de bliffve optagit. Arff. B14 Cap. Men hvorledis Bør¬
negods og Jordmaaselgis og afthendis effter Sielandste Lov der
om lege lib. 5. caf. 4. & S. hvilckestemme ofvereens med der 36. Cap.
7

syd. Lov. Ub. 1. Lege Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. m. Ginfra locab.

Veigerne.

Børne=Gods skalendeligen forrentis. Ind. Lov. b. Cap.
z. Sjure deland. lb. 1. ca. 44. Hvorledis Børne=Verger nyde

V i

den

Bøf.
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den tredie Part i Danmarck, eller fierde Part i Norge, aff Renten
der om lege Reces Christ. 4. Ub. 2 cap. 7. art. 1. parag. o. nemoforsk.

Lov A.B.14 cap. G infra Vocab. Verger.
Børne=Jordmaa ingen affhende effter Moders død: hver¬

cken Vergers Fader eller Oldefader. Jyd Lov Gb. 1. Cap 30 Endseigis
det ulculigel damaa det kaldis tilbage igien for den der solde legge

ud med ic. Mandsced. Skaan. Lov. Ub 3. C. P.3. Gs Legeinsra.

Broder. Avebog. Cap. o. s. siger At Børne=Jordmaaey
affhendis. Lege Vorst. Voldug) ufra.

Børne=Huse i Kjøbstædernesereforordnede til fattige Hiel¬
peløse og synderlig Hitte Børn, hvor de skulle opfødis ochaffve
Klæde og Fødeldis imidler tid de lære Handvercker: Men hvorledis

deh afve der inde at væres som der indsættissochvorledis med dennem
forholdissderom lege Receß. Christ. 4 Ub. 2. Cap. 3. Art. F. Parag.6.

Børne=Husehafve den Frihed i Kjøbstæderne at de arssve
den tredie Par aff all deris efftrelatte Formue som der indehasive

hafft deris ophold imeden dehaffvelært noget Handverck naar de

ved Døden affgaar med mindre de kiøbe dennem fij imeden de leff¬

ve. ibid.

Basselgiorttil at skinde med. Bombarda velsclapetum, Lat.
Saadanne Bøsser ere atskilligesbaade store og smaalstackede og lange
Bøsser endogsaa særdelis store Stycker og Cortuwer som en Juer

er vel bekiendt og icke ubevist og brugis fornemlig udl Kriao=Krigs¬

Rystningstil Land og Vand. End ogsaapaa Jactor Støtter, det

slags Bøsser som der til ere tienlige og derforuden at reyse med 1 aff

fryet til Værn og Beskarmelse udi Nødsag for Skielmske offver¬
faldssit Liffor medhafvende Gods der med at d fendere om fornø¬
den giøris. Dog maaingen udfordte nogen med Besse eller Pistol¬

ler affecte eyhellerbruge saadann Geri sig medat defendere,

om hand end redelig udfordris under høyeste Straff Recesst Christ.

4. bib. 2. Cap. 10. Art. 2. Lige Voc. v. Wfri Mand. Den Norste Lov
for¬

Bøt. Bra.
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formelder At ved huer Toffte (paa Landværne Skib) skalligge en
sang Bøsse (forstaa i Ledingsfær) som de Toderpaa sidde og roet

alforskaffe dem eller gieldeto Marck Søiff til Kongen) og dog

forskaffe dem Bøssel Vof B. o. Cap. Lege Vocab Bønderne sapra
nitz. Bøsser skulle først være opkomne i Tydskland under Key¬
ser Frockstavs, som Cirinn Krønnickelib 5 fol. 177. vidner lot

Fülevære paafudne at giøris affen Munck semudentvisthaffde
Diesveien tillen Mester der gierne seer og ti steder at Menniskene

kunde fordærfvis baade paa Siele og Legems vegne. etc.
Carnold. Ivitfeld. i vit=Reg Olaus, formelder sat Anno 186.

skalenwednaffn Bertholdus Svartzlhafve paafindetsat giøre Krud

og der efter at støbe Bøsser og Skyts Ordeførste det brugte vaare
de nedigersad Fessam Clodismimod de Genuefer. Vidt Dict. Cron.
Kiseld pag. 26. Nota. Formedelst denne Kong Oluff er Norge

og Danmarcksamlit under een Herre og Konge. ibid. pag 44.
Børbodseller Bøite bod ler den Bod som effter Bod¬

festeer bøtocbetalt af Manddraberen og hans Frender til den Dø¬
dis Afvingeraff hvilcke, dersom nogen der imod ærger Gierningen

sidenspaa Manddraberen eller hans Slectsdahafve forbrut førstal.
det der tagt vaar til Bod, oesiden rette Bøder for Manddrab

om Drab er skeet eller for Saar om saaret rorder. Jyd. Lov. Gb.3.
cap. 28. Receß. Christ. z. art. 2. G infra. Dræber mand anden paa
Bøttebodler Orbødemaal. etiam ifas.
Braader vel Bryninger o. Slaader eller stumper Jord¬

men fornemmeligen kaldis det Braader i Norge, hvor som Bu¬

sker og Skovaffryddisoranbrændis og Forden reensis, saa iedissat
den kand vordetienlig til Sædeland saa Plon og Spidekandstrax

eftergaa. Hine Rueg Braader og Nebbe Braader. etc.
Hvorledis forn Braaderskalsinis udvisig og astmaalis,
det fornemmis aff Ch ist. v. Ret.. 6. 3. Bogs 39. art. parag. 1. Orskal
Vii

saa¬
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saadanne Braader tilmaalis Bonden ved Alnes saaledisstil en fier¬
ding Kornsædt 37, Alne Jord udilengden og bredden at rydder Sie¬

landske Maalstilhalffanden fierding Sæd udi lengdens, Ame 1
oclige saaudi bredden: Tilenhalff Tønde Sædt maalis 75. Alnei
lengdenforlige saai bredden Ochvilcken Pladtz eller Braade som
icke kand blive saastoer udi firekant enten for Klippereller anden

hinder daskaltilleggis macere ilengdenfor Maalet opfyldis parag.

2. dist: loco.
Hvad Tilsiunsmændeneskalhaffve for deris umage. perag.3.

Deskulle og selffryddeparag. 4. Rødderne skalicke alleenet grund op¬

ryckis men baade Rødders Bul og Greene strax af Pladtzen bort¬
føris Iligemaader skal forholdis med ald anden Skouhugo Vind¬

falds Leffninger som illige maader skal afføris af en hver Odels¬
Grund og Leyemaal-Men hvilcken Odelsmand eller Pante=Mands

som saadanne skadelige Leffninger effterlade bøde for hver Træis
Leffning til Kongenoß. til Siunsmændene 36. octil sin Sogne¬

kircke 36 perag. s. ibid. Vide Leylendingusta
Endeffterladis saadanne Leffninger udi Ruegor Nebbe Braa¬

der eller og Stubbeuropryckte og bortførte, eller noget saadant:
da skal Selff-Eyeren som Jorden besidder gisive aff hver Tønde
Braade-Landsom er saaet til Kongen 2. Rix Ort til Tilsiuns¬
mændene 6. H. octil næste Hospital o. ß. for hver Stub, somicke i

Grunden opt igis ocopryckis. parag. 6 Skal ogsaadanne affryd¬

dede Pladtzelstedze ved lige holdissellers bøde Jorddrotten, Odels¬
mand eller Pantemand for hver Busk som opvoxersocicke straxop¬

ryckis 4 ß. halff til Kongens ochalff til Siun mændene. End blif¬
ve saadanne Bustericke straxopryckte daskalbødis dobbelt for

hvert Aar destaaelenger sut supra. Ligesaaforholdis om de Braa¬
der optagne ere for Grøel og icke tilbørligen holdis ved lige og dyr¬

cis. parag. 7. ibid. Lige Brefve=Brud.
Besidderne nyde saadanne ryddede Platzerpaa ser Aars tid
orn
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foruden Landskyld Skator anden Rettighed. parag. S. Se. Lege
Ryddingsrerck infra. H Forord. Frid. z. Dat. Aggerhus den 31.
Mai. Anno 1648. som formelder at de som villerydde skulle nyde

saadanne Pladtzer deris Liffs tidt foruden nogen forhøyelse paa deris
Gaarde. etc.

Brandbeskriffvis paatvende viis og manter udi voris Dan¬
sk=Lov. Detene eller førsteslags Brandskaldis Nordbrand¬
o. Om nogen om Natte tide eller udi Løns med villie og forsætssæt¬
—

ter Ildudianden Mands Hus; den det giør gielde Skaden an sit
Gods for der til 40. Marck Bondenfor der foroden straffis paasit

Lijffjellerrømme Landet. Jyd. Lov.lb.3. cap. 66. Jure Seland ub. 2.
cap. 1. Vorder handtagen ved saadanne Gierninger damaa hand

enten brændisseller brydis i Hiul. Skaan. Lov. Gb. 14. Cap. 5. siger
Athandmaahengis som andre Tyfve: Oc Bondentager Skade¬

gieldt og Kongenhans Hofvitlod: Saaskalor den faressom rider

Herreskiolds og brænder anden Mands Eyedom. etc. Vide ibidem
om Orbødemaal. Caf . G ultimo. Tord. Deg. parag. 42.
Den Norske Lov formelder: Om nogen brænder andens
Huus Lade Sætterbodseller Saltkedel Baad eller Skib, Skov el¬

ler andet med villie og vred Hus og er bevisligt da erhand Fredløs
derforsor hafver forgiort alt det hand eyer slestorfast og bøde dob¬

belt til den som Skaden fick effter ser skiellige Mænds Domfor den

Skadenfick) tager først sin Skadegield af hans Gods, førend

Kongentager nogen Faldsmaal. Lands L. B.es. Cap. parag.. End

skeer Brand anderledis da skal Skaden vurderts, og bødis effter
skjellige Mænds Dom: Endsigerhand Ney for Brand somsie¬
tissdaskal den paaklager steffnehannem til Ing for Brandsor

Fredløs Gierningsor daleggis hannem 10. Vaer for at Laugverge

sig med 12. Mænds Eed:kand hand det icke giøre da være Fredløs.

parag. 2. Vide Raadsag infra.
Det andet slags Brand kaldis udi voris Jyd. Lor. Heede¬
bryn¬
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brynd (fo staal om nogen vi affbræn . Heedessie nyttesat b uge
til Agerlands som udi Jydlander bei „o lder tager ofvahaand

simod hans villie, som Ilden udv.) or affbrænder anden Mands
Ager Skovf Huselle Gaard, da skalden som Ilden udbaar, eller
udbære lod gielde Skaden. End sættis Ild i Heede paa en

Marcksocgiør Skade paa anden Byamarck, da skulle de Eyere paa

den Mick der Ilden sættis førstsent nglende Skadenseller legge den

udder Ilden førstisætte. Ind. Lov. lib., cap. 65

Reces. Christian. 4. lw z. Art. 39. forbinder At ingen Skovs¬

Brander (forstaa i Norge) maa affbrændis paasiederne men stal
affryddis og føris borts saa langt fra Skouvens førend det anstickis
at deraff kand eractis ingen Skade eller Skov=Ild ved saadanne af¬

brænde Træer eller Feldersat kand foraarsagis vide Paragultimo

ibid. Lege Vocab. Braader infra.
Om Ildsættis udi Svinestieseller andet Bygge udepaa Mar¬

ckenderforegieldis z. marck effter Jus Seland lib. z. cap. 1. Skaansk
Lovsom Orbødemaalssiger o. marckst). 3.

Den Norske Lovformelder: Endbrænder mand noget an¬
det for nogen Mand somhand heller vilde hafve end miste da bødis

Kongenen marck Sølff, og dobbelt skadegield og Affvindsbod til

den Skaden fickloc Jorddrotten bør Landnam lom noget brændts
somhandhaffverskade aff. Dict. L. L. B. 26. cap. ibid. par. ult. lege

Voc b. Ildinfra. Endbrænder mand Gierde eller Lid; eller an¬
den Boskab i Sildfiskende da gieldis Skaden og Landnam. Den
Landn im og skadegield, skal skifftis imellem Jorddrotten og Leylen¬

ding. L. L. B. af cap. lege Sildsiskende. Nota¬
Alle de Husepaa nogen Mands Leyemaalersocaff Vaade=Ild

opbrænder dabør Leylending at flytte Tømmer og ald Tilfang
paa Tesftenstilslig Huss som før stodlog Jorddrotten bekoste det at
ombygge Deet: L. L. B. ef. (ip. peragr. ulimo Men hvorledis aa¬

de Ildbødissderom lege Skaan. Lov. lb. 14. Cap. 1. & infra Ild.
Brand¬

Bre.
———
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Brandstedsellero=Brandsteenidem o. Bondens Stue¬
Hus somhandhafver Ildog værelse udi. Hvor Landboeeller Fe¬

ste=Bondes med Vidne skaltilbinde sit Landgilde Forloff og anden
hans Plictor Ritlighed førend hand affflytter fra sit Fæste. Unde

Skaan. Lov. Ub. m. cap. F. Lege Forab. Bondesupra. Ginfra Vo¬

cab. Valcke.

Brænde=Stud S. Stud til Brand lavest Brandstød
det er den Hielp som Bønderne udiet hvert Herritforplictissat gif¬
pe deris egne Herritzmænd, som med dem udi Herreditboe, og lide

skade af Ildebrandinembligsen hver Boemand en Skieppe Bingsel¬
ler to Skiepper Haffreseller og Penge derfor isteden. Som voris
2 Lov. 4. Bog. 2. 3. Cap. klarligen udviser.
Skaan.

Saadan Brænde=Stud kand den som lider Skade ud¬

søge ved Domshos en hver aff sine Herritzmændtlige som anden vit¬
terlig Gield lom nogen befindes den at indeholder og en godvilligen

vil udlegge efter Anfordring. Cap. 4. ibid.
Dette er en synderlig og berømmelig Lov i gammel Dage vel

betænckt udgifvit udentvist til den Ende at Bonden ved saadan

Brænde=Stødeller Hielp kundestraxkomme paa Fode igien
inden Herreditfor faa sin Gaard opbygtsuden sin Augels og Brugs

forsømmelse. etc.
Huilcken loulige Brug endnu holdis paa sommesteder i Dan¬

marcksor fornemmelig i Ringsted Herritt i Sielandsthi der tilstedis
ingen at omgaaluden de som udi Herredit boesoe lide Skade af Il¬
debrand) ey heller begiere de Hielp aff nogen uden Herritboende

men forblive inden Herreditleffter Lovens rette meening og gammel
Brugssom mig er forberet. etc.
Her foruden haffver Reg. Frid. 2 Høylosligihukommelse i

disaadan ulyckelige Tilfælde havt en synderlig og særdelie Christe¬

lig Omsorrigstil den Endelat den Skadeldende kunde igienhielpis
paa Fodefformedelst Brefveocricti Bevis fra dens Henritz Provst
*
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Sogneprast, Borgemstere og Raadssaa og nøyattig Tingsvidne at
meddeelis og fremvisiis fra de steder hander boesat som saadan hans

ostverfallende og paakommende ulycke. Dog maa saadanne Breve

og Beviser, (som dogimange maader paa atskillige sie der misbru¬

gis) icke brugis mere end et Aar under tilbørlige Straff. Ocom
nogen fantis somomslig Vaade eller ulyckehaff de falske eller sels¬

gjorde Brefveldaskulle de derfor straffis som andre Falstenere uden
ald Naade. Obneb. Frid z. Dat. Hadersleffhuslden 27. Decembr.

Anno 1888.

Brefves som udgifvis til Herritz Tinge Lands Tingessaaoe
i Kjøbstæderne til Tinge og Raadhuslskulle registeris, de interesse.

rede til beste og effterretningsom nogen dennem effter Tiden begierer

eller hafver fornøden Reces Christ. z. art. 11. Las Pante Bogunfra.
Brefve=Brud, er Bøder og Strafis som den kandtilkien¬
dis, somsidder nogen Dom eller Bresde osverhørig ur i Norge:
Erret Brefve=Brud effter Loven 4 marck. M. R.Scep. Lege

Rigens Ræt art. 29. G infra Vocab. Ofverhørig. Christ. 4. Recest.
lib 3. Art 39 darag. n. siger Af dersom nogen af Adelenssor de Grist¬

lige deris Ombudsmændseller og Odelsbønder og Pantemand eff¬

ter at deris Leylendigers forsømmelse med deris Jord atrydde og dyr¬
ckelaf Besictningsmændene louligen er tilkiende gifvetlefterlade at

straffeldaskal Kongens Ombudsmand lade dennem tiltale og straf¬

fessomfor anden Overhørelse og Bresve=Brud etc. Dict. loco¬
Lege Vocab. Braader supra.

Brefve=Penge Cerarium, Lat. Hvadgifvis skal til Bye¬
ting=Herritzting or Landstingsderom lege Reces. Frid. 2. artic. 6. ch

Forord. Frid. 3. Dat. Hafn. den 9. Septemb. 1649. Hvad Brefve¬
Penge udi Rigens Forfølninggisvis vide Rigens Ræt art. 31.
Men hvorledis med Skriffvere og Skriffverløn forholdig i Norge

saavelsom Laugmændenis Dom og Breve=Penge der omlege

Receß.
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Recess. Christ. 4. lib. 3. art.. 6. G art. 22. lem Norsk. Lov. T. f. B.cap.

4. Porag. 1. Lege Vocab Almues Folck supræ¬
Breve, som paa Pergament forferdigis efter Begiering

til Herritz=Bye=Bircke=Tinge og Raadstuer derfor betalis Skrif¬

verløn, dobbelt saamegit som for Papiers Brefbes og der foruden
betalis Pergamentet særdeelis Forord. Frid z. Dat. Hafn. den 9. Sep.
tembr. 1649. parag. 4. G7. Ordersom nogen vil hafve nogen Ret¬

tergangs=Bref de beskresvenstillands Ting Bye=Bircke=Tingor

Raadstuelskulle de det begiere for Rettensor strax indlevere hos Skif¬
veren den halfvebetalningfor Bresverpenge og den anden halffve

part skal betalis naar saadanne begierte Dommeor Brefde fuld¬

ferdige tilstillis. Oc foruden saadan begiering og betalning forplictis
ickenogen Skrifvere at skrifve videre end hvis udi Ting og Raad¬

stue=Bøgerssaa ot Protocoler, bør at indføris. Dict. Forord. Frid. z.
parag. 26. Nota. Alle Tingsor Raadstue Vidner Domme og Bres¬
vel skulle forferdiges og offverleverissottende Dag efter de ere udste¬

de og forhværfvede. ibid. parag. 12.
Breff og Seglskalholdis, Privileg Christiani 1. parag. z.
G. Handf. Frid. z. art. 10. & privileg. Christ. z. Dat. Kil, Anno

133. sparag. 2. n. G v. Indmaning or indlager er tilladt og ufor¬

budet en hver der paafor sin Gield at amamme Brefftil forsick¬
ringsligesom paa andre steder. Et Privileg. Frid. 1. parag. 2. Reces.
Christ. 4. Ab. 2. Cap. 15. art. 10. Lege infra Mindre Aaringer.
Den Norske Lov siger i At Breffve skal giøris om Forordi

Gifftermaals Handelssaa og om alle Kiøbssom gielde jo marcksoe
meerejor der udi skal næfnis de som hos vaares itemsted og tidsothaf¬

vederis Indsegel der under som vaane hos og viste deris Kiøb. Haf¬
vede ey Indsegel dagiøris udskaaren=Skriffter og en hver lige
Gienpart hvilcket saaledis kand effterfølgis hvor de komme i Rette.

Bu. ca.
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Breffoe imod Brefyrmaa ickeudgifvis Handf. Frid.
artic. 38. Lege Vocab. Gield Brefvis termin.
Brende=fang forstaa Ildor Varmelskalenhrer skaffe sig
efftersom de hafve Folcktilsom desidde i Hus sammensor icke som de

bruge Jordtil: thi Folck behøfve Ildor Varmesocicke Jord. Nor¬

ske Lovs L. L. B. 14.Cap. parag. ultimo.

2 rendevin, eligvatumvinum. eller nogen anden Drick
2

maaey falholdis eller udtappis paanogle Dage som hellig ere bud¬
nefførend Middags paa det ingen der med skal holdis fra Prædicken
og anden Gudstienisiesat besøge Kircken: Hvo her imod selger eller

udtapper nogen slags Drick hafve forbrut hvis hand hafver med at

farefor den som kiøbers og forsømmer Kircken og Guds tienistemmed

saadan Drick og ofverflødighed bøde til sit Herskab 5. marck. Kecess.
Christ. z. art. 4. Vide Borgemestere og Raadsupra).

Breyde udi Loven er Øre eller Hellebaarde, derom see Ju¬
Seland. lib. f. cip. 7. Omnogen Mand udlaaner nogen Mandsit
Spind Sverd=Breyder eller anden Vaaben, og dræber den nogen

der med som saadan Vaaben laante da bøde der Vaabenet ud¬

laante til den Dødis Frender 3. Marck) lege Vaaben. Cliter, at

Dreydsennoget o. at forekaste en noget som hannem icke
kandvelanstaal ocitere alicuifaccinora. Lat. Hvilcket forbindis udi

Christ. 4. Recess. lib. 2. Cap. 6. art. 17. Nota. Ingen maa tilbreyde
den som hafver værit Bandsat, (or igien efter en sand Omnendelse

bekommit absolution, og er igien udi Guds Meenighed indlemmet)

enten til Tingeseller i nogen anden Forsamling under z. Rix dalers
Straff o. Bøder. Dict. Reces lb. Cap. 2. art. 18. Der 8.3.

Broder Frater. Lat. handtager i Arfves to Deele og Sy¬
ster der imod een Deel og ey meere. Jyd. Lov. lib. 1. cap. 4. G. 5. sub
mitio 6 Receß. Christ. 3. art. 39. jure Seland. lib. 1. Cap 4.6.1 29.
Skaan, Lov. lb. . Cap. 22. Lege Sydskinde auf a. Norsk. Lov.
A.B
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S.B.7. ca. 1. Arff. infra. parag. 4. Lege Focab. Hoffvitbollit.

Broder maaey forholde sin Syster hos sig ugifft forhen¬

dis Godsskyldsnaar hun er ofver 18. Aar. Jyd. Lov. Ab. 1. Cap.A
Broder som er Verge for sine andre Sedstinde og giffter

sigifelligsor fører sin Koneifelligtilsine Sødskinde, fange de Børn

sammen og er hans Sødskinde mælende og ville eykigresdatage de
Børn fuld Lod ifellig,ige ved deris Faders Sødskinde. Ender:

hans Sødskinde umælende eller Møe Børn der en kunde eller maa

klære; dahaffveingen skade aff deris Broder=børnder iselligere
fødde. Jyd. Lov. lb. 1 cap. 1. Lege Vocab. Mælende.
Troberom hand selger sin Jord, imeden Søsteren er hos

hannem ifelliggjor umandet for den der kiøberssiger sig at hafve kiøbt
baade Systersor Broders Jord og er en Tingsvidne tils at deris

Jordsærlige vaar affngifvet da værge den ved Lov der folde at
hand solde ey meere end sin egen Lod: End brøster hannem Lovsbø¬
de tremarcksor Systeren beholder dog sin Lod. Jyd. Lov. Ub. 1. cap.
43. Jure Seland. lb. 1. Cap. 42. Hie Concord. Skaan. Lov. lib. 3. Cap.3.

5.6. Arfvebogforbinder Systers Jord aldrig at affhændis for¬

end hungisitis cap. s. og Broders Jordeyheller formd hand
erselff fuldmyndigsetc.
Broder iblant Adelen som ihielslaer den anden, arffver en

effter hans Broder handihielslog men den Dødis Godsskifftis
iblant andre hans næste Arvinger: Gribishand med ferske Gier¬

ninger misie sin Halssuden ald Naade. Sideprehensus in satinore.

forstaa, om det ickeskeer aff Vaade eller Nødverge. Rectb. Frid.2.
artic. 13. Lege supra Adel.

Broder maa Broder sin Etlede og Faderbroder Bro¬
der=Søn: saa maa oe fleere Mænd, som icke ere hver andre skyld,
hver andret Etlede Sag Ovinder som Karle om den sigerja til

som er næst Arstvinge. Norsk. Lov. . 8. 5. Cap. parag. 2. Hvad

2 i
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Etledinger og hvorledis det skalskee derom lege infra sao loco,

Brodrungebarn det er Fader Broders Sønnebarn) aff
sammøde Brødrekommen. Hine Søstrung-barns idem. Hvo saa¬

danne auffver der om findis Forklaring udi den 1. Arffoetal i den
Norske Lovs. A.B. 7. Cap.
Brødre og Systre Børn udlucke Faders og Moders Brø¬

dre i Arfve Faders og Moders Systre oe Oldefædre siden arfver
hverlsom dennæst er i Arfvetal. Recest. Christ. 4 Ub. 2. Cap. 7. Art.
Lege Vocab. Sydskinde infra. lem Norsk. Lov. A.B.7. Cap. 5. Arff.

lem 10. Arff. ibidem

Brøde mulctalitiapecunia eller og Brødfeldig idem
sigis den igemeen som er falden enten ved Dom, formedelst nogen
Sag eller Gierning, somutilbørligen kand være giort, eller og den

som Loven besaler at være Brødseldigsor derforeskyldig at straffis
eller bøde for saadanne Forseelser. Den Jyd. Lov. determinerer saa

viik derom: Atfor ingen Brøde der mand giørstager mand Stud

aff Frender uden for Manddrab alleene. lib. 2. Cap. 28. Lege Vocab.

Bod supra.
Den Norske Lov siger At allesteds hvor mand vor der Brød¬

feldig, paa Laugtingetstil nogen Bødder: da eyer Kongenhalff¬
partfor Laugrethalfpart uden Fred=Brødefor Tegenegieldsocot¬

te Ørtuger og 3. marck Sølffs=bøder det eyer Kongen ene. Tingf.
B.5. Cap. paragr. 3. Lege Vocab. Dom=Roffi & infra Ting¬

Brøde
Broer og Adelfar Veye derom lege Jyd. Lov. Ub. 1. Cap. 56.
cinfra Vocab. Veye. Hine Broe=Kornsderom Receß. Christ. 3. art.

38. som formelder at de som hafve Aarlige Broe=Korn ind at kom¬

me skulle værepligtig, at lade ferdiggiøre alle de Broer dehafvel
Forlæning med godestercke Stolperog Bulfiæle vel tilstagneot
tilnaglet og med godestærcke og ferdige Ræcker paabeggesidder:

Fin¬

Bro. Bru
——

10
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Findis ogsaa om Vinteren saa megit Vand paa Enderne ved

Broent at mand kand icke vel der ofverkomme uden Fare: daskal
Bul=Broen forlengis eller opfyldis ved begge Endernesmed Steen
og Grud, at mand kand der ofver komme udm Skade: Findis no¬

gen forsommelig dastande Kongen til rette som paaklagissor bøde
hvis Skade nogen Reysendis eller Veyfarendis Mand der offver
fangendis vorder. Ydermecte her om lege Recef. Christian.. 4.lib. z.

cap. 3. art. 1. der formeldis udtryckeligen hvorledis Brock og Adel¬
fare Veyeskulle holdis ved lige endogsaa hvor vist Bircke=Bønder¬

neereplictige der aff at forferdige etc. jure seland. lib. 5. Cap. 6. &
infra. Vocab. Lansmand, supre Bircke=Bønder. lem Bonden

Maasetiam Jupra. Pag. 122.
Den Norske Lov siger Om Mandbryder Broer paa almin¬
delige Veye da giøre der saa goden Brok igien, og bødetil den

Broentilhørde en marck Søiff, lege Vocab. Sætters Gade, e
L. L. B. o. Cap parag.4 lem Veybrudinfra.

Broefiel vel Boepelidem. Diathirum Lat, det er og for
staais ved det sted) Hus eller Gaards som nogen iboer eller holder
Hus paas Hvad heller det er arfvetskiøbt eller Leyehuus. unde Jus
Seland lib. 1. cap. 18. Hvorledis derskalgifvis Kald og Varsel foren

Broesiel Rigens Ret. art. 12. 1.14.G i Men hvorledis Bon¬
dens Broefiel eller Boepel skal søgis effter der paa forhværfvede

Dom det formeldis Dict jur. Seland. lib. 6. Cap. 23 Nota. Hvor
mand byggersenten med Tieldseller med Grøftjeller med Rijøboed,
og haffver der i ført sigoe sine Kaaster det regnis for hans Hus.
Saaer det ocom mand er i Skibsder er ladt med Faarekaaste. Lege

Vocab. Huus infra. lem Jyd. Lov lib. 2. Cap. 32.

Brudgom og Brudtiblant usti Folcksom en af Adelere
Sponsus G Sponsa Lat. maa hver andre intet indbyr dis forate uden

afthiemgtørt lden og Linnetfor det allene til den maadeligher som
Bor¬

Bru.
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Borgemestere og Raadkandkiende efter Formuen at være som paa
klagis. Tilocimellem Brude folckenis Forældre Slector Ven¬
net skalingen Foræringskee aff Brude=folckene eller hinanden

selff indbyrdis. Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. S. Art. 3. Parag. 3. Hint.

Brude=Stoels kaldis den Stoel i Kircken somgemenlig

sættis for Alteret, hvor Brudgom og Brud siddepaa un¬
der Messen og Prædicken efter deereviede: Saadan Brude¬
Stoelmaa ickebeleggis ogklædis uden med Alden Flamsk det

høyrste. wid pareg. s. Tienisie=Piger og deringe Formuehafvel
skulle ingen Brude=Stoclredismunder 40. Marcks bøder. Lege

Tieniste=Piger) Geodem loco, pareg s. dem Beryttede Bru¬

der. supræ¬

Ingen Brud eller Brukgommaa bruge Fløyel) Caffa
eller Atlask eller des lige udi værd med mindre deris Formueer of¬

ver tjtusinde Oalers værd aff Borgemestercor Raadbefunden og

deris Zedel der paa sindis udgifvet. perag. m. in Dict. Reces ibid.

Brudenskalbortledis om Sommeren naar Klocken er o.
ocom Vinteren naar Klocken er 8. om Afftenen for da skulle Spille¬

mændene være forplict sighiem at begifve under 80. Marcks=bø¬

det til Kongen og Byen. parag. 12. Brudssengens udstaffering af¬
skaffet, og ingen omheng aff Silcketøyeller Bildhuggeri der tilste

dis maaeyheller Brudeller Brudgoms Boeskabeller Kister

i Brude-Husit eller i Gaarden sættis parag. 13. Ingen maafor¬

ære Brud eller Brudgom paa deris Brude benck nogen
Gafvel aff Guld Sølff igiort eller myntets Tin Klædereller an¬

det sey heller forskicke dennem det før eller siden i deris Huse: Dog

hvis Hosbonden eller Hustruen lader forskicke fattige Timistefolck
til deris Husholdings begyndelse og opholdt icke der med meent eller

forbudit parag. 17. ibid. Hvosigudinoget forbemelt forseershaf¬
v.

Bru. Bry.
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ve forbrut til Kongen og Byen 200. Rixd ler undertagit udi det

hvis Bøder sær eelis sættis og naffngiffvis ibid. Sart. 7. Parag. 1.

Lege Bryllupperpaulifra. Notc., Brudesengs vielsegand¬
skeaffskaffit. Norsk Ordmantz art. F. fol. ef. parag ultim.
Brudedjelse iblant Adelensder om er forordnet aff Frid.;
Reg. Atsaafremt nogen Adels=Brudfolck, som udi Guds Hus

acte sig udi det hellige Ecteskab at lade indvie icke saatjligi Kir¬

cken fremkomme at Vjelsen inden Klocken er tolff kand være

forrettit or den gandste Tieniste i det allerseeniste til Et Slet haff
ves Ende: Daskulle de som Brylluppit giøres haffoeforbruttil

næste Hospitals usinde Rer dalerlyvilcke Lansmanden er plictig at
infordre eller self betale. Lege Voc.b. Hospitals Forstandere.

Inderst aar sig nogent efter Klocken er tolff nogen Adels Personer i
Kircken at giffve tilsammen de hassve der med forbrut deris Kald.
Vide Voc b. Klockere. & dict. Forord. Frid. 3. Dat. Haf den 19 Juli.
Lanno 1639.

Brudgom, forstaa Festemandsmaa icke være sin Festemøes
Verge eller Formynder maaey heller antage sighendis Sag med
Retten at forsvare førend de ere viedesochaffvehafft Bryllup. Cap.
7. & ic. Jydske Lov l. 1. m Glasse. Secus jur. Seland lb. 1. Cap 48.

ubi Terw aperin, At Festemand maa onnamme Festemøis Lodor
Arivedeelsom saaskeersat hendis Lodlaff Fæderne og Møderne Fren¬
der bliver udstint frahendis andre Sødstinde sete.

Bru stock.) Brødstockloce ter Lovensrette Meening
forstaats det om den Ferte ingsom er skeet i felligenaar Mand eller

Qvinde døer Jochaffee cy Børn sammen hvorfore deris Arfvinger

da cy faar vederiaa. S aan Lov. Ub. 2. Cap. 1.
Brydie in lius rou, Lat. der omtaler Texten simpliciter

udiden Jydske Lov. lb 2. c. p. 33. Gat. lemsammesteds cap. 67. oc.
77. Sab mitie, kaldis den Brydie som er Bondens Tienere eller A.

vels¬
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velskarlseller og den der hafver fest Gaard af Bondentog er med han¬
nem til felligs Bord og Sæde, dennem begge tillige Fordeels eller og
effter advinem effter som deris felligeller Contr. der gio tor lagt

til. Som megit skal haffve værit ibrug udi Lovennisbegyndelse.
Colenusp rtiarius. L i kaldit undeligt Constit. Eril Regt, Prag.

Li iumsit Bondonbur. Erjur Slanälib. 4 cap 1. par g penult.

lb 5. Cap. 1 Omfelligs Bri die og om felligs læs det 15. Begudi
den Skaanske Lov somformelder ydermere om By ikor dets
forhold=Oceffterdi saadanne ere tynu udi gemeene brug, som ifor¬
mere Tider; sumis saadant ufornøden videre her om at disbutert.

Men om nogen videre Kundskab vilde begiere, eller orey her med
lade sig nøye dehenvisis til forn allegerte Lover dets ydermeere

vidskabs udforskning der aff sielff at fornemme. Loven siger ydermee¬
re: Hvad der giøris paa den Gaard der Brydte iboer det er Bon¬

dens Kiære. Endgiøris noget paa Brydiens Lemmer eller hans
Konesellerhans Børn det er Brydtens egen Decle. Jyd. Lov. Gb.

2. Cap. 3. Ret.. Alle Kongens Mands Brydie om debryde til
tre Marck, da skulle de Rette ved deris egne Hosbonder ocey ved

Ombudsmand; Saa skulle og Biscope Mænds Brydie. Iyd¬

Lov. lib. 2. Cap 77. Lege Vocab. Hals og Haand.

Brydie og Træls og den fledførter demaaingen Mands
Verge væresthi de ere ey deris egne Verger. Jyd. Lov. lib. 1. cop. 31.

Brydie maa Ransvære som alt det til den Gaardhører, der
hander Bryddir for dog skal Bonden hannem Tingliuse, at hand
erfelligs Brydiel og ey Redesvendsochand haffve fuldmact til saa¬
dan Deele. Dict. Jyd Lov lb. 2. Scap. 67. Lege Vocab. Ran instr.

Brydie og Landbolmaa cy laane eller leye Ager eller Engbort
fra deris Gaardes som de ere Brydie foresellerochafve ifeste Men
handskilenten selff saas eller ladeligge: Thi Bonden maatteellers

faa Trætte for sit egitfformedelst saadan bortlaan som derpaa kun¬
de

Bry.
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defaldehæffd See der om Jus Seland. lb. 4. Cap. v. G Reces Christ.

3. art.. 42. G 43. Idermeere her om vide supra Vocab. Bondens
Brydie.

Bryder Mand anden Mands Abildgaardseller Kaalgaards
og stiel Ebleeller Kaall damaa hand derfor vorde Tinff saasom

handstallihans Hus andre Kaaster. Iyd. Lov. lib. z. cap. 60. Lege
Focab. Husiuft, lem Norsk. Lovs K. B. 1. Cap. Endbryder no¬
gen anden Mands Hussoctager der ud hans Giestes Hestes eller an¬
den Kaaste der Gieste eyer damaa Bonden deele Herverck for Hus¬

brudsot Giestin Ran for hans Kaaste. Iyd Lov. Ub. 2. Cap. 39. Lige
Vocab. Gierde.
Bryder Mand Høyeselleropgraffver anden Mands Jord¬
uden Forloffor Minde og finder der Penge da føre tilbage til den

Jorden cyer det hand fant og bøde der til Landnam og Jordspilde¬
End mistroer Jordbrottenhannem, at hand icke førde alt tilbage:
rerge sig med 3. Mænds Eed. Endfalderhaand aff Eeden ockand

cyverge sig da bøde lige som hand haffdestaallit saamegit. Men

hvorledissaadanne fundne Pengeskifftis der om see under det ord

Jordfundit Gods. lem Norsk Lov. O. B.n. Cap. Gufra locob.
Fundit=Gods.
Bryddis i Hiulleratsteylis eller parteris Jure Seland. hb. 2.

cob v. Lige Kircke=Mordereinfra.

Bryllup vuptium connubium, eller Bryllups Kaastor
Høytidthvorledis der om er forordnit udi Kjøbstederne og paalands¬

byernes det haffver den gunstige Læsere udi Christ. z. Reces. 9. rt. at

fornemme. Om Bryllups=Kaastiblant Adelen derom see Frid. 2.
Obnebrest. Dat Hafn. den 31. M 9. 186. & Jupra Vocab. Adelige

Bryllupper item Brudevjelsectiam supre.

Alle Geist ige Borgemestere og Raad sompt Offrigheden i
Kjøbstæderne med Borgerskabit og Kongens Tieneresmanindbin¬

detilderis Bryllupper aff deris fellis Venner saamange som

)

de

Bry. Bud.
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debegiete: demaa gitive 4. eller 6. Rætter Mad: o de aff Bor¬
gerskabit som med Øffrighedens Kundskib bevise sig at haftve fem
tusinde slette Dalers Formue: Men Cruf celler Bangortstilladis

ingen ibruge Men de aff Borgerskabet, som ickehaffv saastoer

Formuesskull alleenebruge aff Landsens Fruetersuden v. ere Spi¬¬
ning Receß. Chrst. 4.lb. 2. c. p. 8 art. z. per g.1 2. Hvad Ølen

hver tilsli Værdskab bruge vil standehannem frist for forde som
maa spise Midsor ingen anden maaskencke Viin om de det begie¬

re: dog skullede gifoe til næste Hospital 20. Rix daler. bid varag.3.

Maaeybeller nogen sted hvor Brylluppitstaar dragis uden halff
Klædehøytsor icke med andet end Vlden Flamsk. p.rag. o. ibid.
Handvercker og Embedsfolck skulleeygiøre deris Bryl¬

Lipper paa Raadhusit eller saadanne steder. Mens i deris egne Hu¬
seeller Laugshuse. etc. par og 7. Lige Tieniste Piger. infr. Geist¬
lige Borgemestere og Raads og de hvis Formue er over fem tusinde

Dalersskal være frit foresmed Spil ofver Gaden at føris til Kircken
ogfrasom de ville dog maa ingen uden Byes Spillemænd leyesel¬

ler brugis til parag. 10. Lege Vo ab. Brudsupra¬
Vdi Norge maa ingen giøre Bryllup engerend i to dage
Hvo det lenger giør er Kongen skyldigs. marck Sølff, og den der

lenger bliffver, bøde en Marck Solff. A.B. 24. Cap. Lege Josab.
Gerd infra.

Brynieler Harnisk som Styris-Mandskulde selff hafve
eller fange sig med Hestat bruge i Krigenigamle Dagessom Loven
kalder Hestor Brynte. Der om lege Iyd. Lov. lb. 3. Cap. 3. Det
4. cap. ibid siger At hver Styris Mand skulde hafve fuld Mands¬

Vaabentog der til et Armbørstfor tre Tylter Pile og en Mand de,
kunde skinde om hand eyselff kunde skinde. Lege infra Vocab

Vaaben.
Badeller Bude=Lon) og deris Brefvepenge saa og hvad

deskulle haffve for hver Mil; der om lege Forord. Christ. 4. Dut.

Hafn.

Bud.
—
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Hafn. den 24. Decem r.. 1624. G infra Vicab. Postbuder. Hinc.

Bud byrdi eller Udsticke er en Stickeeller Pind meden
Traad udi som omsticis i Norge af Kongers Ombudsmandsel¬
ler andre der ti forordnedernaar Benderne skulle sanckis og noget

maet paaliaaentestalforrettie i Freds oci Feydis tid. Hvorledis

saadant ydermeere bestickis derom see Vor. b. Bøndernes. pr.. □
Norsk Lov. V. B. z. cap L. L. B. F. J. S.54 p. lias Bud-fald
er den Bod som de udgifve som saadanne Budebyrd eller Lud¬

sticke forsømme. etc. Lovens Ord der om er saaledis Kommer Krjas¬

hærseller nogen Oprør begyndig i Landet, daskal den sligt i Sond¬
hed fornemmersopskære Budestickes som skal fare Landet igiennem
og de Budskal fare ret almindelige Veye lidet mindste med 3. myn¬
dige Mænd. Til Søesskaldefaremed Baade almindelig leid

frem Nator Dag Tre Budferdskal allevegne opskaris i Bygden
fra almindelige Vey: og ind i Fiordene og ud paa Øerne og stal

hver bære til anden med vidne. Norsk. Lov. V. B. 3. Cap.

Budesticken udi Feyde tid giør hver Mand den tilkommer
Stefne dem til Skibs skulle farelat møde ved Søenfor de til Land¬

værnskulle, at forsamlis paa Landet. Ordaskalfare baade Bonde

og Dreng: Ovemsom da sidder hiemme dablifver hand Fredløs
ogskalhver Bendeholdesigoesit Folck til Kost. til. Endforsøm¬

mer nogen at frembære Budsticken naar Feyder er eller og ickefrem¬

kommer naar hand er tilsaatsvære Fredløssor hafsve forbrut alt det
handhaftver uden hand haffver slig Forfaldt som Dommerenkand

kiendeloulice ibid. par F. 2. Lege Vocab. Øde Gaarde. Nota¬

Budsticken udi Feydistidsskalvære brændt i den eeneende
og en Vidie der hos vedhengendis, som Bønderne, kalde Vidie og

Brandshvilcket vetyder at Mand fra Mindopbindis, Tilataff¬

verge og forhindre Fiendernis Indfald=Roff og Brandctc.
Budeller Budsticke skal bæristil næste Bye eller Gaard

til

Mand

Bud. Bun.
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Mandfraandens eller bødesom Bud forsømmis. Blifver Træt¬
te om hvilken Bye næst ligger som Budskal tilbæris, da maale

Veyen med Staag, thi det er icke dis bedre at Bidstickebreislen¬

ger end til næste Gaard. L. L. S. Cap. (1 parag. 2. om Tingbudsto
loco. Notas.

Den Budskalbære handskalstiafor Ordor Eed) og faa
Bonde selff i Haandseller hans Hustrusom han dericke hiemmes el¬
ler hans Søn omhand er fuld førseller hans Datter fuldvoxensel¬

ler andet Folcklde beste i Boenere.

Enderingen Folck i Gaarde, daskal Budstickesættis udi
Bondens Sæde linde i Stufvens om Dørten eraaben, saa den icke

falderneder. Kandhandicke komme ind daskilhand binde Bud¬
stickenmidtofver Oerren saa den kand seeis aff hver den som gaaer
ind. Saaskal Bonden, naar handhiemkommer gaa til den som

Budsticke bar og forhøre hvad det betyder og bære siden tilsin
Grande. Det omsee Oct: L. L. Scapep rag. 1.2. Men hvorle¬

dis Budstickeskal beskickis Nattested. Lege Vo ab. Bønder. End

hvo som en bær Budsaa loulig som skee bør bøde Bud=fald
someren halff Marck Sølff, forhver Hosbend somsid er paa den

Budleye socicke kom til Tinge uden Forfald forstaa i Freds Tjdt

ibid. paragr.4.
Bud=faldsbødisitrende maader. (1) Om det icke kommer

tildet Nattested besticketer. (2.) Om det ickebaris. (5.) Om det

faaes Vmyndige i Hænder. ibid. Yder neere dehiemateria, lege
Vocob. Tingbud. etc. & Fordrd. Frid. z. Dat. Aggerhuus, den 31.

August. 1648.
Buncke acervu latine, ret proprid sagt da bemercker det
en stoer Hoblsom kand være sammensanckik og lagt paaet sted som
Korn=Flesk=Fisk, eller anden Vare hvad det værekand: End ogsaa
Sandt Jord, Steen eller Gruds som udien Hobsorpaaet steds er

til¬

Byt.
—

——
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tilhebe sanckitsike or fornemmeligen sigismuncke, naar saadent

er tilhobesanck t udi Skibesor Skibene der med tilladt dasigis saa¬

dant at være udi urcken, eller at ligge paa Vuncken: altat,
Naar Skipere=Kiø mænd eller Baadsmænd, buren Stibet ind¬

ført dennemoe deris Kaasteroclie ae paa nogen Reyse, cede dacf¬
verfaldis, saariss eller i ondre mo der beskadigt paa eller udi Ski¬
betydet kalder Loven Buncke=Brudtocer Hervercks Boc. Jure
Seland.lb. 2. cip. 9. Lig supra Baadebrud. & Skaanske Lov om

Orbødemaalcap. 12. Nov.

INorgemaa ingen bryde sin Puncke udi Haffnestilnogen
Kiøbeller Salt uden for saamegit Kaast, somhend behøfiver der
den stund hand ladder su Skib: Hvem det giør hafve forbrut det

hand solde til Kongensor bøde hver som folde ockiøbte 8. Ørtuger
og 13. merck. K. 1. C. P.Prag. S.

Bye og Boel: Byesperse inteligitur, at være flere Gaar¬
de endenssom dakaldid Byel men Boel forstaais i tvende maader.
6.) Er ockaldis Boelen liden Gaard, somkandhaffve fierdings

Jorder eller mindre og ere dog meere end ret Gadehuse unde Vocab.
Oversæde./2.)kaldis oesaa Boelsut Boels-Jordimarckensunde
Voctb. Boelsutra. End Skiel Bykor Boeladsete, deromsee

syd. Lov. lib. 1. Cap 4. Sjure Seland lb. 4. Cap.1.2. (3) Vaaret

Docligammel dage regnit for 24. Ørtug skyld, udi Haffneleeg
som er 3. Lester Land. Forstaasnaar Leding bleff paabudit. Lige Vo.

cab Haffneinsra.
Byefogitskrefedue Urbis vel Juden Urbanus, La. Bye¬

fogderne i Kjøbstædernes skulle lade Gadernelegge og reeneholde
og der ofver holde naar de advaris, saafremt de icke derfor ville staa

lilrette Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. z. ort. F. Haragr 4 Deskulle oc¬

saa indkræfre 20 Rix daler off alles baade Geistlige og Veri sliges i

Kiøbstæderne somskencke Viin til deris Bryllupper saafremt

Bye¬

Bye.
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Byefogden aff Hospitals Forstandere (hvort den saadanne Bø¬
der ere faldne) derfor icke vil tiltalis, og fors 20. Rix daler, med ald

anvendte Bekostning seln betale. Dict. Reest. Ub. 2. Cap F. Art. z.

Par 18.3.

Byefogderne i Kjøbstæderne maae holde Bye Ting
paa Raadhusit inden luckte Oørte mens Byefogden er forpliet
at holde offentlig Bye=Ting. Leg Voc b Ting. i fra. Eyheller

maa nogen Byefoget udstede nogen Ære dom Reces Christ. z..
2. cip. art. 1. Eyheller paalegge nogen Erdinden Tinge Ansen¬
deden Saggiffver bør det louligen at bevise. Uid. Lege fr. No.

cab. Eed.

Bye=Svenne i Kjøbstædernes Apuritoris velstatoris, Lat.
ere Stads=eller Byes Tieneressom skulle hafsve 4 skilling for en hver

desættel Gabestocken. Rech Christ. 4 Ub. icipl. rt. 1. Per gul.

timo. Lege Vocal, Gabstocke ufr. Nota. Stadsretten formeldet
Om nogen offverfalder og slaar By=G Tieneremaar de creudisen¬

gens eller Stadsens Forfall den det giør hand bøde Tieneren 40.
Marcks og Kongen og Staden 40 marck: Giørishand saarsdaer
det Halsløs Gerning. Dictloco. art. 14.

Byes-burdering det Ordfindis i den Jydske Lov 1. B.44
Cap. saaledes: Ocgielder Jord meere end marck Søiff offrette
Byes-vurderin Idaskulle Sandmænd der om stielliesete For¬

staasom nogen Bondehafde Trætte med Kircken om Jordedaskul¬

de Jorden vurderis efterre, Byes vurdering af de beste Mænd
i Byen vaar) hvad den kunde gieldeesiter Skyldor Landailde før¬

end Sandmænd skulle der omstiellie. Lege Voc. b. Beste Byade¬

mænd. Gieldt Jorden mee eend) Marck Sølff, dastulle Sand¬

mænd der til. En Marck Søiffsværd i Jordigammel Dage vaar
et Pund Bonde Skyld: En marck Sølff i Pengelvaor i aammel

dage 5. ß. Grotheller en Løde Marcklocer nu 5. marck o. 6 Mynt.

Legebocab. Marckilem Møebarninfra.

Byg¬

Byg.
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Bygge det Ord fremstiller Lownne paaatskillige maner
Først og fornemmeligen dabemercker det ord Bygges rætproprie
kalt at opbygge eller bebygge og ferdig giøre nogen Pladtz med
Huse ocanden des tilhørige Bygning hvad heller det er i Kiøbstæ¬

derne eller paa Landsbyerne. Ame Byggesteder ere de steder eller

Pladtzersom enten bygges eller skal bebyggis: Dogskal vidis

at ingen maabygge paa andens Jord Grundeller Byggested
oceyheller sætte sin Bygning anden Mand for nær eller tilskade
nærmere eller videre end hans egen Jord og Grundstrecker under tre

Marcks Bøder til Kongen og Bonden som det vorder Tingkiært og
affdeelt og bryde dog saadan Bygning aff igien efter den Jydske
Lovs). Boglss. Cap. Idermeere seeher om eodem lib. cap. 57. Gjus
Seland. lb. z. Cap. 29. Ginfra Vocab. Rømme.

Saadanne bebygte og fuldferdigte Pladtzers paa Landetskal¬

dis Byden eller og Bøygden, baade i Danmarck og Norge

naar paa stederne findis flere end een Bygge eller Gaard: Hvor aff
den Norske Lownæffner Bygdeting som er det Ting som holdis

paa Bøygden eller udi et hvert Herrit i Norge og i Danmarck
kaldis Herridtztingshvorom see den Jyd. Low. 2. Bogs z. 4. 5. oc6.

Cap. etc. Norsk Lov. Ting. B. 7. oc 9. Cap.

Ellers (2.) næffner Lowen at bygge eller bortbygge det er
at bortstede eller bortfeste enten Jorde Grund eller Eyedom fra sig

selffeller hans Jorddrotstil en andens at bruge og besiddes thidasiger
Lowentat det er bortbygtlobortfest urdict, Norsk Lov O.B.13.Cap.
item L. L. B. off. Cap. Hine

Bygsleidemavedbortfeste eller bortbyggele hine Byg¬
sle=Mand deter den Lodtseyere som er mæctig for at bortbygge
eller bortteste felligs Grund og Eyedom, som Lowenkalder Besie¬
Mand (aff Stand) eller og største Lodtseyere om alle Lodtseyere ere

aff

Byg. Byr.
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aff lige Stand. Lowen determinerer saaledis: Den skal byggeel¬

ler feste Jordeller Gaarde bortssom største Lodihafver=Der som io
haffvelige megit da skal den Bestemand byggelo: bortfeste: Men
ere de beggelige gode (forstaa af Stand) cceyelige meget i Gaar¬

den dabygge debaade og skiffte tilhalfvit med hver andre etc.
Dict: L. L. B.1. cap. par g. 9. Der aff forstaais at den Lodtseyee

som hafver ringere Lodseller og er aff ringeste Standsmaa ick raade
forsit eget at Bygsleellerbortfeste nyder ey heller nogen Feste eller

Bygselsaaar Gaarden og Eyedommen er tilfelligs ocuskistimen
den Bestemand hafver den pryuritet or Rettighedssom den allger¬

te Textydermeere der om udviser. Dette erydermeere forklarit aff

Reg. Frid. 3. Om Cronen hafver der Laadis hvor ringe det er da haf¬
ver og beholder Cronen Bygselenfra de andre Laads-Eyetesi hvor
megen Lod dehafve der udi Constit opsius dat. Haf zo Maj.648. Nota.

Receß. Christ. 4. Ub. 1. Cap. 4. art. 40. formelders At udi Norge

indføris (forstaa til Regenskabsisteden for Stedsmaalfførste Byg¬

sell octredie Aars Tage. Dogfester Kongens Lansmand Gaarden
eller Jorden bort Kirckentilbeste: Eyer Kircken og Præsten lige me

git i Gaard og Jordidatage en hver aff dennem halffparten i Byg¬

selensmed mindre anderledis aff Alders befindissuden Tvistsmaal
og modsigelses etc. Vide tert praallegat.

Bygdemændene ere alle de i Norges som bee oe bygge paa
Landetssom skal forlige dem med Færremændenesom nogen er i deris

Herrit og betale dem for fattige Almisse Folck at ofverføre, som i

Bøygden ere. L. L. B. 3. Cap. Parag. 2. End bliver Færrengammel
saaden duer intet meere da flie Bygdemændene en anden igien in

den z. nætterseller bøde Kongen marck Sølfforflie dog Farzen ligevel
Parag ult ib. alids Beste=Bygdemendi Danmarckhar sao locosupr.

2Byrdes: Slector Frendermæst Byrdsernæste Slect. Jyd.

Lowlibscap. 28 Ab.2. w. 6. Ub.3. capt. Lege Vocab. Aalf supra.
Cala

Cal. Can. Cop.
—
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De
7 Alender Fasti, Calendarius, latine, er Almanack, som inde¬

Tholder Dagenis Vgernis og Maanedernis Løb udi Aaret
Hvorledis de skulle forordnislder om vide Recess. Christ. 4. lib.

1. Cap. 1. artic. 35. Hinc. Spaa=Calender forbøden ibid. art. 36.

vide Almanack. supræ¬

Calenteter Præsternissammenkomst somskeer hvert Aar en
gang udihvert Herrit, at giøre Provsteen Relation, hvor udi Kalde¬

netilstaar og hand dennem igien hvad passerit er paa næste Lande¬
mode for derforestrax skeer effter Landemode. Ocefftersom samme
Mødegickomiblant Præsterne og derhos et lidet Værdskab er

somme Værdskabockaldit Calente. Legeinfra. Vocab. Præste¬

Calente.
Canickeeller Canickers Canonici Lat, kaldis de som med
prebende eller nogen Canonicat eller Cancke dømme ere aflagt og
med forlanterdet er en deel Landegods, med dets Landgildis Affgift
og Herligheds Opbørsel aff gammel Tid velsunderit. Endeelde
Geistlige til Ophold, og til keligionens udseende at ved lige holde.

Saadanne forordned=Canickeri deskulle flytte til Domkircker¬

nefor der Residere ocrip. eder Tynge og Tieniste effter Ordinantzen

under samme Canicke doms og præbendt fortabelse: med mindre
deere udi hans Kongl Mayest. daglige Tieniste eller decretilstu¬

dium. Ord. Ribber art.. 226. Hvorledis dendermeere skulle sticke den¬
nempinsieden udis efnet og om engelse derom see Kirckens Or¬
dinant. fol. 92. Sos. Den Norske Ordinantz fl. 74 71. 36.

Cap Uldelubrumsacellum, line. kaldis den Bygning eller
Tilsathos Kirckerne, hvor med Kirckerne forvidis og giøris større
eller og hvis som tilbyggis til nogens Begrafvelser Saadanneha¬

3 i

peller

Cap.

130
—

peller eller Begraffvelser holder Kircken ved lige med mindre
Kircken nyder dennem til Stolestader eller derfore er saameget giff¬

vet til Kirckensat saadanne Capeller eller Bearaffvelser med god
Forraadkandholdis vedlige. Reces. Christ glb. 1. Cap. A. 16. 77.
Eyheller maa i Kirckerne indleggis nogen Cronens Ladinge eller an¬

den Indkomme men Kirckerne forblifve til den Brug de ere fovord¬

nede. Art. 78./bid. Hine

Capelanssigis ockaldis udi Almindelighed Præsternis Med¬
tjenere udi Guds Ordssomenten tiener Sognepræsten Aarligen for

vis Lønseller og er ordinar. Capelan paavisse steder. Om saadan,
ne Capelaner formelder Recess. Christian 4 lib. 1. Cap. 1. art. 10.

parag. ultimo. Omsaahender at enten en Hapellan kaldis tilat
vordeen Sognepræsiseller nogen Sognepræst andensteds frasblisver

kaldet til at være Sognepræst udiet andet Stifft eller paa en anden

stedsdaskalhand førstforskrifvis effter Ordinantzenstil Superinten¬
denten, og sig for hannem angifve, førend hand bliffver indsat i sam

me Sogen. etc. Lege Præstekald infra. Nota¬

Ingen Capellan skulle lidis som lader sig leve til Sogner¬
ne) Thi deskulle neppelige kunde med en god Sampittighed giøre

Tieniste endsige at blive bestandig udi Fristelse (forstaade som en
erelovligekallede,) Ordinannt. fol. 79. Eyheller maa nogen Sogne¬

Præstholde nogen Capelan, ellerorsættenogen Capelanin
Sogn, uden hand tilforner examinier og ofverhørt aff Superinten¬

denten, ochandkiender hannem duelig og dyetig derfor. Ribber. art.

7. fol. 11. Cadhet Nata.

Hvilcken Capellan som skal forordnis til noget Pesthus i
Kjøbstæderneldet skal væreen god Gudfryctig Mandshvilcken for¬

uden sin Løn og Nødtørfftigheds tilførste Capelanie i Byen eller
paa Landet der omkring skal der effter tilstedis og ellers til næste

Landsbye Kald omhand dygtigøe skickelig er for andre høris og

for

Cap.
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forfremmis. Reces Christ. 4. lb. 2. Cap. 4. artic. 9. Idermeere see
Norsk Ordinantz, fol. 17. 48.

Capitell Capitulum, Lat. Stapite. Som til Exempelsat lige
som Hofvedit paaet Menniskes er en Herre ofver Kroppen og de an¬
dre Lemmer Saaer ilige maader meenige Capitulares, ret Hofvit

og fuldmægtige Forsvarer for deris Kirckers Indkomst oe dets admi¬

nistration, samt Bygning og anden forhold at anlegge dog icke til
deris prost, men Kirckernis Fordeel der ved at søgis. kecess. Christ. 4.
b. 1. Cap. 4. Art. 3. End ogsaa her foruden hvis Sager som under

Capitels Dom ockiendelsehiemfalder, der paa befuldmægtigit og
privilegerede, at kiende og dømme udi som aff Alders haffver værit
brugelig. Ocere Capitels Sager fornemligen dissestterfølgende.

Førsthalle Ecteskabs Sager og dets Skilsmissis Aarsager

naar der om Tvist indfalder. Dernæst Trolofvelse Sagersskilsmis¬
sesmed des affreisende Tilfelde hem, Hoer=Sager iblant Ectefolck)

med meeresete saavist aff Aldershafver værit Brugsor bør for Ca¬

pitel at indsteffnis og paakiendis. Dog Vidner og Bevis som udi
Sagerne hør de forhværfvis føris og udstedisseffter Lovlig Kaldor
Varsel Hiemes til Herritz=Byeeller=Bircke Tingessaa og til Lands¬
Ting effter Sagernis beskaffenhed hvilcketssaaledis forhværsivit
skaltagisbeskrefvitsor for Capitletlocellers for Consistoriumifors

end Domgaar) fremleggis og bevisis. Her omydermeerevidskab

findis udi Frid. 2. Ecteskabs Ordinantze. Dat. Haffn. den 19. Jus 182.
Lege Voceb. Ecteskabs Sager infra. Nota.
Kückens Ordinantze fol. 92. 1tem Ribber art. 23. ibid formel¬

der Athver Capitelshvor Domkirckeersskalholde en Lærd-Mand
som eren Theologis og Læsemesterelot besørgehannem med tilbørlig
underholdingor Besoldingete. See ydermeere den Norske Ordi¬

nantz. fol. 74. Legemfra. Domkircker.

Capitlerne og Regenskabs Provsterssaa og andre Geistlige.

skulle Aarligen leveres til hver Philippi Jacobe Dag Fortegnelse paa
3 ti

di

182.

Cap.

deris Kuckers beholding, saa ochos hvem Kirckens Penge ere ud¬

sattes sampt Kircke Regenskabernis Gienparter for det til Stints¬
Lænsmændene som sandant siden hos deris Regenskaberspaa Rente¬
riethafve at fremskicke. Reciß. Christ geb. 1. Cap. 4. Art.. 6. parag.2.

Lege Vocab Lænsmændene. Hic.

Capitelskiøbi Danmarck, paa Capitels=Korn Smør
og anden Landgilde skalsættis Aarligen af Stiffe=Lænsmanden
og Capitletshvor Capitel ersefftergotydeferdig Korn og Smørs

Landgilde dog saasat Kirckerne saavel som Kiøbmændene skeer stiel
Idi Aalborrig og Fyens Stiftersskulle Lænsmændenes paa Aalbors
rig Hus og S. Hans Clostersmed Bistoperne or nogle aff Provster¬
nessom Lænsmændene ville forskriffvessætte Capitels=Kiøb.Vei¬

grer sig nogenseifter det Kjøb at gifve Penge yde Kornit irette tjøes
effter Stedsmaals-brefvit. ibid. Art. n.
Vdi Norge skulle Kongens Befalningsmænd paa Aggers¬

huss Stav naer, Bergen og Trundhiemshver paa sit stedsmed Bi¬

sperneoe Capitlets hvert Aar den v. Jenuaryssætte at vis Capi¬
tels=kiøb dog udi hvert Fogderjteffter hvert Aars Landsens Art og

beskaffenhed. æt. 12. Lege Vocab. Kieckens Kornifra. Forbemelte
i Danmarck saavel som i Norge skulle saaledis tarere Kirckernis

Vaaeres saabaade Kirckernis besie rammis og dog ey Vaarene saa
dyresættis sat de hos Kirckevergene blifoe beliggende dennem og Kir¬

cernetilskade. Deck. Receh. Christ. 4 b. d. cip. 4. Art. 13. Nota.

Effter Capitelskiøb, selge Capitels Herrerne i Dan¬
marck, gemeenlig or deris Indkomstor Landgilde hvilcket dog er et

blind Kjøbssaaat tal for dristig og Eventyrlig for den Kiøbende at
indgaasaff Aarsage at Kiøbeterhann muevitterligor forborget

naar hand kiøber og hvad Capitel Skiøbbifver naar Tidenkom¬

mer handskalbetale. En dog at Smør=Landgilden leveris gemeen¬

lig til S. Hans Dagsor Kornit ved S Mickelsdags Tiderseller saa
omtrent Aaligen og Capitels=Kjøbsættis dogicke førend andit

Aar

Cap. Cas. Cau.
——
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Aar der effter nemblig næste On dag effter Dominicam Jubi¬

late. Ot maa den Kjøbendedaendeligen betale uden modsigelse

effter det Kiøbssem Capitelctselff sætter og slutter og derfor sigis
det blind Kiøb. etc. Doger der imod at acte om Kiøbmanden ny¬
der Vaarene saalængesuden betalning eller Pengis forskudelseldis¬

imidlertid foruden Rentessigtil Fordeelsatbruge og forlegne Hoil¬
cketdasuden tviflegiffver hannem nogen Fordeel. etc.

Capltels=Kircker nyde deris Skove og Fordeel der aff med
Oldenocandet lige som andre Kircker, hvoricke Præbenderne sær
Adkom ocaamle Jordbøger paa samme Skovis Herlighed hafve

Dict. Reces. lib. 1. Cap. 1. art.. 44.

Capiteler og Provste=Moder skathver haffvederis nume¬
reret Tingbogsigiennemdragit or beseglet. codem Receß. Ub. 2. Cap.6.

art. 24 Lege Vocab. Landstinginfra.

Casseresersat til intet giørethvis som tilforne har værit giort

i A Cassere eller affsættenogen aff sin Bestillingseller og at cas¬

sereen Contract, er den Mactesløs at giøre: Cassere en Dom¬
Cassereet Tingsvidne. Latind Anniblare, sigisom den Dom og
Tingsvidnessom bliver underdømt og cassern. etc.
Caution, o. Forsickring eller Forvaringsfor nogen Sagsur

for Manddrab hvorfor bødis trendee 18. marcks etc. Jyd. Lov. üb. 3.
cap. 21. aut Cautio sufsicientil valoris, det er fuld værd og vurdning

for saamange Penge. Der om Jyd. Lov. i Glessa, Ub. 2. Cap. 9. ub.

Cautio qvintuplex recensetur Ut
(.) Cautio Fidejussoria, som skeer ved Borgen eller Løffte.

(2.) Cautio vignoraticia ved rørlig Pant. (3.) Cautio Hypothecaria,

ved Forsickring i Jordegods. (4. Cautiojuratoria, Forsickering
ved Eed. (5.) Cautio chiographarie, Forsickering med Breff og

Segl. Men nu omstunder siunis detreførste at være devisseste

effterdi at udlaane uden Pant og god Forvaringser misligt. Reces.

Christ.

Cen. Cer
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Christ. 4. lib. 2. Cap. 1. art. 9. Ockand den endda undertiden blive

skuffet og bedraget som haffver Pant eller Forlofvere. Non opusest
verbis ubi rerum iestimonia adsunt, sagde Cicero i gamle Dage.

Lege Vocab. Borgensupru.

Centner er en Vectssom indeholder hundrede Pundssaakal¬
det aff det Latiskeord Centum, som betyder Hundrede. Enddog
Vecten under sammenaffnpaa atskillige steder varierer, somher
octil Lybecksor de Østerskestedersholder den 12. Punds til Bremen
ocandensteds 16. udi Holland og Offverlandene udi Tydskland
120. etc. Hvad der affgifvis til Told udi Sundetsder om vide Told¬

Rullen Dat 1. Decemb. 1649.

Ceremonier som Kircke-Ordinanten saavel i Danmarck
som i Norgespaabinder og befaler sat skal holdis og drisvis i Kircker¬
nemmed Prædicken Formaningjor andet meere. Dets Indholdere

disse som effterfølger.
Den). Ceremont, indeholder (.) Om Guds Lov og Gudfrye¬

tighed. (2.) Om Evangelis og Troen til Gud. (3.) Om Poeni¬

tentze og hvorledis mandskal sig rette og bedre. (4.) Om Kaarssit.
(5.) Om Bønen. (6.) Omgode Gjerninger. (7.) Om den fri Til¬
lie. (8.) Om den Christelige Frihed. (9.) Om Guds evige For¬

sin. 60.) Om Menniskelige Paafund. 6.) Om Øffrighed og
Herskab. 62.) Om Ecteskab. 63.) Om Helligen. (4.) Om Fa¬

ste. (15.) Om Billeder.
Den anden Ceremoni, befatter (.) En Skick om Børnesang
i Kircken. (2.) Ivorledis Messen skal holdis for Folcket. (3.) Om

Guds Ord atprædicke. (4.) Omatholdehelligt. (5.) Om Børn
at døbe. (6.) Om Affløsning. (7.) At berette Folck. (8.) At giøre

Ecteskab. (9. Om Prædickere at beskicke. (10) At Bandsætte de

Forhærdede. (1).) Atbesøgede Siuge. (32.) At være hos dennem

som skulle afflifois. (33.) Atjorde Liig. (4.) At undervise Jorde¬
mødre (15.) At lære Qvinder i deris Børnefødsel.. 6.) Hvorledis

mandskal handle med de Qvinder somligge deris egne Børn ihiel.
He¬

Cif. Cit. Cle.
——

—
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Heromydermeeresee voris Kircke Ordinantz, arric. 1 Gfol. 114
lem den Nyiske Ordinantzart. 1. G. fol. 3. G. 4.

Gifet eller Cifra, er saamegit somnuld, oeskisvis ellerten¬
nis med o. som betyder udi sig seiff mict, men naar det leggittil et
andet Talsbetyder det tigange saamegit som samme Caleristisaf¬

Sigis orsaaundertiden om Menniske, naar mand vil betegne en
der intet duerssiger mand: Det er et Cifer.
Citatto, er Kaldor Varsel, som skalendeligen skee for alle

Lorm. 1. Jyd. Low. b. 2. Cap. Fo. Oc dersom Varsel eller Kalostal

kien iculigsdaskulle tvend-Lowfaste Personer vidne inden Tinge¬
at de den Dag=Lowig enten Personligs eller og for hans Port eller

Broefieletae qvapauld ante) haffoekaldet oen Person at mødel paa
det sted eller til det major svare imod den Sagshand beskyldis for.

Iyd. Low üb. cap o. jure Seland. Ub. z.cup 20 Gub. Scap. 28. Vi.
de Kalder Varsel ifra.
Literseninogen Sag, det Citationen icke meldis hvorfor)
og hvad Sagen er hand siestnis for da bør hannemar undis Tid og

Respi til næste Ting dagigiensat svare for sig tilden andens Tins¬

lese sterdi Sagen ogrickei Steiningen aabenb et eller na ngi vet.

Toro pareg og efect adcap. o. Jod. Lowlbi Dettorbor .:

seleller Steffnings Mænolatnaffngire hvem de staffnerede, kudet
forssaa og hvad Sagen erspaa det den indsiegnede kund vidt at svare
en Sagen. Lezeliste Varsel og Steffning.

Clercke og Enkelsmaavære Borgen fo=Penge thi de hafve
deris eit at gieldt aff End Møer og Born eller nogen Mands Hu¬

siumaary være Borgen for Pengesocey prandet Ferdisat in en
Mond derey hanvet egit maanoget af den e. etc. Jyd. Low. l 2.
cap. G. R. 2, qviacaneramopminens actiorst, cum uhlin bo¬

ubebret. Vide Borgensurg.

Hofter Otenasteriumvel Cant um, ldem Lit. Nota. Al
fare eller begifve sig i Closter med sit Gods og Fornuelhaffver væ¬
Aa

ret

Clo.

186

———

—
retenmegie fornemlig Brugigammel Dage Hvor
om den Skaan¬

ske Low taler lb. 2. cap. 10. Vil Bonde helbrede og usig Closter
fare damaahand med allhans Hofvillod indføre: Men vorder

hand sig, da maa hand giffve halfdeelen aff hans Hoffvitled til

Clester eller til andre og icke videre. Kircke=Lewe po stadfester
det samme. Vide Arfyebog cap. 39. G 4. Gjus Seland.l. 1. Cap. 29.
tilsteder en heller videre endens halfve Hofvitled. Text. sammesteds

siger: Demkalle vi Sydskinde at værender ey ereførde
til Tingsteder Rithen til andre Steffnemaal: Forstaal

den maatte icke indtagis Closter at bliffve Broder eller Syster

som til Tinge vaar Lowforvunden. Skaan. Lows Arfvebog cap. 41.
Cap. 4. ibid. siger At den Hustru kalde visig at være derey maa

gange med sine Ledom ocride i sin Boestad. etc. Lege Tingsiug

Mand infra.

Closter maa en tage nogen Fredløs eller Lowfeld Mand til
sig Endhvilcken Lowfeld Mand Closter tager bøde Lowfuldt for
hans Brødesom hand er Munckjellerjage hannem uds om hand eri

Verdslige Klæder. Jyd. Low. d. 2. Cap. 28.

Closter somhuser eller herberger Fredløs Mands vidende. in
aandem pænam incurri. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 27. In genereenim
Tertu loqvitur bøde 3. Marck til Kongens eller gifve 2. Mænds

Eedlat deey viste at hand vaar Fredløs. Lege Vetab. Fredløs Mand

infra.

Closter=Mændarsiveey. Jyd. Low. Ub. cap. ef. Skaan.
Low. bb. 2. cap. n. Arfoe. Bogcap 52.

Closter=Nænd og lærde Mænd det er Præster og Degne
og Jub. Degne maa en være Verge paaleeg=Mands Ting. Jyd Low¬

bbicap. z. Doaskalher actis at denne Ret om lærde Mænd og

Præster bleff giort her udi Pafvedommet og derforickenu saa

staats.

Cio¬

Clo. Eof. Comm.
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Closter=Mænd, (uden Abbit) maa en Borgen værefor
Penningesocey for andet; fordi at ingen Mand der en hafver eget
maa noget affhænde. Iyd. Low. lib. 2 cap. H. Vide Borgensupra.

Closter=Nændmaaeykiøbe Jordi der Landverngick aff
siden det General-Concilium paar innocentin Paweholt Anno 121.
Hvad desiden vildekiøbe der aff skulle deenten Lething giøre eller

have det i Kongensminde. Iyd. Low. lib. z. cap. 9. Lege Vocab.

Præster.

Cofardi=Skibes Navit oneraria, Lat ere Kiøbmands Ski¬
bel qvest Copfart, som løbeeller fare paa deris Kiøbeller Kjøb¬
mandskab, og kommer det af Tydske Cop og Copmand. nem

Cofards=Baadsmænd ere de Baadsmænd, som lade sigbruge

paa Kiøbmands Skibefor fare paa Kiøb og Sal etc.
Commissarier ve Commissaris, kaldis de gode Mænd,
somtagis udt Besalningerlochafve Fuldmact Sagen enten tilmin¬

delighed at foreenes eller og Parterne ved endelig Dom atskillie. Jyd.

Low. Ab.Kap. 72. kalder det Jeffnedshende eller Dannemænds sigel¬

se. Dekaldis in Glessalatma Compromissariaut arbitratores.
Reces Christ. 4. siger: Naar nogen aff Adels som tilsammen

udi Befalning eretagne sig om deris Domme ickekunde foreene da

skulle de fleste Stemmer beslutte Dommen: End erde lige mange
paabegge sidersda giffve den som Formand er med dennem somhan¬
nem føige Dommen beskreffven for ingen anden: Oeskulle Com

missarierne inden Maanits Dag der næsteffter i det seenisie giff¬

ve Dommen beskrefvenfor da strax hvis Brefve og Documenter for

Retten leverede eresen hver igien lade tilstille. Dict: Recest. Ub. 2. Cap.6.
art. 3. Lege supre Befalning. & i fra Supplicatz.
Commissariets Affsictersom nogen vaaskader da skulle de

saa velsom Landsdommers Domme siesinis til Herredage sinden tre
Aar effter Dommenis levering skeer det ey dasiande de der effteru¬

Aa i

ryg¬

Con.
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5.
ryggede saavist Dommerne angaar: Dog Kongl. Mayest. fo be¬

holdensder udinden at dessensere, Sommeren uden Skade som Sa¬

gen Vmyndige angaarfor deris Verge vederbesftiger bleffvens End
ogsaaudi Drabsagersopreisning saavist til Sandbedsoplinsning
kand være fornøden Ickeheller betagis nogen sin Ret naar den dref¬

ven Proces icke beskylois, eller Dommene til underkiendelse indst fnis

men andre og bedre Bevisning i Sagen forhværtvis og forie. Recest.
Christ. 4. b. 2. Cap. 6. artic. 1. Ligesaaforholdis i Norge med Com¬

missariernis og Laugsmænds Dommis Indsicisning. Dict. Reces.

lib. 3. artic. 23.

Contubineter Slegfredqvindel Bolskab. Lege infra Sleg¬
fredqvinde Ssupra Boelskab. lem Jyd. Low. d. 1. Cap. 27. Tide

Frilleifra.

Confect umpomenta Lat. Saadan Confect eller Ban¬
guetter alddeelis forbubet Inderstanden i Danmarck, Geistlige saa
ver som Verdslige at brugisstil nogen deris Bryllupperunder 200

Rix dalers Straff. Receß. Christ. 4. Ub. Acap. S. art. 13 Purag. 2.

ant.. 7. Parag. B. Lege Vocab. Bryllupper supra.
Confoyet er paa Danske Beskærmelses eller Geleide. Latine
Salvi Conductus, hvad heller nogen Confojerisenten til Landel¬

ler Vand. Ocer Confoytil Vands=Orlogs Skibe somfølge

med Flodenlot søge Fiendensat beskærme Floden som behoff giøris
for en vis Affgifft Dog hvis Skade de fange i Fieten skal Fleden

igien erstatte og reparere. Hinc. Konfoypaa Hispanien er Kon¬

gel Orlogs skibessom Confoyerer Kiøbmands=Skibene i Nota,
De Hollandske Confoyer særdelis forbindis at indladde ocud¬

føre Egge=Tømmer fra Aggerhuus Læni Norge og til Holland.
Anseende deris Bestillingersat Confojere Flodensor icke at giøre

noget imod Kongl. Fordordninge. Christ, 1. Forord. Dat. Hafn. u.

May 1642.

Con¬

Con. Cre.
—

——
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Contract, er saamegit som en Foreenings eller Obligatz,

som tvenne eller flere imellem hin anden oprættespaa enten eller allesi¬
ver at holdis. Jyd. Low. Ub. 2. Cap. 102 formelder At den sidste Con¬

tract, fortager alle de Sager tilforne vaare handlede ved Nam.

nem Kiøbmand betaler effter Contrack og Affskeed. Lege Kiøb¬
Mændich Receß. Christ.4.lb. 2 Cap.I. art. 10 Ume. Contrahere.
offoreenis eller forligis med nogen enten Skrifftlig eller Mundt¬

lig. etc.
Contuma X, er den som sidder offverhørig Contumaciaer,

Modtvilligheds Overhørigsiddelse eller Rettens Foractere, naar

som nogen steffnis til Tingelor viley mødelda sigis saadanne Con¬
tumax, or Retten ofverhørig. Hvorledis med dennem skalprocede¬
ris det læris jure Seland. lib. 3. cap. 28. Glb. 6. Cap. 10. N.& 25. Le¬

ge Vocab. Mandheld. lem Offverhøriginfre. Skeres. Christ aub.
1. Cap. 2. art. 9. 1. u. Ote. Ivorledis med saadanne Halsstarrige

skal procederis, saa vist Kirckens Disciplin angaar vide i fra. Hær¬
dis S Vocab. Steffne.
Creditorerne, ere des som betroe en anden enten Godsel¬
let Penge til visse Tider og Terminer at indløsis erleggis og affbe¬
talisshvilcket nu idisse Dageer mißligtlor undertiden aff Debitorer.

no. de Skyldige fast umueligt at effterkommis. Hvorforenaar

saadant mislinger soc Creditorerne der ofver bliffve foraarsaget
enten ved Dom og Forfølling at søgeseller og om Arfve og Gield for¬

svergisseller ogsaa fornembligen naar opbludelse udi Godsldennem
der til foraarsagersda saa mange udi et Gods vorde Lodtagitlor der

udimaatage deris Betalning da skulle de der om Loddelnaar Løsø¬

re og Godsit Taxereter hvilcken aff dennem før eller effter skulle

haffve kaar at tage deris betalning: dog hvo udi Løsørebegynder at
tagelskaltage sin Betalning der udi saa vist de kunde tilstrecke. Ili¬
gemaadershuo udi Jordegods tagersblissvesig der vedsmen tilrecker,

tagesigorpaa et sted og samblet men tiler: Indfalder nogen tvist

Aa ii

de

Cro. Cru. Cui.
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delnteresserede imellem da hafve deforordnede ommissarier der ud¬
inden at kiende. Rects. Christ. 4. lib. 2. Cap. v. Crt. 1. har g.5.

Naar alle Creditorer ere fornøyedesbefindis danoget tilofe

verssdet tilkommer den som opbinder ibid. Lege Viri Mand. End

biifver og nogen Creditor ude ocey vil møde, da affsættis hans
Lodsaff de tilforordnede gode Mændssom skal staa Aar og Dag som
dog eybekommer videre i hvad forskrifvelsehand haver som opbin¬

delsenskeer loulig. Allegat. Taxt parag. 7. lege Voctb. Opbindelse

infra Men effter Aar og Dags forløbjer det falden under Domsom
Godsit icke søgis. tbid. vide Vicab. Lansmændetiaminfr“.

Kronens Indkomme Afgifftor Regenskaber, hvorledis
dermed forholdis der om vide Forord. Christ. 4. Dat. Hafn. den 23.
Jm. Anno ides. Lege Vocab. Læns-Mændene.

Cronens Tienereskulle søge Cronens Møller og der la¬
demaale som de aff Alderstid pleyeseller dem aff Lænsmanden næst

ved Haanden forevisis. Lege Vocab. Bøndernis Sqvat=Møller.
G Recest. Christian. 4. lib. 2. cap. 9. art. 1. ltem Vocab. Lans¬

Mændene.

Cruses=Messel o: Hellig=Kors dagsom indfalder den 3.
Maj Aarligen til hvilcken tid Møllerne i Sieland, som haffve
Græs=Overne eller Vinter Møller, endeligen skulle optage deris

Stjborde ecey sætte dennem ned igien førend alt Jøeot Kornere
inde. Hvor om Ju Seland. lb. 4. Cap. 36. formelder: Er det Vinter¬

Møller daskalhand optage Stibon i Cruses-Sesse naar mand
ganger med Kors, ogskaleynedsætte førend alt Høroe Kornerin¬
de af den stedssaa at det kand være alle Mand Skadisløs. See infra

Vocab. Mølle.

Cuirasserer; er og kaldis den Person som til Rytter er anta¬
git at lade sig bruge udi Krig og naar hand fuldkommeligen et ar¬

meritt, med Hest fuld Vaaben og Gewer Capabille, hans Fiende

under Øyen at gaa. Saadan en fuldferdig Cuirasserers Be¬
so

Cur.

39)

solding et Aar er 150. Specie Daler eller og deris Værdudigang¬

bar Mynt: Hvosaaledis en Cuirasserer foren anden udreder
hannem gifvis der paa et halft Aars Besoldings og naar Aaret er uden
Restens om icke Tvislindfalder. End bliver saadan Besonding til¬

bage hos den som den udgifve skal daskal Ritmesieren eller den i
hans stedcommenderer den som anden rictig Gield udfordrer. Re¬

ceß. Christ. 4 Ub. Scap. 2. art. 4. perag. 8. Idermeere lege Vesab.

Roß Tienisten etc.

Currantersaamegetsom gangbar, ut Currant Mynt
ot Currant Daler. Derom lege Constum. Christ. 4. Dat. Hafn.
den 16 Novembris, Canno 161. Parag. 8 9. 10. Notc. En Curs

rant Dalerer s. slette Marck eller o. ß. Danske ocen Currant
Marck 20. F. Danske Rid. aliter, Current Stift. Det er
en gods kiendelig og læselig Stifl uden mangel.

Latine, Nots, Hint, notis seribere. &c.
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Aabl Baptismus, Latine, Børn maaey døbis i andet end

Landforskulle Børn dybis i Naffn Gud Faders Sønsf

I

Hellig Aans. Konemaaeydøbe Barn, om Mand er
at besomme. Jydske Low Gb. 1. Cap. 2. Kirck. Ordinantz fol. 30. 31.

Nisk. Old. 17. 18. 0 9. Nott.
Den hellige Oaab maa Børney forholdis lengere end den

i Kircken med det allerførste kunde forretts. Idermeere erforordmt

i Danmarck, At med smaa Børns Oaabskalsaaledis forholdis
paa Landsbyernesat de ofte Dage efter Fødselen det sæntste, og Tie¬

nesten i Kircken forrettineskille Børn føris til Kircken og dobis. di
Købstæderneskule Børnilige maader fite Dage effter deere fød¬

det og Tienisten skeet; til Kirckenføris ocannamme aab og
Cristendom. Hvo der i nodsigfordritter og deri Børn langer
en forneffat staat uden Kircke udebt, befindis at lade ligge de
haffve der med forbrut Ti Rir dalerstünæste Hespital. Hvormed
Crnsmændene paa Lantitsor Borgemestere og Ra.distiøbstædernes

skullehafve grandgivelig og flittig Indseende og saadanne forfald¬

ne Bøderlade indfordte. Forord. Christ. 4. Dat Hesn. den 22 May.
Luno 1646. Nott.

Daaben tilstedis ingen hiemme i deris Huse at lade forrettel

ey heller det høyværdige Altats Sarramente, elle Ecteskabs Chri¬

stelige Indvielsesnaar det retteligen ellers iblant andte tilligekand be¬
stillie i den hele Forsamlinas baade de andreti Erempel saa til sel¬
lis Bønners Kraft: Ovilcketen hver ret Christen-Adellsaa vel som

Vadellydermeere og grundeligere betæncke Lands Gud til Erelog sig

seistil Gistn. Om derig Straff som det imod giørelsee sair Witab.
Adel. Gi fr. Præstet. lem Receß. Christ. t. Ub. l. cop. 1. art 6. Le¬

F Bunsupra.

Daa¬

Daa.
—
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Daabener indskicket aff Cristoselff, hos Matth. i det 28
Capitel v.)6. Der er een Hærtes een Tros een Daabs een Gudlog
allis (dor, Fadersetc. til de Epheser i det 4. Cap. v. 5.6.

Daabbel eller Dobbel idem. eleatorium Latine. er util¬
børlig Korteller Bretspils lægen der om formelder Gaardsretten,

art. 24. At ingen (forstaatil Hofve) maadaabble sin Hest Vaa¬
ben eller Verge bortiog en paa Borrig eller høyr=Pantsend hand bær

med sig. Hvo det giørs hand være ugildso Ærlørsor følgis til Por¬

ten og forvisis. Lege Feyllemarcketinfra.
Den Norske Low siger=Om mand daabbler ockaster Tær¬
ning om Pendinge da ere de Penge paa Bordet komme forbrut til

Kongenlochver den som spiller eller Kastersbøde til Kongensen half
marck Søff End vedde nogen sammen da hafve ingen dennem der

aff dog bødis intet imod Kongen for Vedde. K. B. 28. sap.

Ogatter persemtelgnur silia, Laume. maa en sice sig aff
Faders Bergemaal, førend handgifver hende en anden ret Verge.

Jyd. Lov. . 1. Cap. 7. Den Norske Lowsiger-Om Daatter som
ugiffterstager Arst med anden Daatter som gifft er enter Fader

Moder, Brødreeller andte datager den ugifft Daatter saame¬

git af den ustiffte Aeff i Diemgift aft ustifte Arff, om den der tilfor¬
ne fick meest til Hiemgifft. Ilige maader forholdis som de hafvestift
tilfornehiemmelochafveicke faaet lige udi Pendinge ldatage og fyl¬

listforlod ig saaleng=Pengerecker til. A. B. 1. Cap per. 8.3. Lege o.

c. b. Ditmagfeelsia, lemen.. 7.Wid. par gr. 13.
End vorder Onatter beliggen isin Faders eller Broders

Gaard d eyerhun hve ck i Arffeffter Fader eller Moder uden haf¬
peslig Miftundssom Faderseller Bre dersom Fidereyertil) rilgie:

remedhende Endericke Faders Broders Syster Sønneborneller

Daatter bantil da tader hun den Arff alt saa som hun ingen
S. ghafte. bed Cap. 7. par 890. Lege Voc b. Møe. lem Jyd. w

übp.G.

Bh

Dag
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Dag og Jambling) ere 6. Vaerocet Aar. Jyd. Lew. Ub. 1.
cad.. 23. Jus seland b. z.cap. Gr. Lege Hellige dage & Jambling

infra. lem Aar og Dag sufra.

Dagverckldet er Dagsegierin bestillingeller forretning¬
ihvad som heldsinogen kand giøre eller udrette. c.

Dagsveickis spilde er forsømmelses Skades Kostor. ting.
Naar den skal igien zifuis vide Skaan. Lov. Ub. C. Cap. 1. 2. Rem

Angtug Hion supra¬
Dagtingel er at foreenis omhvis tvistigter Chinefor¬

dagtingelst at forsvareen med Low or Ret. Nota. Densig forsee¬

imod Lowenskandey med Lowen fordagtingis. Reg. jurie.
Dannefæser Søiff-Guldseller anden Metalssom udt Jor¬
den er nedsat og igienfindis eller opgrafvis det kaldis Dannefæ¬

qvast Danmarcks-fæ eller Liggendefæ for det hører Kongen alleen¬
oringen anden til Vide jusseland lib. 6. cap. ult Hvosaadant Dan¬

nesæfinderfor døllsdaskalhandlegge det ud med 12 Mænds Eed,

og bevise at det var icke meere end hand angifversetc. Lege Jyd. Low.
lib. 2. Cap. 113. G Skaan. Low om Orbødemaalcap. 30. Sal. Velb.
Arrild Hvitfeldsudi Regis Christophori l. Historie forklarer Dan¬
nejælocsaa at væres hvis Gods og Formue de effterlade sig der hen¬

døeher i Riget uden Arvingersat det hører Kongen til Vide pag. 271.

ejusdem. lem Dicte jur. Seland. lib. Scapuisayra. Lege Locab.
Gronde=Godsinfra.
Danne=Hoff Callice perlamentum, Latindsupremumin.

dicium, Danite Almindelige Herredage som nuholdis gemeenlig i
Kiøbenhafnsskuldeigamle Dage holdis en gang Aarligen til Vibor¬

rig som Tord Degnsiger paragr.. 48. ltem Constit. wald patri Re¬

Zine Margar. parag. 10. Constu. Christophori Regi, porg.. 24. Et E.
rici Rer priori Erici filius, par gr. 4. G 20. Handfesting olai,

darag 29. siger i Nyborriglesfter gammel sedvane. Eritu Ren Dacia
Chri¬

Dan.
—————

——
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Christopheri Regu sius, cap. 9. siger iligemaader i Nyborrig hver
Aar Midfaste Søndag. Privil. Christ. 1. parter 20 formelder, at

udi Sleswig-Holsteensskal Aarliggenholdis en almindelig Landdags
og da forhøiis alle Klagemaal, og dømmis paa alle indsteffnte Sa¬
gersetc. Men hvorledissor naaren hver som vedkommershafver sig

til Herredagelheri Danmarck at indstillender om læs under det Ord
—
Tiden.
alias Danneholm, som er ræt Landerskielsimellem Dan¬

marck Norge og Sverrig. Derom findis ydermeere under det Ord

Landemerckeinfras.

Danmarckjeller det Kongerige Danmarckhaffver nafn
aff Kong Dan den første thihand samlede Jytland) Sieland
Skaane og Øerne under et Regimente, og derfor kallede Riget efter

sigo Marcken nemlig Danmarck eller Dans-Marck, som
poris Historict vidne etc.
Danmarckbliver et frijt Kaare=Rige som det er og af Ar¬

rilds tidværit haftver. Handfest. Frid. Lart. 17. Ocer Danmarck

ingen fremmed Konge eller Potentat underlagt eller Skatskyldig

som Christ. 1. udi sine Privilegier berømmer parag. 6. 7. 8. Jyd. Lov.
üb. 3. Cap.öe in Glossa. Hvor den vist berømte Juristis Barthottord

om Danmarck indførisssaaledis: Rer Dacteest Rev Uberrimus,
nemmt subjectus, absolutogaudens Dommio suimaris, non mius

qvam sm territorn. ad L. Littoraff. Ne qvid in loco publico. Sc.
Nota¬

Dammarckor Norgis Rigersere tilhobe indlemmit med hver

andre udt Oronning Margretis tid for siden udi Kong Christiani
den førstis tid saaledis foreenit at de til ævig tidsskal altid blifve til¬

sammens undet een Herreor Konnings og hvilcken Herre og ørste
Danmarckis Rigis-Raad Adel og Stenderskaare til Dan¬
marckis Rigis=Konning den skalor være Konning i Norgesocle¬

desig der saavel hylde som i Danmarck, som sædvanligt været
Bb i

has¬

Dar Dee.
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hafver: Hvor om yder mmere kand læsis i den Norsr. Lows Tingf.

B.)o. Cap.

Danmarckis Rigis=Raadskalbesørgie med Fronens Læ¬
nes paa det de icke skulle besøge Herredage eller an en besværm. med

deris egen Omsastning. Dandfest. Frid. L.Art.s Oer imedder Ri¬

gene Raad forplictet med Kongen, at forsyne Encker og Faderlese
Børnfor dem som en harve Louverger stemalle Hielpelssessaa den

Fattige saa vel som den Rige vederfaris Low og Ret Riesech ist. z.
art. 1. — Handfest art. 2. Vie Jydske Lowompref L.d. L.3.
Danmarckis Rigis Adel nyder bruger og beholder deris

Jordegods og Tienere fristil ævig tidsmed Hals-Hamdlalle Kon¬
gel. Sagersor alo anden Herlighed og Rettighedssaafri som Kongen

i Danmarck hafver, over Croneus Gods de Tienere ocrefrift
haffthuive. etc. Vide Handf. Frid. 2. Art.. 6. Recess. Christ. z.Art.2. Le¬

geinfr Kongens Fogder.
Danmarckis Rigis Raad og Adelsmaa ickekiøbeellerpan¬

tenoget frift Bondegods, uden det steer med Kongens tilladelser.

Handf. Frid. 2. art. 2.
Deels Latine pars eren affsondret Part eller Jord fraalle
Byes Partersqvist deelt eller affdeelt, fra andens Jordfor derfor

ickebør at rebis. Derom siger Texten Jyd. Low. bb. 1. Cap. 46. End
vorder skielnet eller Trætte paa, hvad heller det er Ornum eller en

Oceller saa at forstaat Om saadan Jord som omtrættissvar ind¬

grafvet eller indhegnetjenten med Steen. Stabelseller særlige Mer¬
ckes den tid ald Marcken bleffreebet or deelt. Lege infra Vocab. Or¬
num. tem Stuff og Særkiab.

Ocele letine dwidere er at maale eller skiffte Jordeller
andet ur. At deele til Reebslsomsigis i Retten naar nogen driver

nog n Jordeller Eyedom under Reebived Low og Retsuisnoloco, c¬
Ind. Low. lb. ucaptso aliter, at

Dee¬

Dee.
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Orele med Retten laud agere, er at pro egeretil Tinge.
Kinefordeclelorcondemnire. ur fordeelt og Lowio vunden Mond¬
for (Held, Bøde: tiller i andre maat er saavist efter Lowen nogen

kandor manforkeelis for Vide Jyd Low.l. ca. 6. Jus Scand.
üb er v. Fl. ge Lowielde forbunden Men infr. Hen¬

Ocelemaal eller at være unde. De m. alt nois om den
som for Gierd=Skyldegiort urctor Voldun mae tiltalissecus
og fortelgis. Lin-Hørings=Uiele, Regent deriesete. Den forneme

ligenkaldis den Proces. Deele ella D elemaeilehvor aff ie marck
Kongen) octremarck Tonden for overhøring er Rettens forect
springer. Jød. Low lb. 2. C. p. ol. Lowens Ordderom ere saaledis.
Endtaal hand om for vorder osverherrig, og en retter inden Lang¬

dagsda er hand skyldig at rette ved Bondenlofver det paaerkienistre
marck octremarck til Kongen (forstaahans Faldsmaal)or der efter

maa Nambrugistlige som hand vaar falden for Næfningesom det er
paa Tige Lowdeelt, etc. Tertpræ=llegat. Nota¬

Ocele kandey forfølgis mindre end fire Tingdage effterhver
andre: første Ting, naar Varselet er afthiemlet, oci Tingbogen

indskrefvets (Lege Vocab. Varsel infra.) daskal næffnis og Sagaif¬
vis oci lige mander hvad Sagen er indskrifvissor datagis første¬

Tingsiden forfølgis Ting efter andet og ilige maader i Tingbo¬
gen navnligen indføris Sagen saa vel som Personen. Møder Ve¬

derparten icke inden fierde Tings og enten retter eller afverger da næf¬
ner Herritzfogden som det aff hannem begieris til fierde Ting 1ser
Hørings oser Lowfaste Mændforsiger: Gifver act paa iser Ho¬

ringshvorledis N. hafoer nu ifire samfelde Ting deelt og forfuldt

N. for ic. OcN.ey dis midler tid hafver rettet for sigseller afbeviist det
hand beskyldis og tiltalis for, hvorfore i Dannemænd forleggis at

giøre der udi saa vist Lowen tilsteder. Oceffter at Sagen videre aff
Tingbogen er oplæstssige forne ser Hørings en effter anden, at effter¬

Abüi

Dee.
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dina udi 4. samfulde Tingsickehaffver rettet for sig dalige som

hand for den Sager Lowlig forfuldtssaa er hand og nu der forekom¬

lig deelt. Detkaldis ret at detissmed ser Høring eller Hørings
deele: som er brugi Jydland og Fyen. Men i Sieland og Skaane,

skeet gemeenlig Dom tilfierde Ting (naar Vederparten ey møder
ocickefør: Med mindre i Sagen fremleggis rictige Haandskrift og
Beys dogskeer saadan Declegemeenligilid. ved Herritzfogden
allene som det og giver beskreven under hans og Sk. ifverens Forse¬

glmg. I ge Vocab. Femt pauld infre.
Hoosaaledis bliver Lowlige deelt og forfuit med Hørings

declehand maa sit Gods ey afhændeshand maa or ingen Mandsø¬
ge, førend hand retter for sig for de Decle hand er forfuldt forenin¬
gen maaheller tage hannem iil Brydit udenhand vil rette for han¬

nem. Jyd. Low b. 2. Cap. oß. Ocskalsamme Lowiorbunden Mand
bødefforuden Hofvitsagen, fremaeck Bondenssaa or Kongen. Jyd.
Low. lb. 2. ap.6. ut sapra. Effter Bircke Retten bøder den som med

Høringfor deelsstte marck til tre Skiffte. Birckeret.Art. 26.Gin.

f. Feld=Mand.
Reces Christ. 4. lib.2 cap. 6. Art. 13. formelder: Hvosomfor

nogen Sag lowligen bliffver til fierde Tingforfuld med Hørings
deeles og inden fierde Ting hvercken retter for sig eller stiller Sig¬
volderen tilfredssey heller med nøyattig Bevisssig imod hannem er¬

kjerersdastede Dommeren Deele afver hannemsom der endstønticke
tilforn er gangen Dom i Sagen. Art. 27, ibid. forbinder At ingen

til Hiemtingeskal for deelis for Sager som ofver 5 Dalers værd
ereseller Erepaagielderimed mindre tiliorne er dømt i Sagensestter
Lowlia Kald og Varsel: Derforuden, saafremt nogen ved Namel¬

ler urderingkand søgis daskal ald Deelemaal forblifve: For

Ordsvedhvilcke ingen sictis paa sit ærlige Rytte og Lempelskal eyhel¬

ler nogen Deele eller Æreedom udstedis. Vide Text praallegat. Lege

Høringsdeele anfra

Deels¬

Deg. Dep.
—
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Deels-binder maa ingen laane bort stilat spilde en andens
Ret med med mindre saadenne Decls-Vinder ongaar Fredløse el¬

ler Æerørige Sager: Saa fremt og nogen i Rettergang beskyldis at
værefordeelt og strax retter for sig, da skal det hannem for ærlige
Sager være tilladt Jocey Rettergangen for hans skyld spildis. Oer¬

foruden skal ocingen for ærlige Sager fordeelis uden det effter Lo¬
wen naffngifvisshvor høyt mand lader hannem fordeele. Recest.

Chrst Albecap.6. 22.
Oegnieller og Dehneidem. Diaconus, fustussacrorum adi¬
zuus latine, er en eller fleere aff Skolerne særderis forordnede Perso¬

ners til Landsbye=Sogner effter Ordmantzenstifftede, til at siunge

udi Kirckernesortiene Præsten ved Alteret: lem at informere Ting¬
dommen paa Landsbyerne, udi deris Børnelærdoms som dennem og

odi Ordinantzen fol. 71. særdeelis befalis: Ochvor Børnene ere saa
smaa eller og Veven farlig, at deeykand komme til Kircken at un¬

dervisiolda skulle Degnene forføyesig til Byerne til dennemsor der

dennem undervise. Christ. 4. Reces lib. 1. Cap. Lart. 31 porag. 7. Lege
octb. Forældres sapr. Børn. End dersom Degnen der tiler u¬

beqvem damaa hand icke være Sogne=Degn. Dict. Ordinantz,

sol nisters. Degnene skulleforsørgis med tilbørlig underhol¬
ding. Ribber art. 1. & 16. Hvorfore dennem maa intet gistviis aff

Kickens Indkomst til underholding, men skulle nøyes med deris
Rente eodem Receß. Christ 4.lb. 1. cap. 4. art. 7. pareg.2.

Degne som ere Residerende, skulle om Afftenen ocMorge¬
nen ringe Bede og Fred=Klocken i Kirckerne og hvor ingen Boesid¬

dende Degn findissskulle Sognemændene enten selst skifftis til eller

og samptligen handle med en som det kand forrette. Recess. Christ. 4.
lib. ic. 1. Art. 26.

Depolitum, der ved kand forstaats undersat Gods i Ret¬

tenseller indlagt at forvare til troer Hænde. Ind Low. lib. 2capur.
Dog

Die. Die. Dii. Dil.
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Dogfindis derom udtryckeligere, Jareseland.lb. s. Cap. 3. 4. vide

infr. Giemme.
Dicter comministor, fingo confingo affingo commenter.
componereftbula,sicte ogvt, ompono, Lat om mond ditter Riim

eller Viser om nogen og qvæder hannem til Sp. t og Vanære saa

det er kommen i Rytte en Fierding veys eller lenger; da sienne ham
til inge Vilhand dasige Ney derfor davergesig selff tredie ved

Eed: Kandhand det icke giøres da bøde Kongen 4 marck Sølst og
den modictet eller qvad om (Ret effterser Mænds Dom. Norsk.

Low. M.B.A. sp. Parag.4. Lege Voctb. Ømel ist z. Den Iisland¬

ske Low. M. Balckens 27 cap. Grinfra Vocab. Fiolmælle.
Dierfvisselleroe Dierfveligen. Frociterimpiard. tind.
Hine Dlerffieller fordristig. L entiosus, Litentier. Det er at fordri¬

stesigtil at giøre den deel eller det som hart forbudeter: ut, Om

nogen der tro Tieniste sagt og sorethafver væresigfattig eller rig)

cediersvis siden at kræncke nogen Mee 1 udi Oronningens eller
Adelens Gaardeshand skal miste to Fingretuden Herren eller Hos¬

bonden hinnem benande vil Gaardsret. Art. 17 Lege saire. Belig¬

gels

Sinfra locab. Losactighed: chas. Om Fruer og Jomfruer

diersvis at tage ufri Mand til Ectes som og ferbudeter. &chi vi.
de Receb. Christ z. artic. 36. & supr. Adelige Fruct.

Dijerssell, lacteo, papare, Lat Endommend der Ovæg:
ut=Omnogen legger sig under anden Mande Ovæg, ordilendets
Collectaneus Let. kaldit. Faar hans Skade der offver da bedig han¬
nemickenogen Ret derfor (Thideter Tyfverjat ligne.)Norst. Low.

Tyff. V. 0. Cap.

Dilation, kaldis Tidorkespir i Sagerne eller og Opsæt¬
telsesser Vaers Frist at svare for sig. Saadan Dilation bør en hver
at ginvissom hand det begierermaar handen kand mede i Retse og er

lowlig forhindret. Vide Forfald. ifraalids. Om saa steedelat een¬
48
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ten Adel eller Vadels Geistligeller Verdslig) ihvad Standeller
Condition det værekand bleff aff Inderdommerne forurettet (eller

og paa Liffeller Eie uskyldeligen effterstræbit)ochand indskinder sig
forhans Kongl. Mayest. og Rigens Raad med sin Sagsda børhan¬
nem Tid og Respit at indstefne Sagen: Begiererhand ogsaaunder¬
danigst hans Kongl. Mayest naadigste Beskærmeise, og erbinder at

svare for sigsda bliver det hannemnaadigst efter Sagens leylighed
undtoctilladtsesfter det Fordrag imellem Rigerne og begge Førsten¬

dommes oprettit i Kiøb. 1523. synderlig naar Sagen er megit vild¬

somsete. Men er Sagen aabenbaressom de der tagis med ferskegier¬
ningerseller Altinglowligbeviist, oe Dilation alleene begieris Ret¬

ten at illudere, eller med underfundighed sig at entledigesor Sagvol¬

deren til Hiemtingene at bringe i større Omkostningoe Pengis ud¬
gifftsda findis det til den høye Øffrigheds gode betænckende som slig
Dilationkandskeeeller icke. Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap.1. Art.. 5. Le¬

ge Vocab. Misdedereinfra.
Diure=Gaarde og Wlfve=Grafver maahver giøre udi
Almindingsdogsaalat ingen giør anden hinder. Lege Vacab. Gildre
(L. L. B. o. Cap. Nota. Ingen maal giøre nærmere Dir¬
Gaarde ved Bygdens eller der som mand vil Gaarde byggejend at

ickekand høris Hug. Men ved enden paa andens Gierde maa de byg¬

gissomhand vil. ibid. parag. 2. Lege Voctb. Jact. Wlfvestufver
infra. Endfinder mand Dilik paa Landet det daeyer hand halff¬

parten der finder og halffparten den Jorden tilhører ihuad Diur
det er. Dict. lib. G cap. 62. Parag.5.
Dom=Kircker Eeclestecollegiate, Latine, saaor andre
Capittels=Kircker nyde samme Rettighedssom andre Kirckerforsær¬

deelis deris Indkomst og Indkommis administration belangende:
Meenige Residerende Capitulares ere deris Kirckers Forsvarer. Oc

skalellers med Kirckestolene=Regenskabs Indtegt og Vdgifstlot alt
andet forholdis i Dom og Capitels=Kircker som iamdre Kircker.

C.

Lege

Dom.
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Lege Procuratores Temploram infra. & Recess. Christ. 4. Ub. 1. sad

4. artic. 3.

Dom eller Domme erockaldeslatine, sententia, din.
dicatiocensurzzudicum damnatio judicatus, calculus Gc. Derun¬

der kand forstaais fuld affskeed og Sentens udi alle indsteffnte Sa¬
gerssaavist Dom nogen kand bekomme enten til Herritz=Byeeller

Bircke=Tinge saaoc til Lands=Tinge: Sie Herredags=domme¬
stem-Capitels domme og Provste dommel eller ocandre, hvad

det være kand saavist ved Lov og Ret entenhos den Geistligeller

Verdslig Øffrighed kand søgis og under Forseglinggifvis beskref¬
vitshvad heller saadan Dom og Sententz eren imod eller med etc.

Dom=Brefvel udi Rigens Deele og Forføllingtil Laas der
om vide Rigens Ret. artic. 64. 65. 66. 667. Saadanne Dom¬

Brefveerefiressomkandtagis paa een tidt dog hver paa sin lowlig
tidoe dag at forkyndismemlig) C. Vger imellem hvert. Dictoloco

at sapra. Nota. For fierde Dom=Breff paa Pergamentigif.
vis Rigens Cantzler fire Daler for Rigens Skrifvere for hver Dom,

Breff 1. Daler. eodem loco art. Ri. in Appendic.
Dom og Sententzpaa nogens Liff i Kjøbstæderne i skulle
Borgemestere og Raad med Byfogden sidde ocaffsige saa og giffve
beskrifvit under deris 40. marcks Bøder. Reces. Christ. z. art. v. Paa
Landsbyerne og paa Heritz=Tingene, der skal Herritzfogden isaa¬

danne Lists=Sager næffne og tage tilsig 8. aff de beste Tingmænd

de med dennem dømme og giffve Parterne Dommen beskreffven

om de den begiere ibidem Sielandske Lows z. Bogs 23 Cap. siger

At til Doms Mændskal tagis boesætte or Lovfaste Mænd etc.
Nota. Alle Domme bor at affsigis lindelige og aabenbarlige og en

timdis eller forblommet. ut Jyd. Low. lib. z. cap. St. Ginfra Potab.
Tiendis.

Den

Dom.
———

205
——

Den Norske Lows M. B. siger At Bønderne skulle dømme
Manddtabere paa Tinget. etc. ut cap. 1. Dict. loco. Lege Vocab.
Dræber infra.

Dom bør ingen at overgaal (forstaa paa Liff eller Lemuden
hander til vedermæle eller og om det er Gieldeller andre Sager at

hand da der imod hafver bekommit lovlig Kald og Varsel inlegit.
Regis Erict. par g. 28. kectss. Christ. Zart. 14. Eyheller maanogen

lade reffse anden uden Dom aff Had: Hvem det giørsvære Fred¬
løst indtil Dommerenkiender om hand haffver haft der Aarsage
til. Norsk. Lov. M.B. 1. Cap. Parag. 2.

Domme som afffigis til Herritz king Landsting, Bircke¬
tingsor udi Kjøbstæderneeller andenstedssskulle retteligen og klarli¬
gen gifvis beskreffvitsmed begge Parternis bevisning der udi indført.

Recest. Christ. z. art. s. Men dersom i Retteleggis nogen vist løfftige

Forsættershvor ved Sagen kandforblomissdaer ingen Dommere

forplict meere der aft udi deris Domme at indføre end den rette
Hofvitmeening og siden lade skrifve paa forn. Forsætter. Her om

see Recess. Christ. 4. lib. 2. cap. bartic. 5.)

Dommelsom udgifvis til Raadstuers Byes Birckeller Her¬
rin=Tinge og nogen paaskader da stesine sig indento Aars forløb

for deris Osverdømmere: skeer det ickesdahafve de ingen mact eff¬
ter dets forløbsder paa at tale. Christ 4. lib. 2. Cap. C. artic. 16. aliter

om Nams-domme for Gield, hvilcke bør at ereqvert og sogisin¬

den Aar at Dag som de icke derforinden indsteffnishellers forhværf¬
vis de paa ny. Forord. Frid. 3. Dat. Haf den 14. Decembr. 1690. Le¬

ge Vocab. Namsdom. infra.

Dommere Juder vel Judicesordinarn, de qvovide Vo¬

cab. Embidsmænd Dommere og Øffrigheds Personersde skulle
værefrommesaudfryctigessandruesochade Gierighedsiden 2. Mo¬

se Bogs 18. Cap. v. 21. Mose 5. Bogs ). Cap. v. 13./4.5. G
Ce i

Cap.

Dom.
Cap. 16. v. 18. Esdræ Bogs 7. Cap. v. 25. Læs Christian. 3. Reces.

artic. 6.

Dommere skulleskaffe en hver Low og Ret uden vild eller
Personers anseelse, og en lade sig forblinde af Skenckeller Gaffve

saa at den Retferdigis Sag forvendis medurct. Der om læs Mose
2. Bogs 25. Cap. v. 2. 3. Mosse z. Bogs 19. Cap v.s. saaot Mo¬

ses. Bogs). Cap. v. 10. 17. — Cap 16. v. 18. 39.20 Gud anseer
icke Personer men hvo som hannem frycter, og giør Ret hand er

hannembehagelig iblant allehaande Folck, Voi Aposileinis Gier¬
ningers 10. Cap. v. 54.35. Læs Christian.. 3. Recest. 11.).& o. lem

Vocab. Herridtzfoget infra¬

Dommereskullesee tilhvad de giøre Thi deholdeicke Dom
for Menniskene men for HErrensochander med dennem i Dom¬
men (om de dømme ræt i den 2. Krønicke Bogs 19 Cap. 5.67.
Læsydermeereher om den 28. Kong Davids Psalme. Den som giør

uret i Domthanderligesom en Hofmester der skænder en Jomfru
hand skulde bevare. Syr. Cap.20. v.4.5. Imod ubetænckte Dom¬
mellæs hos Matth. Evang. Cap. 7. v. 1. 2. Marc. Cap. 4. v. 24.

Luc. Cap. 6. v. 57. Cap. 12. v. 57. Joh.cap. 7. v. 57. Apostlernis Gier¬
ningers 28. cap. v. 4. Pauli Epist. til de Rom. cap. 2. v.). Cap. 14.

v. 4. Iden z. Skrifvelse til de Corinth. cap. 4. v. 3. 5. Jacobi Epist.

cap. 4. v.). Den gemeene Regelsiger=Athvilcken Dommere som

er gierigshand er den Fattigis Tyran for den Rigis Træl.

Den Norske Lowbefaler, at alle Dommereskalgrandgiff¬
veligen randsage de Sager, som de skulle dømmendis og grundelige
ofverveye all SagsensOmstendighedsocretfendeligen ordeele og dens

me udi alle de Sager for dennem indsteffnissor icke ansee nogen Men¬

niskis Person, saa de dømme enten for Vild Venskab Gunst eller

Gaffvel Had eller Afvind Men alleeniste hafve Gud Allermæctigste

nai hvis sted desidde Dom or Retferdighed for Byen, anseendis

af
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af Gud (hvis sted de fortræde er retfærdig og sandrusocicke kand li¬

de, at Retten forvendis for den Fattige Men vil der ossver være en

streng Oommercor Henner. M By. copparagult. Notz.

Jeg hiffver fundetsudien gammel tryckt Iislandske Lowbog
som Kong Magnus Hagensson, Kong Svenis Sønnesønshafver

udgifvit (som Islændernessaa vel som Norbagerneskalde Magnus
Laarbeitrefor Lowbøgeins Forbederesthihandimange maader lod

forbedre deris Lowbøger) en megit synderlig Formaning Adwarsel

og Lærdom, som alle Dommere beqvemmelig burde udi deris
Domme at haffve udiact. Hvilcken Formaning og Lærdom dets
ræite Meening, iblant andet nyttig og tienligt indhafvende ind¬

ført udi for Iislandske Lowbogs Mandhelge Balckens 17. Cap.

formelder fom effterfølger.
De Sommere siger Texten) ere Lycksalige somkand lem¬

pedetis Domme saaledis at Vecten holder hvercken til eller fra
men lige paa begge sider og da ere Dommene, saavel som Dom¬

merie Gud behagelige og Mennisken beqvemme. Hvicketkand

velskeenaar Dommere udi deris Dommes besindelig vil ansees
de fire Ecte=Systre, som fornemlig bør at være og anseeis udi alle

retfærdige Domme. Den 6) Søster kalder Lowen Barmhier¬
tighed (2) Sandhed 6.) Retfærdighed (4.) Fred,
Disse fire Systte forklarer bemelte Islanske Lowsaaledis.

6.) Bor Barmhiertighed at haffvis iact, (saavist, at dericke
kommer Had i Dommen. (2.) Sandhedsbør saaledis at
beslittis ochasivis iact, at Løgnorwræt icke faar fremgang. (3.

Rætferrighedsbørat actis saaledis at Rætten icke bøyis for no¬

gens Person eller for Anseelsis skyldenogen til Vilge. (4.) Fred
bør at være udi Dommen, og forvarissaaledis, at Dommen

icke dømmis af Hastighed Grumhed og Vrede Hoffvitkuldsocu¬

Et i

be¬
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ubetænckt. Ocnaar disse forn fire Ecte=Søstre saaledis (næst Guds
Fryethafve udigodactsda kand Dommerne lettelige tage sigva¬

refor vrange og urætferdige Domme.

Tvert imodffindis der og fire andre Søstre antegnit som Lo¬
wenkalder Hoer=vnger. Hvilcke foraarsage vrange og urætferdige

Domme naar de hos Dommerne faa Fremgangor tage Of¬

verhaand. Somer (.) Rædzel og Frykt (saaledis at forstaa)
om mand fryeter for den Personseller nogenshannempaarørendelde¬

ris umenskabs eller og Venskabs mistelse som skal dømmis paa. (2.)
Glærighedlocbegierlighed til Gods og Penge, saaledissat mand

tager Mudes Skenck og Gafves og lader sig der af forbinde til Ræt¬

tenat bøye og forkræncke. (3. Venskab og en utidig Kierlighed)
at nydeshos den Personseller dens paarørendes som skal dømmis paa.

(4.) Hadot Afvind til den Skyldige eller og andre der udim.
terresserede. Ordagaar det ilde til (siger Lowen naar disse fire
Hoer=vnger indladis og finde rom udi Dommene, og de andre

forn fire Ecte-Systre der imod uractet forbigaais og bortjagis. Oc
dablifver saadan Doms slem og vederstyggelig for gode Mænd
ocallermeest for Gud. Hvorfor dette Capitels Indholdsborat op¬

læsis for Dommerne til erindring og betænckelse, førend de døm¬

meom nogen store Maal.
Odermeere formelder samme Iislandske Lowboglat alle Dom¬
mere som dømme paa noget Menniskis Liff eller Lemmersskulleflit¬

teligen ihukomme for med Omsordig forfare som de Skyldige hafve
faait Præst. Ocgifve dem stunder der til førend de bliffvereffjede.

Thienddog mand bør at hade og straffe onde Gierninger saabør

(7

mand dog atelske Mennisket affnaturlig Kierlighed, og allermest

sin Jeffn=Christens Siel. etc. Ocer dette saaledis forn. Iislandske
Lows allegerede M. B 17-Capittels rætte meening or indhold. Mer¬

ckelig octænckværdig udi gammel Tid velbetænkisor alle Domere
som

Dom.
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som en Formoe Maade til god betænckende og Lærdom, udi deris

Domme at effterfølge. Men enddog at Menniskene (Gud være
Loff) erenuomstunder bedre underviste udi Guds reene og saliggig¬

rende Ordssinis dog fornødentnskeligsocicke ubeqvemsat dette

somen Lærdom at efftertænckesi lige maade her maatte finde rom
raa det vil saavelsom voris Domme og Dommere, kunde vor¬

de Gudbehagelig og Menniskene gaffnlig som Texten sigerocy¬
dermeereom formelder udi sin rette Hofvil=Meening. etc.

Dommere ere næst Kongl. Mayest. her udi Danmarck,
Danmarckis Rigismaadsor Rigens Cantzelerssem Kong. M. Em¬

bidsmæd Lands=dommere, Borgemestere Raadmænd og By¬
fogdershvilcke skulle sværge Kongen Eedsor Herrißfogder skulle svær¬

ge Kongens Lænsmænd Eed. Reces. Christ. 3. art. 7. G. Herritzfoget.

item Embidsmænd infra.

Dommeris Gedsbeskriffvis saaledis: Jeg N.lofver og
tilsigersat legudide Sager mig forekommer hvadhel¬

ler de ere Liff, Gods eller Ære anrørendisatjeg vil
dømme der om Retferdeligen og icke i nogen maader

ansee Vold=Matt, Frendskab -Venskab-Gunst eller

Gafve=Had-Asvindeeller Wid. en alleeniste villhaf¬
ve Gudor Retferdighed for Øyenfor dømme Retferde¬

ligen efter Low og Rætochielpe hver til rette saavel
den Fattige som den Rige den Ædlesom den Veædle¬

saavelden Vdlændiskesom den Indlændiske. Jegvil
orickefør eller siden efter at Dom affsigis hemmelig

eller aabenbarestagesanname eller opbære, formedelst
migseifeller nogen anden nogen Gafve=Skenck-Guld¬

Sølffe Penningeseller Pennings værdfformedelst hvil¬

sket

Dom.
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cket nogen Part maatte sm Ræt vorde forkræncket for,

Saa sandt hielpemig Gud ochans hellige Ord. Reces.
Christ. 3. art. 7. Processen drifvis saaledis, at Dommeren
sidder paa Knæsor svær med opracte Fingre. etc.

Dommere, (forstaa) Vnder=Dommeret som udgifveu¬
retfærdige Dommer og det skeer forhandicke er ret undervist i Sa¬

genseller og Sagen erhannem prangt for ført, eller oghand hafver det
giort aff Vanvittighed, da skalhand; effter Ofver Dommeris
Dom der paafgifve den Sagen er anrørendissbevislig Kaastor Tæ¬
ring Men befindissat Dommeren hafvertaget Gunsteller Gaf¬

ve Vild eller Frendskab for Rettens og Sagen er saa klar sat det en
kand regnis for Vanvittighed eller vrang undervisning da maa den

derfore affsættis (forstaa effter Dom det paa) og en sidde meere

Dommerssted, og bøde imod Bonden hans erliddende Skade

og Kongenshvis igien ofverblifvet aff hans Boeslod. Reces. Christ.

3. art. 9. Vide Bircke=Ræt. art J. Tord. paran 6. Ingen Dommere
bør at vidne i nogen Sagssomhandskalselff dømme udi thiingen
børat være baade Vidne og Dommere. Jyd. Low. Ub. 2. Cap.1.

des in Glosse.
Den Norske Lowsiger=Skillies de ads som i Domsiddelot
dømme icke alleeens daskullede som prangt dømte, bøde hver en

marck Sølff, halfft til Kongen Jochalfft til Sagsøgeren: uden de

sværge Eed, at de icke viste sandere for Gud. L. L. B. 23. Cap. pa¬

141.2.

Dommere til Landssting Byerting Herritzting og an¬
densteds befalis og fuldmægtigis at dømme effter Christ. z. Recest.

art. 12. Om nogen Hiemmel fremkommer for dennem udi Rette

som kiendis neygetig da at dømme uden ald undstylding eller Op¬
sættelse være sig hvo den være kundes som enten Personligjeller ved

Hiemmels-brestlindtræder udi Hiemmels stedsingen Personis stand

eller

Dom.
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eller Condition anseendis og lade Parterne vederfaris den samme
Dombog Ræts somhandellers vilde og skulde giøresocastsige, inel¬

lem Sagsøgerenor den som Hiemmel ført hafvers saa at aldeelisin¬

gen sin Ret og Sag for saadanne Hiemmel hindtis eller opholdis.
Seeherom Constit. Christ. 4. Dat. Hafn. den 30. Junu, Anno 189.

Dog alle Ærerørige Sager som nogen paarører derom gaaes paa

smetilbørlige steder. Lege Lands=dommer.
Dommerenskalgrandgifveliggrandske og forfare alle Vid¬
nisbyrdpaa baade sider og dømme efter dem som retvise kand lien¬
dis-Men dersom nogen aff parterne skinde paa andre Vidnisbyed
end hand dahafver tilstede datilstedis hannem saa meget som Lowen

udviser Lasher om Receß, Christ z.Art.. 6 Jufra Vocab. Bevise.
Dommerenskalfremkalde dem som vidne skulle bære for de

skulle sværge med optatte Fingre at de ville sige Sandingenfor skal
Dommeren formane dem hvad Straff der skal effterfølgesom de
vidne Løge. Odermeere her om læshos falske Tingsvidner saave

Receß. Christ. z. art. 16. hem Vidner infra. Norske Lows L. L. B.

22. Cap formelder: At Doms=Nændene skulle lade de Vidner
særgessom de siunis sandist er for de ville svare for Gudsmen deskul¬
leickestede begge Parters Vidnisbyrd at sværge. etc. Reces Christ.

lib. 2. Cap. 3. Art. v. siger At Dommere maa ey lætteligen paales¬

genogen Eeds inden Tinge anseende den Sagegifver bør det lovl.¬

gen at bevise. Lege ibid. cap. C. artic. 20. G infra Vocab. Eed.
Dommeren forstaatil Landsting forplietissat ladetegne
uden paa de Vidner som seidt bliffve ocsiden forskickedet or deris
naffn som feldeere til Lehnsmanden, udihvis Lehn de boendisere.

End døller Dommeren eller Skriffveren med nogen bøde 5.

marck til Bonde Sagen og 5. marck til Kongen. Christ. z. Recch.

art. 16. Lege Vocab. Dølle pauldinst C.

Dommerelingen undertagitskulle Aarligen forskicketil næ¬
ste

Dom.
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stehosliggende Hospital, under deris og Skriffderens Hænder Re¬

genskab aff hvis Sagfald Christ z. Receß. 1. cap. tilholder dennem
paa Tinge at fordre og opbæres saafremt deris Øffrighedenskalfor¬
aarsagis dennemen vis Straff til samme Hospitaler at paalegge
om de der udi findis forsømmelig. Reces. Christ. 4. Ub. 1. Cap. 1.Art.

31. par g. 2. Lege Vocab. Sværeninfra.
Dommere bør Processen det meeste mueligt er at forkorte
or ingen Sag med urendelige Dommeeller Opsættelse forlange
ey heller tilstedes at nogen med Krog=Lows og unødig Skudsmaal

Justitienor Rettens genge opholder. Giør nogen her imodida stan¬
de Sagsøgeren saavel som Herskabet til Rette. Retes. Christ. 4. lib.

2. Cap. 6. art. 16. Parag.14.
Dommere somimod Recessen og Lowen finder nogen til
Lowsda straffis derfor som vedbørs og oprette den som Low gifvis i¬

modssin Kostor Tæring og Skadeigiensor være udi Herskabs min¬

dederfor. Recess. Christ. z. art. 20. & inf. Low.
Dommercere forpliet, at gifve Lehnsmanden (eller anden

Øfftighed som bør at straffe offver Hoer) tilkiende naar Ectefolck
Hoersagfor dennemofverbevisis. Reces Christ. z. art. Co. Legeinfra

Vocab. Hoer.

Dommerne til Landsting, Byesting Birckesting Her¬
riß=tinglocalle andenstedsterestrengelige og alvorlige forbuditsat lin¬

seeller liuse lade nogen Manddrabere til sin Fredsuden Sandmænd
eller Næfnstilfornehafvegiort deris Tow om samme Orabsocssoret

Manddraberen til Fred og Bod. End fordrister signogen Dom¬
mere uden forsen. Beskeed, eller lader liuse nogen Manddrabere

til Fred, handstande til Rette som den imod Lowen (Recessen og

hans Kongl. Mayest. Forbudhandlethafver. Constit. Christ. 1. Dat.
Hafn, den 30. Juni Anno 1889.
Dommerehafve ingen Mact nogen Sag at opsætteslæn¬

gere

Dom. Døl.
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gere ends. Vger i det allerlængste uden det skeer med Parternis be¬

viining undertagitsom nogen hafver slige nøyactige og lowlige Fore

faldt at hand jo ickekand paa samme tidmøde. Opholder nogen
Dommere nogen Saglængere end som forske staarsuden loulig

Forfald da haffor forbrut hver ganget hundert Daler til næste Ho¬

Pual. Reces. Frid. Lart.. 5. Lege Tinginfra.
Dommere maa ey være Sagsøgere effter Textens Anled¬
ning. Jyd. Low. lb. Acapes in Glossa. Lege Herritzfogderne. infra.

Domroff, kaldis i den Norske Low de Bøder som nogen
tildømmis at udgifve for de loulige affsagde Domme ey effterkom¬

mis at Tingf. F. J. Cap. Parag. 4. Vilhand icke sine Bøder udlegge
som Brødfeldigersdastefne hannnem til næstelaugting for svare da

sine Bøder og gifve Kongen Domroff. Endrifver eller straffer no¬

gen den Dom som er dømt paalaugtinget for samtyckt aff Laugret¬
tit dabøde den det giør) Kongenfiremarck Sølff for Domroff
ochans Vederpart en marck Sølff. Dogblifverhand icke Mand

dis verre uden Sagen er anderledissefter gode Mands tycke. Men

forholder hand Bødderne og hærdis efter trende Tiders Forlagoc
6. Vger imellem huer Ting: da dømmis hand efter Indstefning

for Laugmanden Fredløs ibid cap s. Lege Tocab. Hærdis. Sal¬
ledagmfra. lem Brøde Jupre.
Døl paa Drabler at sige Neysor dollenaaren for Drabsic¬

tisshvilcketskalskee med Næstni Kiønsdet er 2. næste Frender Jyd.
Low. Ub. 2. Cap.9 Dog efter Sielandske Lows 4. Bogs 12. oc 14.

Cap. skal Drab affvergis med tre Tylter Eed det er 130. Mænds
Eed. Hinc.

Dolles propriecelere, at vidne octie en Tings alids inficieri,
af necte nogen Saal somen vidis eller tilleggis. Deromlege Jyd.

Low. lib. 2. Cap. 9. 1897. 106. lib. 3. Cap. 31. 33.34 54. Skaan. Low.
lib. 7. Cap. 6. End dollicallemand de Kaaste der i Byeboel. emand
Dd i
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efterlinsersetc. Vide Jyd. Lov. Ub. 2. Cap. 97. lem Randsage infra.
Norsk Low. Tyff B.3.cap End døller Dommeren ler Skrif¬

veren med nogen som felde blifvelbødes marck til Bonden, sa octil

Kongen. Receß. Christ. z. art. 16.
Den Norske Lowsiger-Døller nogen Tysven og tager sine
Kaaster igiensda bede Kongen 4. Marck Seln. End sictis nogen der¬

for aff Ombudsmanden, da vergesig derfor selsftredieseller bøde 4.

marck Sølff til Kongenfor den anden blifde Tyst som tilforne. Tyff.
B.s. cep. Paragr. 3.4.

Dommis nogen uden Provstemode eller Landemode i Verd¬
slig Øfftigheds Hænder da skal aff den samme Øffrighed hendis
Domtor der efter ereqveris: Vilhand ey seller det forsømmer da

skal Stiffts=Lehnsmanden det forrette sig være befalet: Hvorfor den
Anklagtis Herskab aff Vederparten skaladvaris, at hand kand vide
hvad hannem tilkommer og bør at giøre Lege Prowsiemøde tem

Vorab. Saget infra. G Receß. Christ. 4. ub. 1. Cap. 1. artic. 27. pa.
rasr. 2.

Dør foreszelaustrumostium, janua, Lat. Dørre for Hu¬
sidderom formeldis i den Norske Low, Om der boer fleere Mænd i

Huseendeen (forstaa Leylendinger) ihvor deskiffte Huse da maa
dealle lige fribruge de Dørre somuskifft ere. Hugger nogen flee¬

re Dørre paa Hus end der vaar der hand kom der bøde enhalff
marck Sølffshalff til Kongensochalfftil Jorddrotten og giøre Hu¬

sit saagot igien, efftergode Mæns tycke. L. L. B. v. Cap. Pareg. 1.

Drablomicidiumer Mandslet. Omen ihielslaaer anden
det om læsis Jyd. Low. Ub. 2. Cap 2. G 8. Gin Glossacap. 12, Ju¬

Seland. lib. z. cap wolb. 6. cap. 5. 6. Skaan. Low. lib. 5. Cap 367.

Den Norske Low formelder: Dræber Mand andensdami¬

sehand sin Fredsochafver forbrut alt det hand eyer suden sin Odels¬
Jord alleene: uden det skeer aff Vaadeeller Nødverge thi Odels¬
jord
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jordmaa ingen forgiøre uden hand dræber anden forrædeligs eller
handgiør Njringsverck. M. B 1. Cap. Nota. Hans næste Arfrin¬

ger som Fredløserstage hans Odelsjordtilsiglimeden hander Fred¬
løssor betale der af hans rette Gieldet maa orden icke selgis imeden

handlefver. Uid. paragr. 1. Lege Voctb. Manddrab. allas.
Ommotvilligor forsætlig Drabs som skeer med Raadseraad,

Aaraad koldit lidest, per aggreß onem velinsulium, den som ligger

lønlige og paa luer i Veye for andensdræbishandsdavære Sagis¬
løs den sig vorde. Jyd. Low. lib. z. ca. 22. Skectsl. Christ. z. erl. A.

Gaardsretsart. 1. 2. G 4. Ocer der stor underskeed paa Drab¬
som skeer aff Forsættor den som skeet aff Vaade og Nødverge. Lege
infra Foctb Nødvergel Osupra Aaraad.

Brabi Horeseng forstaa Omnogen Ectemand dræber
en Hoerkarl i Sengen hos sin Hustru Hoerkarlenbliffver liggende
paasme Gietningersor maaey begrafvis Christen Jordfor den han¬

nem dræbte være angerløs og bødeintet; dogskal den hannem

dræbte foretil Tinge Dyne og Blee blodige der hand vaar dræbt

paa med tvende Mænds Vidne, at hand vaar dræbt i Horeseng
ocey andensied. Jyd Low lib. z. cap. 37. jure Seeland. lib. 2. Cap.1.2.3.4

Læs Skaan. Low. lib. 1 cap. 3. 9.10. Legeinfra Hoersch Skaan.
Lows Arfvebog cup. so. som og her med stemmer ofver et. item supra.

Bondemaa for Hoersete.
Draab, som skeer og foraarsaais aff det som ey selsfhaffver

Liffssom at døe eller druckne udi nogen Mands Kildeeller Leergraf
ut intertu Iydske Low. Ub 2. Cap. 37. & jure Seland b. acap.67.8.

9.10. Decosufortuno. Skaan. Low.lb. n. cap. 7. Endommand
dræbis aff inden Mands Fæl der om lege Jyd. Low. lb. 2. Cap. 36.

Gocob. dræber mand Fæspauldinsta.
Drablsomskeerinogen Forsamling, og inogens paasiun
iblant ufzi Folcksda bør de som hos og tilstede eresat forhindte Mand¬

Od ii

dra¬
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draberen men undkommer hand dennem og icke hindris da skul¬
ledeforskaffehannem tilstede inden otte Dage, idet allerse nisteseller
og enhver at være falden for fuld Mandbod som er 18. Currante

Dalerthalff til den Oødis Arfvinger for halff til den Skyldigis Her¬

skab: eller er hand tienistløsstil den Retten ofver steden (hvor Dra¬

bit er skeet) tilhøter. Reces. Christian. 4.lb. 2. Cap. 1. art. 1. pa¬

r.1.2.
Den Norske Lowsiger: At de som næst erefog førstkundenaae

hannemiskulletage den Mandsor fore hannembunden heller i Jernitil
Ombudsmanden: Giøre dedet icke, om de kunde da bøde en marck
Sølff til Kongenluden hand er den Skyldigis Forvandtindenfier¬

de Leedseller besvogrit tilhannem. Lege Vocab. Frendhellige stem. M.
B.v. Cap. Parag. 1.2. Legeydermeere Vocab. Ombudsmand.

Secrettenscap. 26. formelder-Om Drabskeer inden Skibs¬
borde daer Skipperen og alt Skibsfolcketskyldigatholde Mand¬
draberen tilstede og det første de komme til Land antvorde schns¬

mandenseller Befalningsmandenshannem udi Hændessomskalla¬
de Rette ofver hannemsesfter Sagens Leylighed: Men der som sam¬

me Misdedere undkommer, da skulle de alle som udt Skibet vaare

(der Drabskeede) svarehans Gierning. Endsteer Drabi Birck
eller Kiøbningsda skulle Sande=Mænd ys. eller 30. Mændsefter er

hver Lands og Steds vel herkomne Brug og Herkomme) der om

sværge til Bye eller Bircketing. Bircke Retsart. F. Vide Jyd Low.
Ub. 2. Cap. n. Endskeer Drabi Skiellet imellem Herrit, Byeseller
Bircksda tilkræfvis helten Sandmændsys. eller 55. Mænd i Herrit

ochelten i Bye eller Bück. Bircke Ret. artic. io. Men skeer Drab

i Herritsdaskulle Sande-Mændsys. eller 6. Mænd aff det Herrit

sværge til Landsting. Jyd. Low. lib. 2. Cap.2.
Ju Sland. lb. z. cup. 25. formelder: At Draboe 40 Mirck¬
maals og alt saa vist det kand gaa paa en Mands Fred det fralsø¬

gis o. forfølgis til Landsting. Vide Skaan. Low. Ub. 5. cup 9. Om

Mand¬
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Manddravs Proceßi Skaane, der om legge cap. 36. G. 31. Wid.
Lege Bødere supr.
Draberen eller Manddraberen vel Drabsmand
idem, Interfector, maa en liusis til Fred, førend Sandmænd eller

Næffnhafvesorethannem til Fred, og Boderfest, men naar det er
skeetsdaskal Kongens Ombudsmand lade liuse Kongens Fredofver

hannem til Tinge. Recess. Christ. z. art. 2. Christ. 4. Mandat Dat.
Hafn. den 30. Juny 189. Lege Dommerne paulo supras.

Den Norskelow siger: Om Kongen giffver nogen Orabs¬
Nand Fred for Hofdingers eller andre gode Mænds Bøn skyld¬
eller oghandkand selff forhværfve sig Fred aff Kongen: daskalhand

stille den Dødis Arffvinger til freds tilvisse Tider efter Kongens

sigelsesor hans Godsskallhannemmigien tilstedis af dem som det haf¬
de i forvaringsimeden hand vaar Fredløsfforuden Landskyldender¬
aff imidler tid er opbaaret. .B.1. cap. parag. 2. Lege Fordrags¬

Breffinka. & Banesara. Nota. Orabssmanden maa sicke
fareomkring tre Gaarde førend handlinser sine Gierninger: Med
mindre de Mænd ere udi de Gaardessom hand bør at frycte for Liu¬

ser hand icke da er hand Mordersochafve forbrut Fæor Fær. Lege
Viigliusnings=vidne) dicta M.B. 10. Cap. Parag. 3. Lege Vocab.

Landsviist. infra¬

Dræber Mand anden i Lething eller Sambling eller paa
Tinge eller paa Tingveye eller isitegit Huss eller udi det Herrit

Kongen er udi eller i Kirckes eller paa Kirckegaard eller i Kjøbsted,
eller med Knijffjeller Bonden der holder paa sin Plowsda bødis uden

rette Mandbod 40. marckstil den Dødis Arfvingerssaaoe til Kon¬

gen, hvad heller handkommer til Fred og Bod, eller flyer Fredløs.
Saarer nogen anden eller berier paa forn steder sagter da bøder

handecoffver anden rette Bøder 40 marck Bonden og Kongen.

Jyd. Low. lb. z. Cap. 22. Lege Aarad Jopra, ltem Orbødemaaler

Torvefredsinfra. Gribis Nianddraberent og Kongen laderrette
ofver.
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ofver hans Hals da bødehans Frender deto Saele som Ertebod

hederffordi det er fuld Fredløs Gierning. Deharmaterialege jusse.
land. lb. 2. Cap. 7.S.B.4.5.6. 17. & 26. Skaan. Low. liv 5. Cap.67.
Om nogen dræbis paa Marckeder paa Bodfesting eller som

Boden erleggis eller og om Ildebrand vaar optandt da bødis den
Dødis Slect 40. marck og Kongen o. marck ofver anden Bod
Manddraberens Hofvit=Lodvære Kongenhiemfalden og forbrut.

Lege Vocab. Grut.
Den Norske Low formelder: Om nogen dræbis med Knif
da være den Fredløs som slog den anden med Kniist, ockommeal¬
drig i Landet igien uden det sterede af Nødverge: Men hvad Dra¬

berens Boeslod belanger lder med faris som Lowen udviser. Den
samme Low er og om mandstinder til anden ocenten saarer eller

dræberseller bider andens som om Kniffesting. Lege Vocab. Kniiff.

nem M. B. 13. Cap. End dræbis mand anderledis damedfaresom
Lowenomtaler. Nata. Aff Draberens Godslskulle 2. Lowfaste
Mænd dømme til den Dødis Arfvinge slig Bod som dennem siu¬
nis sandist være for Gud=Ingen af Orabsmandens Sletter

plectigat bøde med hannem den hans næste Arvinge saavel Ovin¬

de som Karl. Recker icke Draberens Godstil at betale baade

Bøder og Tegenigeid med damindskis for Begge efter Antals
regning. Dicte loco cap. m. parag. 1. Eyheller optager Kongen nogen

Manddraaberiseller Fredløse Mands Godsfførend ald lowligbort¬

skyldig Gield vorder betalt. ibidem paragr. 2. Lege Vocab. Sen¬

geroff.
Dræber mand anden paa Bøite=bodseller saarer eller hæff¬
ner paa hannem nogenlunde for den Maaleller Sag der for vaar
affhandlet et Bodfortagitsdaer det Orbødemaal: Beholder hand

sin Fredor Land) og kommer til Bod) leggeførst alt det der lagte
vaar til Bodffor de Gierninger hans Gienpart vaar før vedsog bø¬
de
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desidenrette Bøder for Drab eller for Saar. etc. Jyd. Low. Ub. 3.

cap. 3. Lege Børbodsuprat.
Recest. Christ. z. art. M. parag ultimosiger: Endfordrister sig

den Dødis Slect at feide eller feide lade Marddraberen eller hans
Kiønseffterhander foret til Fred og Bod. etc. da skalen hver aff dem

sam saagiørsbøde 15 marck Penge til Konge=Sagen og hafve for¬

brut den Bøder deskullehafve. Text. allegat. Lege Vocab. Effter¬
Maals Mand. Skaansk Low lib. 5. Cap. 6. formelder: Dræber
Mand anden paa Bøttebod det er Fredløs Gierningsor faar aldrig

Fredsoe Kongentager alt det hand eyersuden Jord. tert allegat.

Jus Seland. lib. 2. Cap. 26 formelder: Om Mand dræbis
paa Torgel (forstaa i Kjøbstæd) eller paa Bodfestning eller paa
Grutgifven i eller om mand saaris eller beries paa for stæder da

bødis over anden Bod 40 marck Bonden og Kongen) etc. vide

cap. 27./bid. End dræber mand nogen paa sin egen Ager eller Eng
eller hambler eller saarer da bøde for Drab, eller for Affhug, eller

for Saarssom Low erfor der til 40. marck Bondenfor Kongen 40.

marck for Fredbrud.
Dræbis mandenten i Kjøbstædeller paa Landsbyensihvor

somheldst det er daskulle de Sandmænd der om svære de der ere
Sandmænd der som Gierningen vor der gjort. Den samme Lower

om alt det Sandmændskulleomsvære. Jyd. Low. lb. 2. Cap. m. vide

sapr=Drab.
Dræber nogen Tyff somerhefftitsor Dom offvergangen

damaahans Frender ey eftermællemmen skal bødis som Kongen vil

fordihand stal sig anden Mand i vold. Skaan. Low. lib. 6. cap. 9.
Enddræber nogen Mand anden for Arffveskyld dahafve hand

forgiort den Arff Jor andre Afvinge som er næst tilsamme Arfilbør
Affven med rettes ligesom den Mand vaar icke til som slog den an¬
den ihiel, Norsk. Lows. A. F. Scap.

Ee
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Dræbssmand paa Torsdag for Noens eller anden Dag for

Torsdag, da bor Frender at liuse det næste Landsting effter. End
dræbis mand paa Torsdag effter Nøen da linsis icke førend andet

Landsting. Iyd. Low. lib. 2. Cap. L. hie Concord. jur. Seland lib. z. cap.
26. Nota Torsdag for Noenser Torsdag Formiddag: efter Noen

er Efftermiddagsvide Vocab. Noen. Liusis Drabeytil Landsting i
rette Tidesdamælis eysiden efter uden Kongens Orlow eller opreis¬
ning. Endgifver Kongen ey Orlow tilleffter at mæle dakand hand

ickefange der efter melder meere end rette Landbod. etc. eller Kiøns¬

Næffnsom den del der for Sagen er: End vil den der efftermaal skal

hafvesey efftermælepaa Lagtingsocey fanger Orlow aff Kongensin¬
den den Dag og Jambling da skal Kongen mæle den ved Bod der

for Sagener omhand ganger ved. Enddølhand, daværeved

Kiønsnæffn. Endvil den der sicter ved ingen disse tage der sagter
da er Kongen skyldigat mæle den der sictet vaars og hans Frender an¬

gerløstocaarsagit for de Deeles fordiat Bølle=Sag skal ingen ved
anden bære. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 9. Hvor opreisningen læsissochvor

længe den maa giemmes der om lege codem librocap. 10. lem Vocab.

Efftermaalspauldinfra.
Dræber mand Racke o: Køttre eller mindre Hund derfor
bødislo. Øre: Dræber mand Mynde eller Stofvere derfor bødis
enhalffmarck. Enddræber mand Tiig v. Bondehund da bødis

derfor 2. Øre. Skaanske Low. Ub. 9. Cap. A. Lege Vocab. Hund

infra.

Dræbermand andens Fæisin Ager af Vaade fochafde det
Fæ Hyrde ocganger den ved der giende datage hand det døde Fæ
til sig ogielde andet saagot igien, uden videre Bod og den som

Fæet aatte gielde Skaden paa Kornet efter Dannemændssigelse:

Endoræberhand det enten med ægg elleraadt da gieldehand det
Hiensor bøde smarckjeller gifve 12. Mænds Eedsomhandkalder det

Vaade, og gielde dog Skaden. Iyd Low. 3. Bog. cap. 52. Jus Se.
land
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land. lib. 5. cap. 40. Skaan. Low. lib. 9. Cap. 7. 69. Læs Mose 3.

Bogs 24. Cap. v. 18.
Den Norske Lowsiger: Ommanddræber andens Qvæg
og er det bekiendtsbeholde det dødes og giffve fuld Værd derforfor for

ald den Skade som skeer paa Qvæg, bør Bøder for at gange ocer

eens Bøderfor alle slig Sager. Lege Vocab Fiærfølling. & L. L.B.
3. Cap. parag. z. 4. vide Hyrdeinfra. Endsigerhand Ney at hand
icke dræbte det dabevise med to Mænd, at det vaar giort Skade

aff Folckjor daskal Tingmænd dømmes hannem at verge sigselfftre¬
die Kand handicke da bødeen marck Sølff i Afvinds Bods halfft

Kongen) ochalsft den Skaden sick: Oe skal ald Skade som skeer

paa Qvægsbødis efter 6. Mændssigelse. Allegat lib. Scapparag.

5. G. Lege Vocab. Fæinfra.
Dragts Vestitus, Lat. Dract og Klædebon, iblant Adelog
Vadel derom lege Christianitz. Reces. art.s. ltem Klædedractin¬

fra. & Receß. Frid. 2. art. 10.
Drick (potio, Lat skalickevære til Ofverflod inden Skibs¬

Borde under z. marcks Brøde til Kongen, saa octil Skipperen.
Søeket. art. 31. Eyheller udi Kongelig Mayest eller Adlens Gaar¬

de. Gaards-Ret. art. 29. Eyheller iblant Præsterne. Christ. z. Recess.

lib. 1. Cap. 1. art. 22. Lege Vocab. Præster.

Droffteller Driffte=Qvægsi Sielandkaldet vagumel
palitans pecut. Lat der om formeldis jur. Seland. lb 5. Cap. 14.1.16.
18. & 36. lemlib. 6. Cap. 14. 1. 16. Ocer det Fæeller Qvæg som no¬
gen Mand frakommer og bortdrifver. Hin Afarefæs eller ochiem¬

føddeFæsutsutsloch. Endfarmandoeleder efter saadan Drøfte¬
Qvægseller Afare Fælot finder det paa andens Marckersdaskal hend
det drifve til Byessor spørge Grander som i Byen boe, og der er no¬

gen somhafver Haffd der paater der ingen da skal hand drifve til saa
mange Byer som paa de Marckerhafve fellig og gierelige saa og

lade det fundne Oveg der tilsine og derhos gifve tilkiende, hvad

Ee i
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Herrits Sognfor Byelhand boer udi; findis der ingen som haffver

hæsidpaa samme Qvæg, udi de omliggende og paagrændsende By¬

ersdamaa handtage sit Qvæghiem med sig. Dict. Ub 5. Scap.14.
End finder hund sin Hest eller Nødhiemme hos anden Mand,
eller i en anden Mandshæffds daskalhid Grande tilkalde og ved¬

kiende sit i Dannemænds ofver værelsefor paaskinde Vidnestilen vis

Dag at foretilstede, or møde med inden Tinge og daskal Ovæget
føris til Tingesor for Tings Domsskal den rette Eyere legge sin høy¬
re Haand og Arms tvert afver samme Ovegs Hals- og enanden

Mandsder Qveget tilkienderskal tagehannem i Haandsmed hans

høyre Haand, og daskalhandsvære som ret Eyereer= og bede sig
Gudsaasandtheelpegat den N.er hans rette hiemfødde

Qvægseller ochans rette kjøbte Qvæg (omsaaer)saa

hand er der til ret Eyermand, ocey andre: Dernæstskal
den anden svære som holder i hans Haand: Bede sigsaasandt

Gudhielpegat hand soer ret, og der vaar en een udi¬
og der med maa hand sit til sigtage. cap. u. ibid. dog bør Bonden

som det i hæffdhaffversbetalning for Foering og Kaaste=Gieldteffter
Dannemænds sigelse som ræter og synderlig om det er Tingliust.

etc. Saadan procesbrugis i Sieland dog hafver Eyeren gemeen¬

ligtvende Mænd med sig som kaldis Hellings=Mænd. Det ig¬
cap. dict. lib. 5. Jus Seland. stadfæster og siger at det skal være baade
hans Naboerfor enden Mand der hans Fævelkiender. Ydermeere

hvorledis Drofft eller Drusft skal opliusis førend det optagis

der om lege Vocab. Affare Fæ.

Druckner mand i anden Mands Kilde der handaattesær¬
lige derfor bøder handtremarckssomaatte Brønden. Endaatte alle

Grande den Kilde da bødis intet derfor: Saaer ocen Leergraff

Mølledams eller Fiske=Gaarde om mand druckner der udi Vide
jyd. Low. lb. 2. Cap. 37. jur. Seeland. lib. 4. Cap. 1.
End
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Endfalder mandi Stridforkommer der ingen fra eller mand

brænder inde eller druckner, dafare deris Arfvelligesom dehaffde
alle i Sengen tillige dødt uden anderledis der med kand befindissmed

lowlige Vidner. Norsk Lows Arfve=Bog io. cap. Stadsrættensiger
Om Toliggesiugtilsammen som ere hver andens Arvinge den

som ofverlefver den anden en halff Timen hand være den andens Arf¬
ving art.. 66.

Drygel v. Sandrueseller at giøre bevisligt det mand paa

skindersmed sandrue Vidnisbyrd. ur jus Seland lib. z. cap. 26. Skaan.
Low. lb. 8. Cap. 3.
Duelleto: At hvile eller forsømmesin Tid. 1. Jyd. Low. b.

2. Cap. ios. Den almindelig Regel linder at duellelse og forhalning
er hver mandskadelig.
Dugehende=Mandt særlig og sandrue Mand. Skaan.

Low. lib. 2. Cap. 16.
Dumeller Dumme. eling vi, vel mutus, latine ere de Per¬

soner som ere Maaleløst ockand intet tale. Der om formeldis i den
Skaanske Low om Orbødemaal saaledis: Om nogen vorder saa
slagen eller huggen, at hand taber sit Maal og vor¬

der dum med alle: Da bødis der for fuld

Mandebod.lib. a llegat., cap. 20.

Hie
926.
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D.
s Ble=Barn, Infans Lat. kaldis den i Lowen somickeersit
Dregen Verge eller Laugvoxenfor 18 Aar gammel den sigis at
være Eble=barn. Skaan. Low. Ub. z. Cap. 6. hvis Jordey

maa affhendis-End vorder Eblebarns Jord soldtog affhendt da
kund hand det igien kalde naar hand bliver Laugvoxen Men hvor¬

ledis den som kiøbthafverskand nyde og beholde sit kiøb der om lege
tect. preilegat. G Vocab. Børne=Jord supra¬

Ecteskabsconsugium Lar. Etteskabs-Stat er indstiftet
aff Gudselffsiden). Mose Bogs 2. Cap. v. 1821.22.23.24.

Ecteskab forbindis udi tredie Leed paa det der maaholdis
den Høfviskhedoenaturlige Blusomhed til Slectenssomher til dags

aff vore Forfædrehafoer været huldet. Ordinantz. fol. 23.

Endbegifver signogen uden Rigerne der at ladesig i Ecteskab
sammen vjeseller ogsaa inden Rigets som ellers imod Lowen eller For¬
ordningen icke burde at stedis tilsammen og dog sig siden hid i Ri¬
gerne igien begifve seller nedersætte de straffis som de der Lands=Lou¬

gen og Forordningerne icke acte mens dennem der fra underfundeli¬
gen undrage ville hvorfor de icke siden tilstedis sigher i Rigerne at
opholde. Receß, Christ. 4. lib. 2. Cap. 5. Art. 7.
Ettefolckl Conjuges Latine, døer de uden Børnsda deelis de¬

ris Godsitolige Lodder beggis næste Arfvinger imellem elleroe
imellem den der igien lefver for den Dødis Arfvingersbaade Hus Bo¬

fæor Kiøbejord. Jyd. Low. lib. 1. Cap. 6. Reces Christian Jartic. 52.
6 Jure Seland. lib. 1. Cap. z. Skaan. Low. Ub. 1. Cap. ef. & lib. 2 cap.

1. G 2.
Ectefolckis=Skilsmisse divortium, decessio, Lat, eller og
Skilsmisse imellem Ectefolcks bleff Jøderne tilstedt siden 5. Mose

Hans

Ect. Ect.
——
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Bogs 24. Cap. v.). 2. 3.4. dogicke aff Ræt men formedelst deris

Hierters haarheds skyldssom Christus selffsiger hos Matthaum i

det 19. Cap. v. 8. Men den rette Aarsagt, hvorfor Ectefolck maa
atskillies det er Hoer som Christus lærer hos Matthæum i det 5.
Cap. v. 39. 32. — Cap. 19. v.3.4.5. 67.8.9. Legel. Epist. Paulad

Corinth. Cap. 7. versu no. ad 1. See Mosef. Bogs 22. cap. v. 22.

Læs ydermeereher om Frid. 2. Ordinantz. Dat. Hafnie den 19. Juny
1582. lindendis om Ecteskabs Sager part. 1. parag.. oe siden til

enden. Vide Reces Christ z. art. Co. G infra Vicab. Hoersag. Dog
skal vidissom en Mands Hustru bleff voldtagensdabør hun icke der¬
for at skillies ved hendis Mand, fordi den bør icke at straffis som li¬

der uret men den som giøruret. Dict-Ordinantz. part. 3 parag.4.

Den Norske Lowsiger: Om Ectefolckforser sig med Ho¬
reri dayafve den sigisaamaader forseer forbut alle sine Løsøre:
Vilor den Vskyldige tage den Skyldige til Naadeldet staar den frit

forforbliver dem imellem som det icke skeet vaar: Men skeer det off¬
terefor den Vskyldige icke viltage den Skyldige til Naade igien da

hafveigien forbrut sie Loßøresor Odels-Godtzit bliver hos den V.

skyldige sin Liffstid somsiteget: orsidenfalder det igientil sande
Arvinger og Odelsmænd. Endhafve de Børn sammen da falder

halffpart Odel til Børnene dog skalallloulig Gieldssom i Boenfin¬
dis først betalis aff fellitz Bøe, førend nogen Rætudtagis. A.B.5.

cap. Parag. 1.
—

Iyd. Low. Ub. 1. Cap. 24. formelder Om Ectefolckskillies at

for Hoer datage delige megit i Boeskab om de viste begge deris
Ondskab. End vistehunsor icke hand at det vaar Hoer og skillies de

at ochafve Børn sammen da giøris Børnene Hofvitlod og være
med deris Fadersom de døe og da arfver Faderen dem og en Mode¬
ren: Ligesaaforholdis som hand viste Hoer for ickehun daarfver

hun Børnene alleenesom de døesor icke Faderen. etc. Tert præallegat
Lege store Capitel. Einfra Vocab. Hoere=Sag.

Eet¬
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Eck.

Ecteskabs Sagersder om hafver salige og Heyleflig Kong

Fredrick den 2. ladet udgaaen meget Christelige og loflig Ordinantze
som indeholder først som Trolofvelsets og hvorledis dermed skal for¬
holdis. Dernæstsotte besynderlige Aarsager hvorfore de Trolofvede

maaatskillies For det Tredie som Jomfrue Kranckere For det Fier¬

de trende merckelige Aarsager, hvorfor Ectefolck maa atskillies.
Ocfor det Sidstesom atskillige Tilfald i Ecteskab og indeholder
den sidste Part, 1. Parag. Sc. dat ocudgifvet Hafn den 9. Juny,
Cannouse. Legeinfra. Giftermaal.

Nots. Alle Etteskabs Sager og Hoere Sager skullesteff¬
nis for Capitel ihver Stifft og der med Leensmændenishielp, for¬
rettis saa vist mueligt er uden andris besværing. Kirckens Ordi¬

nantz. Ribber art. z. Dog i Fyen og smaa Landenes skal Befalnings¬
manden for Fyens Stifftsmed Prior i S. Knuds Closter for delær¬

de der næst besiddende det forrettes og Befalningsmanden for Vin¬

delboe Stifftsiligemaaderssaa vist i saa maader forefalder med no¬
gle Lærde der udrettesuden Bispernis besværing. eodem loco art.4.

udi Norgelskulle Stifts-Lansmændene med Superintendenterne

og Capitelihver Stifft dømme isaadanne Efteskabs og Hoere¬
Sager ocholde deris Consistoriapaa de Tider som Laugretted hos
hver Biscop=Sædeholdis. Der om see Norsk Ordinantz fol. 75.
Ectefolck=Mands eller Ovindis-Personer maa sig icke for¬

skrifveeller forplicte til nogen anden atectef dis imidler tid de lefve

udi Ecteskab. Hvosigsaaforskriffver, eller forskrifvelser tager
skulle staaaabenbare Skrifte og Manden en tid lang i Jern straf¬

fissor Ovinden i Tucthusit. Forseer sig nogen aff Adelstand i saa
maadersda straffis de efter Kongens og Rigens Raadskiendelse. Re¬

ces Christ. 4. Ub.2 cap. 5. art.s. End befindis nogen Ectefolck
imellem dennem selff, eller og til Tinge at gifve hver andre Skils¬
misse=Breff daskulle saadanne Breffve intet actis men de som saa¬

danne

Ect. Ede. Edl.
———
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danne Brefve udgifve og samtycke skulle straffis aff Herskabit som
vedbør. Ecteskabs Ordinantz Frid. 2. Th. F. parts.).

Ectefolcksom skillies fra hver andre efter Geistlig Retfor den

hellige Ehristelige Kirckis Forordningsoeskulle arfve deris Børneu¬
dislig Arff tager hun lige meget ved hannemsoe lige ved Sønsor ved

Steffsønsnaar de kommesammen om Arfve. Jyd. Low. lib. 1. Cap.5.
Skaansk Lows Arfvebog cap. 35. 36. stemmer og hermed offver et. Le¬

ge Vocab. Horesag.
Den Nørskedow formelder Om der kommer Meen eller Breck
imellem Hion (forstaa Ectefolck) saa at demaaskillies ad efter
Guds Lowsdaskalhverhafvesit Godssmen om det skeer for Frend¬

skabeskyldsor viste hand detfor dulte det for hendesdaskal hand bøde
for det Svig effter 12. Mænds Dom helten til hendis Gifftinge¬
Mandsochelten til Quinden. A. R.S.Cap. Parag.1.

Ecte Maritus, Lat. Hint, Ecte=Barn tager Arff efter sin Fa¬

der og Moder sloulige giffteleffter Guds og Menniskens Low. Norsk.
Low. A.B., Cap.). Arff. Ecte=Børn som aff frille Fader eller Mo¬
der ere føddestage Arff effter Fader og Moder og Frille=Frender deris:

Ligesom detage der af Ecte=Forældre føddeere isidste Arff. ibid.).
Arff. parag. 5. Nota. Ecte-Son maa icke samtycke Eetleding no¬

get aff de Vmyndigis eller uføddis Gods. Dicte b. Scap. F. panig.
2. Vide Eetleding paulo infra.
Edelsteen) Fretiosus lapt. Latine, eller Stiffter med Edel¬

steene tilnogen besetning eller forbremmen maa ingen brugericke

heller maa Sengeklæder Tecker Tapeeter eller Sparlagenssom aff
Silckeere med andet Silcke underdragis sicke hiller Atlask Da¬

maskjeller andet Silcketøyssom paa beggesidder ens er vesvit tilsaa¬
dan Boskab forbrugissunder et tusinde Rirdalers fortabelsestil næst¬
liggende Hospital. Receß. Christ. 4. lb. 2. Cap. 8 art.2 parag. 1. 63.

Legesupravocab. Adelige=Bruder. lem Knipling infra. Videleces.
Frid. 2. artic. 10.
Edles er at fuldbyrdes ut, at Edleen Kiøns Eedler den eff¬

5
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ter Lowen at fuldbyrdesat der intet kand klagis paa Videkeces Chri¬

stian. 4. Ub. 2. cap. 6. art. A. Lege Vocab. Low ifra.
Eved Jur imentum, Jusjurandum, Lat derpaa giøris ingen
ydermeer=Forklaring fornødensthildis verrdet er en hver alt forme¬

get der om bevist, og brugis Gud til Fortørnelse og haus hellige

Naffn til forfængelige Misbrugs allermest aff lætferdige Foick som

dog ey ved Eedstaartiltroende. Recest. Christ. 4. Ab. 1. Cap 1. Art.
31. Christus hos Matthæum idet s. Cap. v. 57. siger: Eders Tale

skal være Jas Jas Ney Ney Hvad der er offveridtt er aff Ont. Apo¬
stelen S.Pofvel isinz. Skrifvelse til de Corinth.). Cap. v. 7. siger¬
Hos miger Jas Jasor Ney Ney. Læs der fra og tilenden.

Dog udkræfvis undertiden sesfter Lowerne en sandru Eedut
at udi Eedtage. Jyd. Low. Ub. 2. Cap. 4. iem, at sættenogen i Be¬

stillingved Eed. Receß. Christ. z. art. 7. endorsaattil at stadfæste Ja
og Sandhed medssaa og der imod at afverge Løgnocuretssom her ef¬

ter skalmeldis.
Eedbør at giøris med Sandhed Fornufftsor Retfærdighed

hvis ellers skeer det er ickeenret Eed men Meen-Eed. En retfær¬
dig Eed som udkræfvis for Retor Dom, hvorledis den skal giøris
og hvad forfærlige Straff Meen-Eedere der imod hafve sig at for¬

vente ævigs det findis smuckt forklaret udi dtydningen paa en

falsk-Eedsbeskrifvelsesgemenligen indbunden udi voris Jydske Low¬
bøger soc er udgifvet Cnno icos.
Om Meen-Eederis Verdslige Straff formelder Christiani
3. Reers. art. 16. af deskulle miste to Fingresor deris Boes lod forfal¬

den til Herskabet maa ocaldrig faa opreisningigien. Den de som

kiøbeandre tilsat vidne Løgnieller anden usærlig Gierning at giøre
desrulle straffis paa deris Boeselodsocactis ey bedre end de som Gier¬
ningen giorthafve. Obnebreff Christiani 4. Dat. Koldinghus den
14. Augusti, 190. Lege infra Vocab. Meen-Eed.

Eed eller og Sictelse ved Eed) maa eystedis til Tinge eller

for Dom og Ret at misbrugtsssom tilforne skeeder ocingen videre
Eed¬

Eed.
———
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Eeder til Tinge tillat være end Lowen og Retten fordrer og tillader¬

Men om Sagens beskaffenhed nogen Eed uokræfversdaskal den aff
Dommeren paaleggissdog skal Dommeren eylætteligen nogen Eed

paalegge, (anseende den Saggifver bør det louligen at bevise, med
mindre Sagens Tilstander saaledissat vis Formodinger den Sic¬
tede skyldig at væressaahand bør Sagen ved sin egen Eed at fraleg¬

gesenddog det hannem icke nøyaetigofverbevisis. Reces Christ. pub.
2. cap. 6. artic. 20. Vide cap. z. art. 1. ibid. Lege Vocab. Sictelse.

Eeds eller Low, som festis paa Tinge deskulle aff Parterne

giffois og annammis til Tinge) Thialt det mand sætter til Forvid

paa Tingeldet skal og løsistil Tinge. Iyd Low lib. 2. cup. 6. inter¬
tu Gin Glossacap,73. ejusdem libri.
Eedmaaeygifvis imod nogen eller og nogen findis til Low

eller Lowhæffd med mindre hans Gienparthaffverfangit lowlig
Varselseller ocer til Vædermæle. Recess. Christ. z. artic. 27. parag.2.
Eedeller Lowffor hvad Sager gifvisseller affværgis skal. Fi¬

de Jyd. Low. lib. 1. cap. 33. 26.39.43.44 F. Lib. 2. Cap. 27.3.93.98.
Gr. intertuch in Glosse cap. 73. Dicte lib. Tord. parag. 1.24./6.

6. Dogskalvidis, at ingen maa findis til Low for Mummesag

Recest. Christ. 3. art. 20.
Eed eller Lowsom nogen fester eller bliver tilkientloe brøsier
Lowockand ey Eeden ædle eller fulddrifve den bøder Bonden og

Kongen hver kre marck oclegge ud det hand sictis for scumrefusio¬
ne expensarum Ut Jyd. Low lib. 1. cap. 43. Ub. 2. Cap. 40. 61. 73. Schb.

3. Cap. 31. 67. Jur. Seland. lib. 6. Cap. 9.
Eedssom aff Biscopen og beste Bygdemænd feldisiden bødis

ligesom den der vaar falden for Næffninger. sit in legibus Erici, pa¬
rag. 20. G Jyd. Low. exterin lib. 2 cap. 7. Vide Reces. Christ. J.Kr.

tic. 27. Odermeere Lege infra Vocab. Low.

Effterfølger alle de Eeder eller Tow, som findis be¬

skreven og Nafngifvet i Lowerne udi de Sager som ved
Eedskullesværgis dømmis og affsigis.

If i

J. Kiøns

Eed.
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1. Kiøns=Eed skaldis den Eed som giørie udi Kiønsoraffnæ¬
fie Slector Frender indenfemte Leedsligammel Dage) Tord parag.
6. Videre beskriffvis Kiøns Eed Jyd. Low. b Cap.11.18.20.44.

46. 7. Ub. 2. Cap. 9. M. 2.34. Gut.lb. 3. Cap. 24.31.34. 36. 45.48.

49 (68. Tord. parag. 9. Sjur. Seland. lib. 1. Cap. 2.
2. Frender Eedidem, derom lege Jyd. Low. Ub. 1. cap. 16. Ub.

2. cad 18.G 11.
3. Tolff Lowfaste det er 12. ærlige og uberyttede Danne¬
mænds Eed. Beskriffvis Jyd. Low. Ub. 1. Cap. 34. Ab. 2 Cap. 27.38 61.

9o. 105. Ub. 3. Cap.33.12./4. Hie Tylter Eed somgiøris af 12.
Lowfaste Mænd. ut suo loco infra. Alids Tolff Eyeresder om vide

Iyd. Low. lb. 1. Cap. 52. G Eyeremfra.
4. Stocknæffningers=Eed. Derom lege Tord. parag. 7.8.
52. G infra Vocab. Stocknæffn. alits Stockmænd ut so loco.
5. Herritznæffningers-Eeds eller Sandmænds-Eed ere de
Næffninger eller Sandmænd som opkræffvis udi Herrit. ut, paa
Manddrabs Ovindetægt Hervercks Affhug og Volds hvor om de

skulle svære til Landsting, Men til Herritztingskulle de sværge om
Guds Husis Eyedom som Saarsocom Marckeskiel. Jyd. Low. lb.
2. Cap. 3. lib.3. ca. 644. G Tord. parag. 21. De parricido, uem in Con¬

stit: Errici, Regi Christophorifilh. Skal den som hafver med værit og

giort Aaraad verjes med Herritznafnsom handnecter. Jyd Low. lib.

3. Cap. 64 pluramfra sub. Vocab. Herritznæffn.
6 Kirckenæffningers=Eed. Derom lege Jyd. Low. Ub. z.
cap. 62.64. 69. Receß. Friderici zart. F. Kirckenæffn kaldis de der¬
for at de tagis aff Kircke=Sogn, synderligtil at sverge udi Trol¬
doms Sager Sc. vide Kircke Næffninfra).

7. Ransnæffningers Eed (Der om see under det Ord Næf¬

ninger item Jyd. Low. lib. 2. Cap.4243.G 44. stem Valdem. l. Reces
eller Skaanør Low.art. 1.

8. Skibsnæffningers-Eed) Forvide Næffninger; eller og

Skursmænds Eedsidew. Derom lege Jyd. Low. üb. 1. 9.5.612
(dog

Eed.
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(dog eynu i brug) de skulle værcotte om saa mange vare inden

Skibsbordefforuden den som var sictedfor der iblant skulde være de
to Mandssom vare næstom Borde med den Sictede. Jyd. Low. s.
2. Cap. uus. Lege Vicab. Skursmænd.

o. Ordholdenæffningers-Eed der om findis in Constit=Re¬
gine Marg: qve Haqvine minulatur. parag 20. Frict Regis Dacia
Constit parag. 12. hvor dette Ordholdn affn beskriffviis hvilcke
Næffninger skulle sværge om crimine læse Majest it, som og kaldis

Stiøflingsde qve Vocab. Stisflingse Ordholdnæffnmfra hvor

videre Forklaring findis.
o. Kaastebuds Eed) Deciserum lien, de qvo Jyd. Low. Ab.

3. cap. 42 hvor tilingen kand nødis eller tvingis uden hans egen

Villiesetc.
h. Bogs=Eed, kaldis Jurammentumcalumnie, Ginlitem¬

Jyd Low. lb. 2. Cap 107. ubi qvis jurat qwamires valet qva abla¬
ta est, in Glossasere, Ocbør Ransnæffninger eller Kirckenæffneyat

sværge i nogen Sagfør for dennem blifver bunden Bogs Eed. Ut
est tertu aperius dict. jur. Ub. 3. Cap. 64. Lege supra Vocab:

Bogs=Eed.
2. Tylter Eedsor 12. Lowfaste Mænds Eed. Der om findis
vistløftiggjøre seland. saa vel som udi den Skaanske Low. Siunis

icke derfore fornøden at specificeri. Thi det icke heller er nu synderlig

nyttigeller brugelig som udigammel Dage. Ath Ame tre Tylt
Eed var 36 Mænds Eed. Videher om Skaanske Low. Ab. 13.

cap. 4 jus Seland. b. 2. Cap. 24. Gc. Plura Tylter Eedinfra.
Ocere saa vist alle deslags Eeder og Towsom naffn¬
giffvis uoi Lowerne og ved Eed udi Sagerne svær¬

gis dømmis og affsigis.

I
og

in

Effter

Eed.
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*Effterfølgeydermeere Eeder, som Lowerne endeelde.
termmerer, og angaar Bestillingernaar nogen i sættis Geist¬
ligesaa velsom Ver slige: Endoesaa udkræssvis til Rættens
forhielp og Sandheds oplinsning som en anderledis

end ved Eed tandsøgis.

5. Hyldings=Eedsbeskrifvis i den Norste Lows Tingf. V.).
Cap. Hvordm Eeden formaliseris, findis ibid. Ginfra Vocab.

Hyldings=Eed.
2. Biscopers=eller Superintendenters-Eed som deskal
giøre naar de sættis i deris Bestillinger; der om see Kirckens Ordi¬

nantz) fol. 97. Norsk. Ordin. fol. F. G. 66.
3. Præsternis=Eed som deskalgiøre naar de bekomme Col¬

latpaa noget Kald der om seedict-Ordinante fol. H. Norsk. Ord.

fol. 30. Er 31.
4. Religionens Artick. ere 25. aff Frid. 2. udgiffvet Anno 169. de

Fremmedeskalsværge, som sig her ind i Rigerne Danmarckor Nor¬
gelbegifve at Boesiddelsaafremt de villeher blifve og boesidde. Der

om besee forn Artick. in prefat; hvor derpaa findis fuld Effter¬

retning.
5. Laugmændenis-Eed som deskalgiøre Kongen naar de

sættis ideris Bestilling: Secis i Norsk. Low. Tingf. Byl. Cap. pa¬
rag. 2. Ginfra Vocab. Laugmændenis-Eed.
6. Ombudsmændenis=Eed, som de effter den Norske Low

forplictis at giøre naar dekomme først til Laugtinget effter de haf¬
vefaaet Kongens Lehnellanlangende Laugrettis-Mændssom de skul¬

leudnæffne til Laugtinget: Derom see Tingf. B. 1. Cap. Grinfra¬
Vocab. Ombudsmand.

7

Dommeressor Herritzfogders=Eed: der om see Christ. z.

Receß. art. 7. G supra Voctb. Dommeris-Eed.

8. Sandmænds-Eedsbeskrifvis i den Jyd. Low. Ub. 2. Cap.1.

Ginfra Vocab. Sandmænds-Eed.
H. Laug¬

Eed.

13)

9. Laugrettis=Mænds=Eed) beskriffvis i den Norske Lows
Tingf. B. 3. Cap ltem Vocab. Laugreitis-Mænds-Eedmfra.
zo. Oldingers=Eed naar deskulle sværge Marckeskiel den

formaliseris udi voris Skaan. Low.4. Bog 7. Cap. er infra Vocab.

Oldingersed.
y. Sictelse=Eed med Haandspaaleggelses ut, i Troldoms¬

Sagseller andet som Sittelse udkræfver hvorledis den kand giøris

der om see Vocab: Bogs-Eedsupra.
12. Præsternis=Medhielperis-Eedffindis udi Christ. 4.Re¬

cess. Ub. 1. cap. 2. art. 3. Parag.2.
35 Haandtagen-Eedder om formeldis i den Skaanske Low.
lib. 4. Cap. 20. Glb. 7 cap. 1. Ginfra Vocab. Haandtagen-Eed.
4. Jempnede-Eedseller og Jeffne=Eed sidem: Er Lidelig

og Taalig Eed Unde Vocab. Ieffne mfra. lem Skaansk. Low. 5.

Bog 29. 30 G 3).C.
55. Trygelle=Orfeydis-Eed den beskrissvis udi voris Sie¬

landske Low. 5. Bog.. 24. Cap. og ydermeere formaliseri infra Vo¬

cab Fred at sværge.

i Helningsmænds-Eedsfinder den gunstige Læserendi vo¬
ris Sielandske Low 5. Bog 15. Cap. Glupra Vocab. Drøsft.

17. Sætter=Eed) er ser Mænds=Eed, somstatuern aff den

Norske Low Tyst. B. 55 Cap.

18. Lyritter=Sedser; Mænds Eeds unde Norsk Low Tyff.
B.56 Cap Gifra locab. Lyritier Eed. Om een Mands og 2.

Mænds Ced dicte b. Scap. at supr..
o. Toldere og Toldskriffveris Eed hoffver den gunstige Læ¬

sere aff Told Rullen; Dettfa. den 12. Jontigem pyendite at
fornemme.
20. Procuratorers-Eedffinder den zunstige Læsere udi Christ.

4. Recess. Ub. 2 car 6 art. 10.) 1431.2.
29. Vidnisbyrdis-Eedssom debør at sværgefførend de inden,

Tinge vidne i nogen Sag, den befalisor demonstreri i Christ.3
Reresart. 1, G infr. Focab. Vidner.

22. Var¬

Eet.
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22. Varselsoc=Stefningsmænds Eedssom deinden Tin¬

gebør at giøre naar de afhiemle deris gifne Kald og Varsel dets

brugelige Formssecis infra Vocab Varsel.

23. Ofver=Kiøbmands Skrifveris-Eed Deromsee Chri¬
stiant. Reces lib. 2 Cap zart 6. Gifra Vocab. Ofver=Kiøbmand.

24. Borgemestere og Raads-Eed naar desættis udi deris

Bestilling, som de daskal giøre den findis beskresiven udi Kong
Hanssis Stads=Rets ert. 1. legesupra Borgemestere og Raad.
25. Om Borgere Eed som denskalgiøre der vil blive Bor¬

gere i nogen Kjøbstæd) Der finder den gunstige Læser udi forre.
Stadsrath art. 19. & supra Vocab. Borger Eed.

Oceredette saavistalle de Eedersom voris Lower
determinerer, Bestillinger at angaae ocellers inden Tinge

brugeligot fornødenstil Rættens forhielp og Sandheds Op¬
linsning. etc.
Eet vel aat idem, proprinqvitas vel consangvinitat. Lat. v.
Slecteller Frendskab. ut Skaan. Low. Ub. z. Art. 16. Hine

Eettebod) Lytrum. Latine, qvodab agnatiserigitur atg. ac.
cipitur. Jyd. Low. lb. 2. Cap. 24. 3. er den Bod, som Samfrender

børat udlegge med deris Slettinger som for Manddrab ere forne
til Bodsocligesom Frender stuttersdet ersbøder med hver andre lige¬

saatage de og Bod ind. ut intertu yd Lowlib. 2. Cap. 26. juris Se.
lindbscap. ef. 29. 30. Skaan. Low. lb.5 cap.1. Go siger 1 At
Manddraberen maa eykresive eller opbære Eettebod aff sine Fren¬
der førend hand førstbeder ene Saael aff sit eget. Vide Stud.

infra.
Eettebod, hvorledis nogen derfor forskaanis der om vide

Jyd. Low. Ab. 2. Cap. 24. som formeldersat Origit Mandsor fattig

Mand maaey nødis til Eettebod at opholdel Sc. vide Origit
infra. Endskilto Mænd at hvilcken der er nærmere Eettebodat op¬

holdes at udgifve, dasiger Lowens At den der først sictis skalenten

tage

Ect.
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tage ved den Saael at bødes eller vise en anden i der nærmere er end

handmmed Kiøns Næffnsaff dens næste Frender der Fredløs er. Jyd.
Low. lib. 2. Cap. 6. Hine Eetlæs Detkaldis at offverlegge med Fren¬
dernes hvor megit enhver skal bødes og med Manddraberen udlegge.

Skaan. Low. lib. 5. Cap. 1. alias.
Eet=Ledingskaldis i den Norske Low denssom nogen hafver
gjort til sin Arffving ellerocliust i Kiønoe Kuld, somheri Dan¬

marck. Der om læs under det ord Kiøn og Kuldinfra. Hvorledis
Eet Leding tager Arff i den femte Arfvetalinaareyere Brødre Søn¬

ner Ecte og Samfeddeseller Brødre Døttre Ecte og Samfeddeseller

og Sydskinde Sønner Ecte og Samfedde eller og Systre Døttte Ec¬
teføddestil. Derom see A.B.7.Cap. Dict. Arfvetal. Nota. En Mand

maa Eetledehvem hand vil som er Erligor Ectefødfor giøre den til

sin Arfvingsmed saadanskielsat den som næst er Arvingssiger ja der¬

til. Dicte lib. Cap. F. Parag. 1.
Eetleding nyder ey videre enten Arff eller Odelsend Ectesøn¬

fuldmyndigigifverja til ibid pares. 2. Ocnaar nogen i Norgeskal
Eetledissdaskalhand som vil Eetledesgaamed hamssaaoe den som

samtycker Arfsveno Odeletallegaa for Kirckedørsocholde paa en

Bogsor sigesaa: Jeggiordenne Mand til min Arfving til
saamange Pengejeggiffver hamem til Gieldortil Gaff¬
ver stil Samqvemor Sæde ocaldden Ret som Lowbegen

siger. Det sammeskalhand og giøre til Tinge, og det med sin egen
sinenæste Arvingers som det samtyrkesor andre Dannemænds Se¬
gelbekræffte. Dicto loco Ut supra. Lege Brodersupra. GVocab.

Qvindeinfra.
End den som saaledis Eetledit er hand skalhaffve det Gods

og Pengehand er tillæddersmens delefve som Eetlede hannemsindtil
dis at Arfven falder efter den Mand, som Eetledessiden bærhannem

Arfven vidne tilevig tid og Eetleding tager ald den Arffssom kand

falde efter den hannem Eetledit til evig tidtligesom hand vaar deris
Ectesøn derhannem Eetledit. Parag. 3. Nota.

Ga

Eet¬

Efn. Eft.
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Eetledingskalliusis hvertiende Aar, til saalenge handtager
Arsfven effter den somhannem Eetledit. Dicteloco, Prag. ultimo

Efnetræskaldis alle de Træersmaator stortssomkand findis
i Bondens Boe ophuagiteller tilhuagit og ergasingiørendis til at

brugeshvor til det værekand: Hvilcke Efnetræersærdelinafngif¬
vis i den Norske Low iblant andet og tilladis Bonden at flytte med

sig efter første Fardag naar hans Landskylder betalt. Dict, lege L.
L. B.) cap. parag. z. intert. Den Skaan. Low kalder det Ligtutte.
Ub. ic. p.14. Vide jus Seland. lib. 6. Cap. 1. G infra Vocab. Liatutte.

Odermeeredehac, lege Vocab. Gaard.
Efterforselsdet Ordfindis i den Norske Lowsl L. L. Biscap.
og bemercker paa det stedsefter Textens anledning Betalning og Bø¬

der som den skal udgifve der ulculige høster eller affører aff anden

Mands Agere eller Enger og skal Efterforsel bødis inden femt og
derforuden bødes Landnam og sværge en Eed til med, at hand før¬
deicke mindre tilbage end hand bortflytte. End førerhandicke tilba¬

geseller bøder Effterførsel da kand saadant efter halff Maanets
.

Indholdelsessøgis med Ran. Vide Dict loco, Gsaprapocab. Ager¬

Ran.

Eftermaal intentiactionis, Latine, eller at Efftermæle
det er sat liusesklagefor med Rætten at forfølgeldem som hafver giort
Manddrab. Hvorledis Manddrabskaleftermælis orpaatalis det

lærer Jyd Low. lb. 2. cap. 6. F. 9. Endgifver Kongen Eftermaal

or opreisning (forstaas om Sagen er fortaugd) da skal den der Eff¬
termaalhafversliusis med Kongens Brefpaa Landstingssom Drab
er skeet i Herrit)or daskalhand liuse den Dødis Banessaasomhand

vaar død i den samme Vge og følge siden sin Lowmaal etc. End
hvo som til Eftermaalfanger Kongens Brefjor døllier det 5. Ting
da er det skyldigshannem intet at due. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 10. Lege

Vocab. Laating. ifr 4. HincRet.

Eftermaals Mandsaccusitor actor, velvinder cedis, Lat.

sigis den som er næste Slect paa Fæderne Side, til den som dræbt
vor¬

Eft. Ege. Egg.
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vordershand bør at drifve og forfølge Sagensor bør hand for sin Løn

ocumages marck aff hver Sael Tord. parag. 54. Saadanne Ef¬
termaals-Mænd ey heller den Dødis Slectsmaa en afftinge no¬
gen Drabssag med Manddraberen eller hans Slect (om det end

kunde skee med Herskabs tilladelse, førend Sandmænd eller Næffn
hafve soret Manddraberen lenten til Fred og Bodseller og Fredløs.

Der om see Constit. Christ.4. Dat. Hafn. den 30. Juni 189. Lege Fo¬

cab. Bod Drab supras.
End dersom Eftermaals=Manden forliger sig med Mand¬
draberen og icke vil møde tilsteder naar Sagen loulige er forfulds og

Fyllingskalsættis paa Sandmændfaff Aarsages at hand Fyllingof¬
ver Sandmændville forhindresdaskulle Sandmænd alligevelendeli¬
getil bestemte Tidkiende og svære om forn. Drab efter Lowen og
bliffver Manddraberen frikients og soren til Fred og Bods dahafver

Sagvolderen forbrutsaadan Bod til Kongen eller Herskabit om
Sagvolderen eller Eftermaals=Mandensvaar i Landet paa deri¬

der etc. See her om alteram Forord. Christ. 4. Dat. Koldingh. den

14. Aug 1890. Vide Sagvolder. ltem Fordrags Breff. infra.
Egetommer-Baandstager Hiultømmer Bøg=Ask Lind¬
Lons Affnbog Asps Master som ere over 18. Palmer. lem Saug¬

tommer aff Fyrsor Knapholts=tømmer af Fyrs ergandskeforbuden

eyat maa udføris aff Norge paa fremmede Stæder men til Dan¬
marckmaa det udføris Ochvilcke som Egelast af Norge ville udføre

de skulle stillenøyatlig Caution til Lænsmændene eller Borgemestere
og Raadshvor fra de udseyle, at de det icke paa fremmede steder heden

føresor der paatage Bevis af dem de Caution stillet haffve. End be¬
findis nogen Egetømmer uloulig at udføreseller og andet forbudit

Tømmer de haffve forbrut Skib og Gods. Forord. Christ. 4. Dat.
Hafn. den 9. Aprilis, Anno 1643. Lege Vocab. Skippere.

Egg og Ende der ved kand forstaais alt det paa en steder for¬

fundits i lengde og brede: ut, Enger Kornsom det opslais eller op¬

skaris imellem Egg og Ende, hvor megit eller lidet det er og tagis

Gg i

bort

Ehr. Emb.
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bort damaa det deelis med Ran. Jyd. Low lb. 2. Cap. 48. Viderup.

73. ibid. Gr supra Vocab. Afærie.

(Fhredom o: Dom paa nogens Ehre maa ingen Inder¬
dommereso: den som er under Landsdommereludstede. Rests. Christ.
4. lib. 2. Cap. z. art. 1. Scap.6. art 14. Reqvie ifra Landsdomme¬

rec Herritzfoget.
Ehrrørige Ord som nogen i Birckstil Tinge Stefne Mø¬
deseller i anden ærlig og ædrue Forsamlingsküsiger nogen de Ordssom
Ærenegentligpaagielderfor det en beviset damaa hand derfore til
Bircketingit ved Hørringfordeelis og være falden tre Marck tiltre

Skiffteforstaa til Bonden Kongen og Bircke Herren BirckeRet.
art. o. Hine. Ehrrørige tilleg maa ingen den anden ubevißlig til¬

legge. Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 1. art 6 in Tert. Vide Norsk Low.
MB A. cap Ginfra Vocab. Ømel. Dog for Ordssom Ehreoclem¬
peicke vedkommersmaa ingen fordeelis. Birckeret. — t. 21. Lege Dee¬

lesupra, Grinfra Vocab. Mindre Mand tem uqvems Ord. allas
Ehreløs.luf mis, Lat. Derom vide Gaardsret.art. 16 32.33.& in.

fra Vocab. Svenne.
Embeds=Mænd udi Lowensere Kongens velbetrode Lans¬

mændssaa og alle andre Dommere og Øffrigheds Personer som ere

betroede og beskickede at administrere Low og Ret: Geistlige saa vel
som Verdslige, hvor ved Rigerne og Undersaattersom ved en Pille
eller Støttelskulle opholdissstyris og regieris. Derom see Lowernis

Fortalesparag.3 som formelder-Det er Kongens Embedes og Høf¬
dingers som i Landet boesat dømme Domsoe giøre Retforfrelse dem

som med Vold tvingis som ere Viduer for Faderløse Børns Pille¬
grimesor udlændiske Mændshvilcke der tidiste ganger Vold ofversor
lade ond Gietningers Mændssom icke ville rettis sudihans Landey

leffvefforditi det hand dræber eller piner onde Gierningers-Mænd
daer hand Guds Tieniste=Mandsor Lowens Giemmere etc. Re.

ces. Christian.. 3. art. 7. formelder og at Rigens Raad (Embeds¬
Mænd Rigens Cantzelers Lands Dommere Borgemstere Raad¬
mænd

Emb.
————
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Mænd og Byfogdersskulle sverge Kongenen Eedsor Herritzfogder

skulle sværge Kongens Lænsmanden Eed (forstaanaar de sættis udi
deris Embede og Bestilling. Nota. Jyd. Lov. lib. 2. Cap. 4. formel¬
der at Kongens Breff skulleliuse Sandemændis paa det Herritz¬

tingldersom de skulle være Sandemand udisor Kongene Embeds¬

Mand (forstaa Lans Manden)skaldennem udi Eedtages etc.
Ellers udi Lowerne ved Embeds=Mandsforstaaisigemeen¬

lig Herritzfogit som fornemmeligen er at sees jære Selang. lb. 1. Cap.
39 lib. 6. Cap.G Acap. F. ad 27. Hint Ombods Mandidem, der

om vide Jyd. Low. lib. 2. Cap. 51. 52. 54.ltem cap. 5. 87. 58 89.9192.

1034.ejusdem lib. Glib. z. cap. 62. 6. Sc. Alias, Embedsmænd
i Kjøbstæderne og paalandsbyerso: Handvercksfolck. Hvoromvi¬
de Receß. Christ. z. art.. 56. & Borgemestere og Raadsupra.
Embeds=Mænd eller Handvercks=Folck, som maa boe paa

Landsbyernesere Grofsmæde Tømmermænd Muremestere Skin¬
deres Skrædere som sye Vadmel saaoe Skomagere som eygiøre

Skoe til Forprang. eodem Reces. Christ. 3. artic. 55.
Den Norske Lowilige maader tillader saadanne Handvercks¬

folckeller Embedsmænd at være paa Bøgden nemlig Skrædere

Skomagerefor Lands=Tømmermandssom Almuenssynderlig behof
hafver; dog derhos forbinder saadanne Embedsmænd all Kiøb¬
mandskabsdet være sig Deller at lade skiære Tømmerlast eller andet

Men de skulle nære dem aff deris Handverck og Embede. Hvo der

imod giørshastve forbrut til Kongenhvis hand kjøbt hafver sot bøde
Kongen ofte Ørtuger og tretten marck. K. B. 23. cap. Lege Vocab.

Handvercksfolck infra
Embedsmænd som ere gode for deris Handverck maa en
veygris Laugit i Kiøbstædernesskulleeyheller besværgis med Mester¬

stycke at giøres ocey heller at gifve udi Embedet meere end en Gyl¬
denfor skalicke veygris eller forhindris Laugitsomhand ellers er god
for sit Handverck. Receß, Christ articho & infra Vocab. Skraaer

og Laugs-Ret.
Eg ii

En¬

Enc.
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Encke vidua Lat er den Qvinde somhaffver været gifft og

Manden er fra død. Unde Iyd. Low. lib. 1. cap. 3. 8. 20. 33. 6 30 lb.
2. Cap. 65.
Encker og Faderløse=Børnsmaaicke imod Guds Lowsfor¬
urettissor en heller giøris Fortreed. Iden 2. Mose Bogs 22. Cap.
(

v. 22. 23. 24. Gudskicker selsf Encker og Faderløse=Born Ret.

den 5. Mose Bogs 10. Cap. v. 17./8. Deskulleskickie Ret. Idens.
Mose Bogs 24. Cap. v. 7.Zackar. Prophet. Cap. 7. v. 10. G. E.

tist. Pauliad Timoth Cap. s. v. 3.4. 5. 67. Inge Encker tilstedis
at gifftis paa det de icke skulle gifve Modstandere Aarsage til For¬

talelsesiden z. S. Pauli Epist. til Timotheum Cop. 5 v.14.

Encke eller Møesder 18 Vintregammel eresochafvepaa Tin¬
gekræffd deris Værgesat giffte dem for deris Værge ey villade desi¬

den liggehos dem da forgiøre de der med ey deris Godsteffter Jyd.
Low. Ub.1. cap. F. Endgifter hun sig selff, uden Frenders eller Vær¬
ges Raadsdavoldegrænder hendis Godssmenhun lefver som deville.

3
Iyd.

Low. lib. 1. Cap. 33.
Den Norske Lowsiger: At Encke maasig selffgiffte med

hvem hun vil dog med nogen aff hendis Frænders Raad. Nota. In¬

gen Encke maagiffte sig med flere Penge end hun selff eyendis er. A.
B. 2. Cap. perag. 1. 4. G. Lege Møe. Vide Retes Christ. Jart 36.

infra Vocab. Frii=Ovinde.
Encke maasin Jordsmed næste Frænders Raadsbaade selge og

skiffte. Jyd. Low. Ub. 1. Cap. 36. Skaan. Low. lb. z. Cap.2. Arfvebog
50. Cap. siger Athun skal staahos og sige Jatilmaar Jorden bort¬

skiødis: Dog Børnenis Jordmaa icke affhændis tert. allegat.

Den Norske Low siger: At dersom Encke eller fuldmyndige
Møe ville giøre Tilbudpaanogen Jordedaskal de tage dem Om¬
buds Mandso: Værger eller Fuldmægtigellige god ved den detilta¬

ler og søge siden deris Ret, effter Lowen. O. B. o. Cap. Lege Vocab.

Jord.

Encker maa være Borgen for Penge fordi de haffve selff deris
eget

Enc. Eng.
—
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eget at gielde aff. Jyd. Low. Ub. 2. cap C. Notz. Encker og van¬

føre Mænd i Norgelskulleicke søge Ting uden deville. L. L. B.54.
cap. par 18.4.

Encker ere bevilgede efter deris Mænds død) paa Cronens
Gods, i Danmarck, at beholde deris Gaarde ufæstet indtil næste
Fardagldet erseffter Christ. z. Receß. art.. 43. til Philippi Jacobidag:

Men siden er Enckerne forlofvit, at besidde deris Gaarde ufæstet

saalenge desidde umandet og ugifft, ocholde Gaarden ved hæfd og
mactseffter Recessensor ere Kongens Fogder og Lehns-Mændshørig
og lydig) bygge og forbedre Gaardene og udgiffve deris Langilde

Giesterjor anden Rettighed som der bør aff at gaalbetimeligoctil
goderede oceyleye eller laane bort Ager Engs Skows eller anden
Eyedomssom til deris Gaardehører. Obnebreff Frid. 2. Dat. Fre¬

derichsborrigsden 23. Octobrit, 16.
Norsk. Low. L. L. Bicap parag 3. formelder ligesaasoc yder¬

meeres at hunskalgifvehver Tredie Aars Tage cc. Vide Faardag.
kun Lehnsmædenis Enckerde beholde Lehnene efter deris Mænds

dødsindtil næstkommende Philippe Jacobidog dog de Slotte og Hu¬

sepaa Grændzemeseller hvor Kongen holder daglig Hofholdingsun¬

dertagit. Receß. Christ. 4.lb. 2. Cap. 1. Art. 1.

O
Enckemaa

icke (effter sin Hosbonds dødjenddog hand hafver

effterlat sig Børn og Liiffs=Arfvinge) befatte sig med noget Jorde¬

gods, Loßøre eller Gieldssom Børnene vedkommer førendet retoe
Christeligt Skiffte erskeetsochun der ved er fra dennem atskildssiden

er det Moderen frift forshendis Børns Gods underhendis Værge¬

maal at annamme. Rech Christ. 4. Ub. 2. Cap. 16. art. 1. Lege Vocab.

Boense infra Vocab. Nærge.
Eng) pratum Lat om nogen opslaer imellem Eegor Ende¬

som anden tilhører ihvor megit eller lidet det er og tager det bort
det er Ransendog det gielder mindre endhalff marck Jyd. Low. lb.2.

p. 48 Endssigerhand det vaar hans eget for ganger Jendenhannem

siden fra daerhand derfor Rans=Mand) Se. eodem Ub. Cap. 73.
side

Eng. Enn.
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Vide Norsk. Lows. L. L. B. 16. cap. & supra Vocab Ager=Ran.

EEng om nogen opbryder og saaer der udi det Aar handskal
afsliteter det inden Giærdiesdahafve igien sit Sædekorn-Men bry¬

der hand uden Giærdis forgiærder der omsdanyder hand halff Görs¬
delmed den som faar Gaarden effter hannem. Norsk. Low. L. L. B.F.

cap parag. 3. Lege Vocab. Jord. Lege Vocab. Traad infra.

Ennemmercke (sigis ockaldis endeels Eyedomssom ingen an¬

den hafver Lod eller deel udi det være sig Skow eller Marck, Agre og
Engsitem Fiskerjor andet saavist nogen uden andre Lods-Eyeris

fællig kandhafve særlige, Saadanne Ennemmercker ere gemeenlig
indluckt og affskilt fra andre deris Jord og Eyedomsenten med Grøft
eller Giærdes som den saadan Endeel og Eyedom tilhørersselff lader

indluckespaa det hand kand nyde Fred hvis Vext og Grøde der inden

for findis, saavel Aalden som i andre maader hvad det værekand.
Retes Christ. Sart. zo, siger At dersom nogen sig understaarsat hug¬

geudiuskiffte Skoffvel enten Laadseyere eller andre da maahver

Laadseyeressom der udihafver Laad og Deel deele derfor sligesom det
vaar hugget ihans eget Ennemmercke Hine Ennevenge dem, der

om siger zus Seland. lib. 4. cap. 5. at ingen maa fiskeifelligs Sige
eller andet giort Vandsuden alle Everis Samtyckesey heller forlofve

anden Mand der at fiskesuden det er ihans egen Ennemmercke. Lege

Vocab. Felliginfra
Ennevirckis=Mandseller og Envirckis-Mand idem det er
den Mand i Norge som hafver ingen Tienistekarlsder aff næffnt at

handenne vircker eller dørcker sit Jord og Land. Maaskeehanden¬
tenhaffver lidetseller og icke formaar at holdenogen udi Tieniste etc.
Saadanne Envirckis=Mændsmaa sidde hiemme fra Ting naar

Tingbud opstiæris Norsk. Low. L. L. B.St. Cap. Parag.2. Dogskal
hand møde til site Ting. u, G.) Naar Kongen binder Ting. (2.)
Manddrabsting. (5.) Mandtals=ting. (4. Vaabensting. darag.

3. ibid. lew Envirckis-Mandskalogsaa flyttefattige Folckssaavel

som fuld Bondes cap. F. ibidem.
Erie

Eri. Ert. Esk.

24)

Erieser etgammel Dansk Ord. Hine Aare idem, som betyder

at dyrcke og rycte Jordens ut, at pløye saaochøste dasigis Jorden
at Eries eller Aares. Hincet Aaredeser et Aars Pløyning og dyr¬

ckelse. Alias Plogs=Erie utsaoloco Vide Jyd. Low. Ub. 3. Cap. 1.
16. m. 18.G 19. lem Vocab. Aaræde Ager Ran supra.

Ertz=Gruber skaldis de steder hvor nogen Ertzeller Metal

findisssom Guld=Sølff-Jern Kaaberseller andet saadant. Fodine
vel Aerarie Lat. Hvonogen saadanne Ertz Gruber her i Rigerne

finderfor dennem vil optage og brugeldet er dennem frist tillats (dog
hans Kongl. Mayest. sedvanlig Bergs=Rettighed forbeholden) de
maaoe selsf væresigompartic p nter som debestkunde: Ocnaar
de om Privilegier og Friheder der paa underdanigste anholde i effier

Bergverckis Brug bliver det dennem med ald Kongl. Mildhed til¬

stedssaa vist tienlig oe nyttig eractis kand. Recest. Christ becap.

26. Lege Vocab. Bergverck supra.
Eskning eller at Eske er at indfordre sin tilstaaende Gield
ved Retten eller og i andre maader kræfve og indfodre, hvis en med

rette tilkommersog brugis meest i Ri ens Ret. Aldt, at udeskeen til
at slaes eller at fictes til Fodsseller Hestsmed Pistolers som forbudit

er. Christiant 4. Reces. lib. 2. Cap. o. artic. 2. Lege Bøsse supra.

GaardsRet art.s. formelder: Hvosom Esker nogen anden til
at slaes medsig om det er Hoffsinder Hoffmands eller andet

Krigsfolcksdabør det at regnis for Nødvergeli hvad skadehand der
offver giør someskit vorder Thidersom hand icke udkom til den

som hannem udesker, da vaar det hans Ære fornær. Text. Allegat.

lege Jupra Adellen.
Eskis maaeyumuelig Tingsforstaa ved Retten men alleene

tilbørlig Vederlagsefter nøyactig Bevisningseller billig urdering.

Rigens Ret. art.. 6. Eyheller maa nogen eske eller fordre dleg, for
den Skade hand venter sig men for den skadehand hafver liid eodem
loco art. 7. Dog enhver Forlofver frift forssin Haand og Segl at for¬

drenaar det hannem mod forskrifning og skadisløs Brefjofver beda¬

gede tid forholdis bid. Nota.

Hd

For¬

Esk. Ett. Exa.
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For Ekeningskal tagis Oomseffter loulig Kald og Varsel
til det Herritz) Bircke eller Byetingssom den boer eller sidst boede der

tiltalisssaaledissat hand bør at lide Eskening for det eller den Jum¬
ma, som udtryckeligenskal naffngifvis paa det den som forfølgis

kand vide hvad handhafver at udlegge Rigens Ret. art. v. Saa¬
dan Domskalindsteffnis til Landstinglot lade paakiendis endeligen
om den som tiltalis sicke bør at lide Eskening for det eller den Sum¬

ma, som fører melt. art. 9. ibidem. Leg=Landsdommer intra

Eskning tilens Verne=Ting skalskee fire Tingdage effter
hver anden sudi Rigens Ret, og da naffngifvis hvad som eskissoctil

fierde Tingtagisbeskrefvitssiden tagis Eskning engang til Lands¬
tingsdog effter Eskning fra Bircketing og Kiøbningshaffver mand

straxRigens Cantzeler at søge og en Landsting. Rigens Ret. 10. Och).
Artick
Eskning eller Dom om den fuldgiører som der under er da

stande for fulde hvad Kiøbeller Sael hand giør dis midler tid Men
dersom den Forfølgningenhaftver icke fornøyes for sin fordrende
Summa, dahafve Ridemænd mact, at indføre hannem i det soldte

Godstligesom Kiøbeygiort vaar. eodem loco artic. 4. Lege Ride¬

Mænd. Item, Forfølning infra. GReces. Christ. 4.lib. 2. Cap.s. art.

6. 7. Paragr.3.
Ettesael det er de to Parter aff Ret Mandebod ovende
8. gamle Marckssom næste Frender bøder med Manddraberen der

sværgis til Bod den ene Saelskaludleggis aff Fæderne og den an¬
den aff Møderne Frender Men hvorledis samme Sael udleggis og
indkræfvis det læris udi Texten Jyd. Low. lib. 2. Cap. 22. jur Seland.
lib. 5. Cap. 20. 21. 22. 23.24. 2. 26.27. Hvorledissaadan Bodkand
annamis og søgis ved Nam som Frænderne ey ville bøde med Mand¬

draberen der om see Jyd. Low. lb. 2. Cap. 28 un Seland. lb. 5. Cap. 20.
ai. stem Vocab. Sael infra.
Examineris skulle de Personer aff Biscopenssom forskickis

med Børn og Ingdommen uden Landsspaa det vidis kandsom sam¬
me

Eye.
——

243
———

me Personer ere aff denrette Religion. Men dersom nogen sig under¬

staarlot udsende sine Børns eller og betroer den Person dennemssom
eyer examinerit der til da skulle dethvad heller de ere aff Adel eller

eylstraffis som hans Kongl. Mayest. Mandaters Offvertrædere.

Receß. Christ. 4. lb. 1. Cap. 1. art. 28.

Eyedomskaldis Huus og Gaard, Ager og Eng) Skouffor

Marck=Fæderifft og Fiskerissom til særlige Gaardeliggendis er for¬
nemligen paa Landsbyerne og hafve sit Naffn og Eye, eller og dets

rette tilhørende Eyermandet. Om saadan Eyedom maa Sand¬

mand ey sværge men hvo som vil deele om Eyedom det skal skee til
Herritz og Landstinz, saa og for Rigens Cantzeler og vinde først

Grunden. Reces Christ z. art. 27. G Handfest. Fridericizart.. 42.

Lege Vocab. Sandmandinfra¬
Eyedomskandingen have eller beholde med rettesuden hand der

paahafver loulig Skiødelaff den rette Jorddrot Jyd. Lowlb ic. p.

41. 42. Gjure deland lib. 1. Cop. 27. Vide Lowhassdmfra. lem Re¬
ces Christ z. Art. Jo. Ginst. Vocab. Skøde.
Eyedomssom var soltsidetg mle Testamente hvorledis næste

Frænder maatte løse det igien efter Guds Lows der om læs Moses.
Bogs 25.cap. v. 25. 26. 27.28. Hvorledis Jord o Eyedom and liuse¬

sisi Freyder om lege Vorw. Fredliust Eyedom fra. hem den Nor¬

stelow. L. B.M. C.

Eyeresere Fri Bønders Self Eyeres eller Jord Eyere kaldetsec.
ere de som hafve sels Jordor Eyedom dest ulle være 32. som boe i Bye

somenseller og aff næste Bytiltagetstilde blive 2. hvilcke skulle svær¬

ge imellem Tofte og Fortesimellem Cotte og Agerlandsimellem Skouf
og Age lindsimellem deel og alle ophoffor Kongens Hestrædeskulle 12

Eyere vide med deris Eed. Jyd. Low lb 1. Cap. 52. Hine Eyersmænd

iaem Vd Iyd Chlocap zo chb z.Cap.s.G in Seland lib 4 ap.1.
Guderkaldis de Oldinger Vide sao oco GJordegne Vender ufra.

Eyeres Reebsmændseller Oldingers Faldsmaalidet er 55 mack
penge til Bondenssaaoe Kongen. Re es hrist z. rt.2s p. rult.

Hh i

Faar¬
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6 Aardagskaldis fornemmelig den Dagsmand skal afflyttes

Ihre eller opstges enten Huus Gaard, Ager eller Eng somnogen

□ Mandkand haffvestedt og fest enten for Leye og Landgilde
eller og efter særdeelis Contract og Foreeningstil en visse Dag at hol¬

dis ocopsigis etc. unde Vocab. Leyemaalifr. Aliss, Hvorledis
Tieniste Folcksihvodetiene skulle 8. Vger for Faardag loulige
opsige deris Tieniste om deey ville tiene længere: der om see Recell.

Christ. 4.lib. 1. cap. 2 art. 1.
Ellerseractis Faa dag her i Danmarck efter Lowerne at

skal være den Dagssom Bonden maa faare aff sin Gaardsomhand
den hafver lowlig opsagt eller og hand der fra bliver dømt eller ud¬

mindet nemlig Philippe Jacabe Dag (thisaalænge bør hand at hol¬
de ald Tynge ved maet efter handhafver lowlig opsagt. Skaansk

Low b. 1. cap. 2. Lege Bondesupra. pig. 17. Reces Christi.n.3.
art. 43. in titulosigers At Encker skulle beholde deris Gaarde uden

fæste til Faardagtsom skalforstaais til Philippi Jacobe Daghefter

hendis Mands død. etc. Menhvorledis Lænsmændenis Encker i
Danmarck beholde Lænene efter deris Mænds død indtil Faar¬
dag derom see Reces. Christ. 4.lib. 2. C. v. 1. art. 7. Lege Vocav En¬

Gesupra. Nota.
Deter Faardag i Norge om nogen skal flykte franogen

Jord, da skalhand giøre dehalive Husetomme, den 13 dag efter
Julehelligt er udet og beholde selff halffve Husene indtil hand tager
siganden Jordt og Maanet effter hand hafver sig anden Jord taget:
Tager hand sig ingen anden Jord dabeholde halfve Hus til Tibur¬

tyden ic. Aprilis-Men fanger hand ingensteds Jordforbliver Hus¬

vild dabeholdehand fierde parten aff Husene til Korsmisse denz.
Maj. L. L. B.). Cap. Paragr. 1. Endvilnogen flytte frasin Gaard

eller

Faa. Fad.
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eller opsige den Jordhandhaffver leyet da skalhand den opsigefor

Juelfeller beholde den det Aaromkringsom Jorddrotten vilfor gifve
det Aars Landgilde: End faar hand aff Jorden efter Jule helligt
da binde Jorddrotten hannem Jorden tilwilhand ickehafve den da
beholde Jorddrotten self sin Jordfor den der affoer giffoe det Aars
Landskyd: Faarer Bonden aff Jorden for Juel, saa der er ingen

Folck igiensdabeholder Jorddrotten alt hois som findis paa Gaar¬
den for der tilen marck Sølff. Dictelib. Scap. 6. par 8.2.3.4. Lege

Hus. item Vocab Gaardifra.

Faarekaaster: Althvir Gods nogen Reysendis hafver med
at faare enten til Lands eller Vands hvad heller hand hafiver det
med ret eller uret Jyd. Low. Ub. 2. Cap. 32. 874.

Fadderes Susceptor vel arbiter mit tions Lat. o. Vidnis¬
byrd ved Daaben naar Børn døbis. Hvor mange addere en hver
maa bedesat være ofverværendis ved Daaben det formelder Constit:

Christ. 4. D. t. H f ie, Annoisos. nemlig til et Orengebarn maa
bedis z. Mænds Personer octo Qvinder: Mentilet Pigebarn

maa bedis z. Qvindersor to Mænd eller Karle Faddere. Seeyder¬

me ereher om den Norske Ordinantz) fol. 19. Lege Voctb. Gudfader.

Faders Pater Latine, arfver Barnet alleenes om Moderen
var før dødshvad heller det vaar udskift fra Faderen eller eytenddog
Sødskinde eretil Men er Faderen før dødt og lefver Moder efter
og ere Sødskinde til datager Moder icke meere end et hendig beste

Barnseller Stiffbarn. Jyd. Low. Ub. 1. Cap. 9. Skaan. Low. Ub. 2.
cap. 7.
Den Norske Low siger=Døer Søn eller Daatter eller Søn¬

nesøn, som ickehaffver selff Børn Ecte da taaer Faderen Arfive
efter dem. Arff. B., Cap. poragr. 7. Enohafve de Barn datage

det Barn Arff efter Fader sin og andre Mænd om det eravlittendog
det er icke fød, om det kommer lefvendis til Verden, og faar Daa¬

ben. ilid.

Fadersarfver og sit Barn som døer som det ickehaffver Liffs
Hd i

Arff¬
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Arffvinger Ect Jochatver dog arfvit sin Moder datager handalle
Løsøres Men hafver Barnet Odelsjorder som det arfoede efter sin

Moder da beholder Fader det hans Liffs tid Men affter hans død
skaldensom næsi Odelsmand er udt Moderleggen Karleller Ovin¬

de som af den Qvidtzeier kommen som det Jordegodser afkommen

tage det Odele Godsigien. Ligesaaholdis oclom Moder arfver det

Barnsom tilrornehafver arfvir sin Fader som icke Sødstinde er til
Men Odels Jordfalder frift in Faderfader. bictil b Scav par. F.

Faderensarfver i Kone Jordsen Lodslige ved det Barn meest
tager Søns Lodsom Søner tilseller lige Lodved Daattersom Søn

ereytil saaoc i alle Boskab omhandstiffter med sine egne Børn
og devilleskinte og fare frahannem men aff Kiøbe Jord fang=Børn

ey førend deris Fader døer. Iyd Lowelb 1. cap. 6. See Skaansk.
Low. lb. 1. Cap. 23 somformelder: Hafver hand ey fleere Børn end

en Oaatter danyder hand dog 2 Lodder aff hendis Møderne Jord¬

fordthander Mand og Myndig for ti Mands Lod. All get. Tet.

Lege Voc. b. Moder ufra
Sidde og Bonden og Hustruen udi sellig sammen ockiøbe

Irdt og hafveey Børn sammen, døer enten aff dennem da skiftis
deris Kiøbegodsssaasom onten Bestab Endhafver Bonden Baan

som er Hust uens Steffbarnsocer det lagt i fellig med dennemshaf¬
de de kjøbt noget Godsssiden deris fellig vaar lagt or døer enten den¬

nemsidensda stifftis og den Kiøbe Jord som anden Boskab dog der¬

som Steffmoder først døer dabeholder Faderen den Købe Jer
saalængehandlefver: Men efter Faders ødsstal det stifftis immel¬
lem alle hans Børn som vaare udiiellig med hannemsi hvor mange

Kuldhandhafver som anden Fæderne Jord. End den Faderen
før og ere Steffmoder og Steffbørneffter datager først Stenbun

hans Anpart aff Kiøbegodssefterdi det vaar if lligjor siden alle hens
Arvinger haltt v. d Hustruendog legat den Lod der Stefbarntog
til Fæderne Jordffordis at ald den Jord som Bonden kløbershvadhel¬

ler det er i felligmed Børns eller uden det ka dis alt Fæderne uden
den

Fad.
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den Lod Hustruen fanger. Vide textupreallegat Jur. Cambr. Ub.

1. Cap. 6.

Fadersmaaey forholde Sonnen sit Møderne Arffsnaar hand
er 5. Vintre gammel om Moder er død. Jyd. Low lb. 1. Cap. 7.

Men Daatter maaeysige sig aff Faderens Vergemaal førend hand

gifver hende en anden Verge. lbidem. Lege Vocab. Mindre Aarin¬
ger. infra.
Faders er en skyldig at giffve sit Barnnoget i Hande imeden
hand og Moder lefver: End om handgifveret sit Barn noget ihan¬
desda maa hand ey necte det de andre Jyo. Low lib. 1. Cap. 14. G 18.

Kosteroc Fader er sit Barns Reyse ifremmede Landeseller og Bryl¬

lups udflye or dets lige Or døer Fader førssaahandeykand giøre de
andre lige skiel somhannem tyckis ret at være da skulle Samfren¬

der tilgiøre de andre saavist billigt oe Boenkandtaale, ogsaaat de

oefaae tillige maadelig fremtarff og Nødtørfft. Receß. Christ. glb.

2. cap 7.Parag. 2. Lege Vocab. Børnebørn. Jupra.
Den Norske Lowsiger: At Fader eller Modersmaa ickeudgif¬
ve sin Søn eller Daatter med flere Penge fra sigtend at de andre børn

kandfaalige Lod der imod. Endser meere gifvet da hassvehver aff
dennem lige megitssaalænge Arfven recker til: Recker ey Arfventil
dalegge tilbage til lige Skiffte den som meere hafver oppebaaritsend

Lowen udviser. A. B. 7. Cap.). Arfvetal. parag. 13. Lege Jus Seland.
lb. 1. Cap. 7. Fideinfra Giffter Fader.

Fader maasigene Barngiøre. Den som Fader giør til sit
Barn den maa ingen Mand vræges og ingen Mand maa giøre den

Mand Barnsder selffeygiorde sig Barnsuden rette Arvinger. End
hvilcken Mand sig giør med Lowen Slegfrid Barn paa Tingesspa¬

resig for det som for Adelkone Barnsom paa bedis. Jyd. Low. lib. 1.
cap 22. lege Vocab. Slegfrid Barn infra. lem Eetledingsupra.

Fadersmaa bøde sine Børns Bøders og Faldsmaals saalenge
deere hoshannem i fellig og uskifft Boe jutajus Seland. lb. 1. cap.
2. Elb. 5. Cap. 33. Skaan. Low. lib. 2. Cap 17. 18 Lege Vocab Fellig

enjra.

Fader

Fad.
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Fader Judlegger Sønne Konens Godsssom hun indførde, med
Kiøns Næfnsom hendis Gods eyvaar lagt ifelliglochendis Mand

døer uden Børn. Ind. Low. Ub. is p.. Lege Bondens Sønsara.

Fader, som er Gienmæle for Dom og Ræt hand bør meere
orbedre at staatiltroende end alle hos Børnsom Ocere imod han¬

nem. Jur. Seland. lb. 1. cap F. Slib. 5. Cap.3. Skaansk Low om
Arff cap. s. forstaa om dennem kommer Tratte imellem om hvis

Børnene haffve udfaait aff Boct. Skaansk Lows ). Bog 23. cap.

siger At Fader er Myndige for ti Mands Lod. etc. Vide Dict Arf¬
ve Bogcap. 31. som formelders at Faders Faders er nærmere allom

Gienmaale ved dennem der i Stufven site med hannem forstaa
om Børnebørntrætte med hannem om Arff. tert præall gat.

Faders eller Moders Jord, om denskalselgis daskal den
Laugbidis z. Tings Fæderne skal tilbindis Fæderne Frænder og

Møderne Jords Møderne Frænder. Men skudis den bort førend

den Laugbindissda maa næste Frænder den efterkalde Iyd. Low üb.
1. Cap. 34. Vide infra Jord S Voc. b. Laugbindis.

Fadersom handliuser Slegfred Barn i Kiøn og Kulds o: Er¬
ter det inden Tingesdaarfver det halsf Lod ved Adelkone Barnsefter

Fader: Erey Adelkone Barn til daarffver Tingliust Barn fuld
Lodsmen er det paa Tinge skiødet noget til særdelissda beholder sam¬
me Barn det og ey meere. Jyd. Low lb 1. cap 21. Skaan Low. Ub. 3.

cap. 10. 17.18. 20. Vide Vocab. Eetleding. stem Norsk. Low. A.B.7.
cap.5. Arfvet il. Lege infr. Slegfred Barn Voc. b. Kiøn og Kuld.

Faderburssigis og kaldie Kongens Dronningens for deris
Børns Gods og Følge som de føre med sig naar dereyse: som Ade¬

lens Tieneressaa vel som alle andre i hvo de tilhørersere forplictede at
age og befordre naar hans Kongl. Mayest eller Oronningen drager
Personligigiennem Landet. Receß. Christ z. utit 2. Parag. z. Hand¬

festn. Frider 2 art. o. Handfesin Olaup. r 18.18. Formelder sat Bøn¬

demeskulle føre Kongens og Dronningens Fadeburssaa langt Her¬
redit recker Men vorder Brøst udiføring v. om nogen findis for¬

som¬
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sommeligesor viley agel da skal Kongens Embeds Mand leye Vo¬
gnejor den det forsømmersskal betale Vognleyenfor derforuden bøde
3 marcksom hand er louligtilsagt etc. Færremænd i Danmarck,

skulleoesaaofverføre Kongens Fadebur ved ethvert Færresteds fri
foruden betalning. Recess. Christ, 4. Ub. 2. Cap. 24.art.2. Lar g.4.)¬

dermeere Lege Vocab. Skydtzfærd.
Fæsproprie, Peculia, atine, bemercker for der under kand for¬

staais alt det Ovegeller Fænet nogen kand eye, aff alle slags det væ¬
resig Hest Hors Nød Sviin Hund Faarsocalt andet Ovego Fæ¬
nitssaavist selffkandgaa aff sted intet undertagit som udi nogens
Boel Hæffdor Værge kand findis. Emme Fæmuneidem, sie

Mun=Fæetiam idem. Undejus Seeland. lib. 1. Cap. 13. Ub. 5. Cap. 40.
Dernæst bemercker det ord Fæs mgenere, alt eens Gods og Formuel

som nogen kandeyesihvad det værekand. Hie Liggende Fæetiam,
stem, Stort Fæsmaalforstort Gods og Formue. Jus Seland.lb. 5.
cap. 32. Skaan. Low. Ub. 1. Cap. 6. Gr. Ovelcketydermeere statueris

mange steder udi Lowernes og særdeelis aff den Jydske Lows z. Bogs
6. Cap. hvor formeldis: Attagehans Fætil Staffns det paar, at

frapante sin Haffne Broder hans Gods igamle Dage naar hand

fandtis forsømmelig og vilde icke udrede til Skibsbehoff og Hafne
leeg det handpligtig vaar. etc. (3.) Betyder det ord Fæl værff og
bestilling ut, At være offne Fithai Fæsins sto loco, det er: At være

paa Fiskeriseller paa Fiskeleyesudi sin værfforbestilling. Der om see
Skaansk. Low. lib. 4. Cap. 20. Crinfra Vocab. Offne. Nota.
Omsaa hendissat noget Fæeller Oveg der mandloulige maa

hafve som Hest, Nød Svineller Hundsslaareller døder noget Men¬
niske og vorder foret til Bane, da bøder Bonden der Fæetaatte stre
marck oegiffve Lowathandeyviste at det Fæhaffde den vaane.

Skeer det ttegange aff samme Ovegsi Bondenshæfdda bødis fuld

Mandebod. Iyd. Low. Ub. 2. Cap. z. jus Seland. lib. 4. Cap. 12 Parag.

denultimo, G supra Orab. Lege Vocab. Tiut infra.
End føder Mand op vilde Diur som er Vlfve=Hvalpes eller

Bior¬
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Fæ. Fæd. Fæi.

Biørne Hvalpe Hvad de brydes derfor bøde de fulde Bødersder den¬

nemopfødes eller ihæfdhafver. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 36. End vorde
deløsefor dræber anden Mand dem bøde icke derfor: Endsi Bon¬

dens hæffd maa de icke dræbis ibidem Lege Vacab. Blid Natur.

Fæsom det vorder ihiel siuckit uden nogen Mands Bif Gaard¬
aff Bijer da bøde hand icke derfor der Bijerne aatte Menskeer det i

Bi Gaardensdagielde hand Skaden der Bijerne aatte fordihand

haffde ey loulig luckt om hans Bijer. Jyd. Low. lb. z. cap. 338.
Lege Gaardbryderes pauldinfra.
Den Norske Low formelder Om Hors ellers Nød dræber no¬

get smaa Oveg da bødis fuld værd derfor. L. L. B.Z. Cap. Parag. 7.
Odermeere lege Vocab. Nød infra. Om Fædræbislder om see under

det ord (Dræber supra. Men hvorledis med Indnam forholdis
baade i Danmarckor Norge derom lege Vocab. Indtegte Fæinfra.

Fæssom bliffver borte Drøffteqvegkaldit hvorledis det skal
søgissopliusis og annammis saa og aff den rette Eyere til Tingehæ¬

lis derom legejus Seland. lib. 6. Cap. 4. s.16. & supra Vocab. Alfare

Fr. Saadant Ovegsskal strax tilstellis Eyermanden efter Guds
Lows eller og forvaris indtil hand kommer og spør effter det iden 2.

Mose Bogs 23. Cap. v.4.5. i den 5. Bogs 22. Cap. v.1.2.3.4. Le¬

ge Vocab. Drofft supras.
Fæderne Franderagnatus, latine, ere nærmere at være Der¬

gerend Møderne Frender. Jyd. Low. lib. 1. 497. 28. Skaan. Low.

Ub. 3. Cap. 3. Vide erger infra.
Fæderne=Jord) Patriabona, kaldis all den Jord som Børn
arfve effter deris Forældre Thiald den Jord som Bonden kiøber

hvad heller det er i fellig med Børn eller uden det kaldis alt Fæder¬
ne. Jyd. Low. Ub. 1. cap. s. Skaansk Lows Arfvebogscap. 2. siger:

Det kaldte vialt Fædernis Jords der Fader aatte o: Eyede førend
handfick deris Moder eller Moder aatte før hun fick deris Fader.

Lege Vocab. Faderen supra.
Fæigiordel det er et slags Vedsk=Taskerssom kandsættislaas

fore. Jure Seland. lib. 6. Cap.3.

Fel¬

Fæl. Fær.
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Fællit eller og Fælleden. idem. Compascuns ager. Lat sigis
og kaldis den Marckeller Vong, som udleggis Aarligen til Græs¬

beedsocicke blifver saaid. alias Ofverdrøff eller Almindingssuoloco,
Menhvorledis gierdis skal naar en Byes Fællit) og anden Byes

hegnit falde imod hver andre der om see under det ord Gierde. lem

Jyd. Low. lib. 3. Cap. 68. Lege Vocab. Græsbeedinfra.

Færs og Folcksom Følge eller Selskab hvad heller saadan Fær
hedenstrecker sig til det Ondeseller Gode at giøre. Geny, Lat. Hine
Herr Færser Kongens Følgesalias, at være Medfølgere og samtydi¬

ge udi Mordeller Drab som med Raadsraad skeer det er Fredløs
Gierning. Receß. Christ. z. art. 22. Lege Husfred. Videjus Seland.
lib. 2. Cap. 5.6. m. 19. 24.29.30. Ub. 3. Cap. 2. 3. 5. 1. lib. 6. Cap. f. 6.)

E
Skaan. Low. lib. 5. Cap. 2.3. som paa alle steder talis om Fær og føll¬
gesor dets Bøder.
Reces. Christ. z. art. 23. siger: Erede fleere om Gierningen og
findis nogen tvilfor det vorder foret til Vaade eller Nødvergelda bø¬

de Hofvitmanden 40. marck ofver anden Bod og Medhielperen og

Medfølgeren zo marckshalfparten til den Dødis Arvingersochalf¬
parten til sit Herskab. Lege Skaanske Low om Orbødemaalscap..
ca. & infra. Raads-Raad. tem Veitervids Bod infra.

Fær og Følgeser adskillige Bødis og som den er tils som Hus¬
fred med Raads Raadinaar Drab skeer det er Fredløs Gierningsoc

dafalderhalff hans Hofvitlods uden Jordstil den Kongesagen haf¬
verfor andenhalfspart til den Bondesagen hafver 1 om det blifver til

Tingekiærtocforfult efter Lowen. Lege Gaarfred. G Reces Christ.
3. art. 22. jus Seland. lib. 2. Cap. 5. Om Fær og Følge til Drabpaa

Tingeldet er 40. Marcks=Bødershalfft Bonden og halfft Kongen.

Dict Receß. art. 23. Jus Seeland. lib. 2. Cap. 6. Skaan Low. 5. Bog
cap. 2. falerom z. marck. Scap. 3. siger: At Hofvitmanden bøder

40. marck for Hærverck, foruden Mandbodsom Drabskeerfor de i

Fær vaare bøde z. marck. Om Fær og Følge til Drab i Kircke
der paa følger 40. marcks Bodstil Kongenssaa og Frænderne og Bi¬

I

sco¬
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scopen Lege Tingfred. End den som er med i Færsat sætte Ildpaa

nogensdet er 40 marcks Bod. Jus Seland. lib. 2. Capig Vide Mord¬
brand. item Orbødemaal cap. z. parag. 2. Omnogen er med i Fær

og Følge atbinde nogen uloulige derfor bødis z. marck jus Seland.
lib. 2. Cap. B. Orbødemaal cap 6. Ligesaafor Færor Folgeomno¬

gen tagis med Vold. ibid. cap. 7. Scop. 24. jur Seland, For Slags¬
maalpaa Torfveseller at være der med Fær og Følgeser 40. marcks

Bod. Om Fær at giøre Buncke Bruder 40 marcks Bod stoloco.
Baade Gangs Færfølger z. marck ibid cap. 29. & 30. Forsær naar
Herverck giøris derfor bødis 3 marck Kongen og Bondenseffter

Skaansk Lom. Orbødemaalcap. z.

Færre=Mændskaldis de Skibsfolck som lebe med Færrer
paa Fractsimellem Landene for føre Folckofver ffrem og tilbage Saa¬
danne Færremænd maa icke føre nogen Betlere aff et Land ociet

andet med mindre de hafve Bevis med sigshvor efter de kand tilste¬
dis fraen Provintze og til en anden at forreyse. Hvilcken Færre¬

Mandsig der imod forseer tiltalis aff Byfogden, som Kongel.
Mayest. Forattere. Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap. A. art 3. Parag. ul.

timo Scap. 24. artic. 3. Constit. Frid. 2. Dat. Hadersleffh. den 27.

Decembr. 1888.

Færremænd hvad de maasor skulletagestil Fractspaa hver
Færriested baade aff ledige Personerssaaoc reysendis med Heste og
Vogneser Naadigst forordnet som effterfølger Fra Kiøbenhaffn til

Malmøe=Landskrone Helsingborrigseller derfratilbage End ogsaa

imellem Kaarsøer oe Nyborrigs giffver en ledig Person 4. Skilling
Dansk: Aff en Reysige Hest med Karlent). Rix marck. Aff en Bon¬
de Hestoe Karls 2. Skilling: Aff 2 Heste og en Voans). Rirdaler:

Affen Oxesved Kiøbenhaffn=Landskrone og Malmøes men imel¬

lem Korsør og Nyborria c. skilling. Vilnogen fracte Færrenalle¬

ne dagifve aff en liden Færre 2. Rirdaler, aff en stor Færre halff¬
tredie Rix daler: Aff en Baad med 4. Aaarershalff anden Rix daler.

Fra Rødbye og til Hellighaffn fra Getzoer til Warnomindefor fra

Kal¬

Fær.
————
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Kallundborrig til Aarhussskalgifvis dobbeltsbaade af Fodgengeret
Heste og Ørenssaavel somom nogen fracter Færrer eller Baade for

sig selff. nem fra Helsingøer og til Helsingborrigsor fra Vordingbo¬
rig til Falstersskal en Fodgengeregifve 2. skilling Dansketaff en Rey¬

sige Hest med Karlen 8. skilling Danskaff to Heste og en Vognsen
halst Rirdalersaff en Ore 4. stilling Danske: Vilnogen fracte Fære
ren for sig selff, dagisvis aff en Færre en Rirdaler og affen Baad
med 4. Roers Karle enhalst Rix daler Hvis Kongensegen Reyser
eller Fadebur er anlangende igiennem Riget med Kongens Hofsin¬

dere og andre daglige Tienere saaoe de som haffve Kongens fr. Pas

skulle alle Færriemænd i Danmarckofverførefrijs forudenbetal¬
ning. Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. 24. art. 2. Befindis nogen Færre¬
mand der imod meere at tagelden hafver første gang det bevisiis for¬
brut til Kongen 10 Rix daler-Andengang forbrut deris Borgerskab
og icke tilstedis i Danmarck videre Handelot Næring: med mindre
de Sagen kunde afsonefor siden bekomme Kongl. tilladelse videre der

ris Næringat bruge ibid. Parag. 3. Nota.
Paaalle Færiesteder nemlig Korsøer Nyborrig Kullund¬
borrig Aars-Assens=Kiøbenhaffn-Malmøel Landskrone, skulle gif¬

vis af hver Smackeffor hver gang den ind eller udløbersen slet marck,
og affen Færreshalff saamegitstil Kongen og Kronen-An Vording¬

borrig Helsingøer-Hellingborrig og Medelfarts Færrersgifvis for

hver Reyse enhalff marck: hvor med Tolderne skal haffve indseende
som de acte at svare og deicke selff derfore ville staa til Rette. For¬

ord. Christ. 4. Dat. I fr. den 16 May. Anno 1647.

Den Norske Low formelder. Om Alminding eller Alfare Vey

løber til og ofver Elfves der saa store og flydendeere, at derkand icke
Broe ofverleggis daskal deflie Færremand der til somhoffver

Jord næst Elfven: Ochver som ofver vilfareigiffve for hver Kal).

skilling Danskjor for hver Hest 2 stilling Dansk. L. L. B. 43.4.) pa¬
181. Men vil Færremanden nøde veyfarendis Mand fleere Pen¬
geaff eller vil icke føre den over som vil gifve Farrelon, men maa

i ii

for¬
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fortøfve en Dag ofver dabøde Kongen en halff marck Sølff, octil
den Færremandentilsættes en halff marck Selff: dog ere Færre¬

manden ickeplictigat førenogen over siden Soel er sæt ickeheller

før Soeleropgangen. Fører Færremand Tyffofversvidendissda
mistehand sin Hudlochede Tyfvens Stolbroder. Endtager nogen

Færrenforfarer bort med uden Færremandens villiesbøde Kon¬
gen og Færremanden hyer en marck Sølff. ibid. parag. 5. Farer

Færremanden bortfra Færiestedt daskaffe Landdrotten en anden

Færremandigien sinden 5. Nætterseller bøde en marck Sølffshalft
til Kongensochalfft til Færiens behoff ibid. par g. 6. Lege Vocab.

Bygde Mandsupra.
Falcke og Høgeser et synderligslags Fugle i Norge velbekient
dogtvendeslags=Lowens Ord der om ere saaledis Falcke og Høge
hvor de bygge Reder dahøre dehannem til som Jorden tilhører de
bygge paa Vilhand selge demsda skal hand først binde Kongen dem
tilkiøbss førendhandselger dem til andre. Nota. Kongenmaalade

fange Falcke paahvis Grund hand vil i Norge tager anden Mand
dem da føre dem tilbage igien sot bøde Jorddrotten Landnam. L.L.

B. 49. Cap. Lege Vocab. Hogeinfra.
Fald og Faldsmaalidem, Mulcta. Lat der under forstaats
alle de Bøderssom nogen med Retten kand tilkiendis for nogen For¬

seelse at udgifveihvad maader det være kand Penge eller anden Bod.
Pete Rigens Ret art. 31. G supra Bøder. Dogskalvidis, at ingen
aff de ifelliger skand forbryde meere end sin egen Hals og egen Hof¬

vitlod. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 11. Sjure Seland. lib. 1. cap. 41. 43

Handfest: Ericiformelder at hvor mand bryder eller feldis til 3.

marcksser marck eller 9 marck Sag da maa Jorddrotten opberge

alle Faldsmaal foruden iden Sag hvor Kongen er selff Bonde.
tert ibid. Sparag. n. Hine Ledings-Fald unde Vocab. Leding. 6

Norsk Low. V. B. 6. Cap parag. 3.4. 5.
Falsk indus, falfis, insdelit, Latine. o. Sviigeller Bedræ¬
ger. Det er Falsk om mand sætter Steen eller Stabel eller slaer

Pen¬

Fal.
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Penge uden Kongens Forloffjeller forarbeyder falsk Sølffeltemkiø¬
ber eller selger med de Penge derhand veed falske at væres etc. Hvil¬

cken som giør falsk da bør Kongen hans Haandt det er (hander fal¬

den i Kongens Naade og Vnaade) og den der Falsk sicksbor at haffve

aff hannem Skadegield-Men sigerhin Neyfor den anden sicter han¬

nemsdavergesig med Herritz Næffn. Lege Herridtz Næffn. uem Jyd.

Low. lib. 3. cap. 64. & 66.
Den Norske Lowsiger: Atalle de Vaare som mand selger i

Tønder eller anden Kars det væresig Honning Maalt eller Korn i

Punde Meel i Sæcke, Smør eller Salt i Løbel Liin eller Høreller
anden deel i Knipper det skal alt værelige got inden og uden. Endom

nogen forfalsker sine Vaare og selger dem siden dahaffve forbrut

Godsit til Kongentor der foruden 8. Ørtuger og 33. marck Sølffju¬

den hand vil vergesig selfftolfftes at hand icke vidste at de vaar Falsk

iblant Men hafver hand selffkiøbt samme Vaare og viste at der var
falskiblant og vilde det icke afftage dahaffve forbrut Godsit til
Kongen) og bøde 5. marck Solff. K. B. 10. Cap. Ilige maaderfor¬

holdis med andre falske Vaare uden hand fører den tilstede som

falsk giorde dastande hand selff derfor til Rette. ibid. paragr.3.4.
Nota. Det erfalsk somgode Mændkiende falskt være. parag. 5.
ibid dog maa Ombudsmanden en kiende derpaa. Endbefindis no¬

gen som omgaaes med falske Tønders Skepper Vect Bismer Al¬
nes eller Maall dasiraffis derfor effter Lowen som vedbor. Dict. lib.

cap. 29. par. Lultim.
Falsk Selffeller Penge som findis med gode Mænds vidne
maa ey mere udgiffrissmen skal enten brendisseller huggis i sønder
eller kastis i Haffssaaat ingen Mand maa det mere finde. Iyd Low.

lib. 3. cap og Orden som det vitterlig udgiffver eller selger straffis

som en Falskener. ibaemmtertum. Endhvilcken Skippersom
findis eller betrædis at hafve falske Certificatzer hand hafver dermed
forbrut baade Skib og Gods. Forord. Christ 4 Dat. Glycksborrig

den 7. May, 164. Den Norske Lowsiger: At dersom nogen be¬

findis

Fal. Fan.
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sindisat stempe falsk Selff: dahafve forbrut saamegit aff sin Bo¬
es Lods som handhafver falsk stempet, og der til 8. Ørtuger og 15.

marck Selff og gifve den sit Solffigtenshand at beydet fors og icke

bruge sit Embede der efter. K. B. 10. Cap. paragr. 2. Lege octb.
Guld.

Falsk Tingsvidne. Vide infra locab. Tingsvidne. Tord.
parag. F. G Receß. Christ. z. art. 16. Obnebreff Christ. 4. Dat. Kol¬
dinghuus den 4. Augusti, 190. Not 2. Hvosombesegler prangtel¬

ler Falsk inden Tinge, bøde Bonden og Kongenhver 40 marck in
legibus Errici parag. 22. 23. Lege Vocab. Langrættis Mandmira. 1.
tem Norsk Low. Ting. B. 3. Cap. Reces Christ. z. art. m. formel¬

der Om Skriffvere eller andre forfalske Ting=Bøgerne dastraffis

derfor som Falskener. End de som befindis at omgaa ochafve fal¬

skeeller selff giorde Brefve de skullestraftis som andre Falskenere
uden all Naade. Constit. Frider. 2. Dat. Hadersleff 27. Decembr. 188.

Vide Norsk Low. M. B. 24. Cap. & infra Vocab. Paß.

Fang) ↄ: Tilhøring ut, Gaardsens Fang skaldis allden

Grund og Eyedom der hører til Gaarden. Hine, Jern=Fangskaldis
alt det som er giort aff Jern) og Jernkammeret tilhører. Altsbety¬

der det at fange ut, at fange eller bekomme Jord og Eyedomsvi¬

desao laco. Hine Fiskegang (Diure Fang etc. Vide For=Fang
indret.

Fangi Boel vel Fange=Jordidem. Det er den Jord som

Bonden eller Hustruen kiøber eller fanger udifellig hvilcket tilleg¬
gis ogjeffnis baade paa Fæderne og Møderne om Trættepaakom¬
mersimellem dem som arfveskal dog giøris Konens Jord først fuld

soia soldter: hvilcket 12. Mænd aff de beste udi Bygden boe, eller

udi Herrit skulle svære det til Fæderne Jord, og det til Kone Jord
det de torfor det til Fang der deville. End brysternoget offeyler
(saa de en alle kand faa deris fulde Lod) daskaldet bryste i Bon¬
dens men er der Fange-Jordsdaskalochans Lod fuldt udt fordi det
eymaakaldis Fang i Boe, førend enhver bekommer sin fulde Lod:

Er
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Ersidennoget til ofvers, daer det Kiøbe Jord og gaar til Skiffte.
Lege Vocab. Hustrueninfra. lemzure Seland. lib. cap. zu Skaansk
Lows Arfvebog. Cap. 53. stemmer og her med ofver et. Vide Reces.
Christ. 4. Ub. 2. Cap. 7. art. 1. parag. 3. G 4. allas.

Fangessigisellers i Lowensatskaffe anden Mand for sig som
skulde fare i Lethingigammel dage isteden for Wmyndige eller

gamle Mænds eller og for Ovinde eller Lærde=Mænd, de sagdis at

Fange anden Mand for dem ut Jyd. Low. Ub. z. Cap. 1. alidsat
Fange o. Fængsles Gribe, Baste og Bindesudediske Mænds eller
andre som brødigog skyldigere. unde Lege Vocab. Bindis supra.

Fangis nogen som er udskickit Legation viis paa Kongens
og Cronens vegneseller udi Krigor Feydesenten til Lands eller Vands

hand børigien at rantzonis. Privileg. Fridericil. parag. 18. Ssu¬

pra Adel.
Fastelaffnsløben med letferdigor forargelig Leeg (For¬
Mummerjor andet) er gandske forbuden og affskaffit under høyeste

Straff. Receß. Christ. 4. Ub. 1. Cap. 2. art. 26.

Fattige og Huusarme Pauperrimus bonorum, Lat. deskulle
forsørgis der om læs Guds befalningsudi Moses. Bogsys. Capi¬

tel hvorhand siger: Duskaltoplade din Haand for den Fattige
oclaanehannem effter som hand haffver behoff v. 7 8. Duskaltgier¬
ne gifor den Fattigesocladedit Hierte icke fortrydesat du gifverhan¬
nem Thi HErden din Gudskal derfore velsigne dig i alle dine Gier¬

ninger du tager dig fore. ibid. v. 9. 30. Sy. Hielv den Fattige for

Budensskyld for ladhannem icke gaa tomhændit fra dig isin Nød.
Syrach Cap 29. v 32. Mistgiernedine Penge for din Broders og

Næstis skyld for nedgraff dem icke under en Steen, dersom de blive

dog borte. v. 13. ibidem
De Fattige skullegifvis Tegn at omgaa medspaa det en hver

kand vide syoad for Folckshand sin Almisse meddeeler. Recess. Christ.
lib 2 cap z. art Faragr. 7. G. Forord. Frid. 2 Dat. Hadersleffhus

27. Decembr. 188. Paragr. 1. 2. 9.10. Kirckens Ordinantz fol. 73.
Ki

for¬

Fat.
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formelder: De Fattige til behielpning skal all den Rente beholdis

som deher til dags er vaan at hafves etc. Legefol. 74. 75. C. Fo. 52. 83.
ibid. lem infra Vocab. Hospitaler. Handfestn. Olai, parag. 29. for¬

bindersat ingen maa undertrycke den som ingen mackhafver o. den

Fattige. Envbefindis nogensher imod den Fattige at forurette
dabøde derfor til Kongen og Bispen som handvaar nederfeldig etc.

ibidem Nota.

Fattige i Kjøbstæderne skulle beskickisen Kiste hvor udiskal
indleggis hvis Chrisine Mennisker vil giffve dem for Gudsskyld:
Demskulle ogsaa tilsættis slittige Dannemændssomelske Guds Ord
til Forstandere. Herombesee Kirckens Ordinantz. fol. 52. 53.

Fattige Folcknyde fri Begrafvelser i Kirckegaarden. Reces.
Christ. 4. lib. 1. Cap. 4. art. 41. dehafve og Søndags gemeene Klocke

frijudenbetalning ibid. art. 43. Vide infra Superintendenter. Lege
codem Recess. lib. 2. Cap. F. art. 7. Parag. 10.

Fattige Folck i Norges som intet haftve at holde sig selffaff for
Frænderne icke heller formaar at føde, ocickeeresaaføre, at dekand
komme Bye imellem dennem bør alle Bønder at flytte saavel En¬
virckis Mand som andre efter Budbyrdstil næste Byeseller bødeen

half marck Sølff til Kongen. Flyttis den Fattige icke til Byessmen

heden affsidis udi øde Marckersseller Skowsaa hand døer for hans

forsømmelseskyld eller og nogen viser Fattige Folckfrasig og icke
villaane dem Husssaa de der offver døesbidis aff Hundes eller risvis
aff Diur hvem der udi med Sandhed befindisshaand bøde den Fat¬

tige Døde med fuld Bodseffter skiellige Mænds Dom octil Kon¬

gen Tegengield=Or de Mænd som der om skulle dømmelskalgrand¬

gifvelige acte deris Doms at slig vaane icke opkommer i Landet. L. L.
B.S. Cap. parag. 1.2. Ingenskal fattige Mand flytte frasig om
Sommerenssiden Soel ersætlocey om Vinterenssiden det er mørckt.

De Fattige som selsikandflyttesig skalhaffve Hus om Vinteren
mod Afftensnaar Fænit gifvis: Den det nectersbøde Kongen 4. Ø¬
re Sølff. Men døer den Fattige der over ude, dastande til Rette

efter
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effter Laugdomme. Endbliffver den Fattige singsocbegierer Præ¬
stensda skal Bonden fare effter Præstensor lade den Singe blifve i sit
Husstil Præsten kommer eller bøde 4. Øre Spiff til Kongen. Di¬
dem prag.3.4. 5. Vide cap. 52. Gszacodemlege & loco. Om

Fattige Mands Gieldshvorledis den skal betalis derom lege K.B.
5. cap. em Vocab. Gield pauloinfra.
Feldes condemno. lat. o: at dømme eller affsige Domofver no¬
gen eller at felde en ved Dom. jur. Seland. lib. d. Cap. 24.26. & 26.
7

alids, at formælis paa ens Hals. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 128. Ene vor¬
der mand soren til Tyff da legge først ud saamegit som hans Gien¬

partfeldehannem tils orsicted ham forfor siden Tuigilds etc. Dict:
cap. 108. Ub. 2 Jur. Cimbr. Lege Vocab. Giømt infra. Ellerserat

felde saamegit som atomhugge et Træseller at felde det til Jor¬
den. Leve Vocab. Skouhug) infra¬

Feld eller forvunden Mand med Retten derom lege in¬
fra Vo af Lowfeldse Fredløs=Mand. Saadanne Folckkand mand
eylaane eller betroe noget aff sit Gods suden stor Fare saaathand
der paa fanger Lawhæffdsat mand vendter det er hans eget sthiend¬

dog det er andens Mands Fæssom blifver tagit udi hans Hæsfdsda

skal den der aatteskalde paa den der hand fick det udi Laan eller Leye
og ey deele ved den det tog. Iyd. Low. Ub. 2. Cap. 70. — Tord. pa¬

148. 78.

Feld Mandkandeystaa til troende eller vidne ingen Tinge
udinogen Sag, at in Glossa Jyd. Low. lib. 2. Cap. o. Reces Christ. 3.

art. 17. G. 18.

Feldseller Lowfeld Mandsmaa sizey Orrige (det er forflyt¬
tesit Godsforgiøresig fattig) uden det skeer førend hand sictisseller
og Domgaar. Jyd. Low. Ub. 2. Cap. 71. Rigens Ret. Art.. 56. Den

Mand der feldt vorder til sine tre marck, hand maa sit Godseyaff¬

hændes lib. 2. Cap. 68. Cuminhabilissit adomnia civiliaobeundum.

førendhandhaffver ret giortsbaade Bonden og Kongenfor derforu¬
den fanger Kongl. Mayest. Opreisningsor in integrum blifverresti.

Kr i
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tuerer. Dict. Jyd. Low. Scap. 68. siger: Den Mand der feldt vor¬

der med Ransnæffning eller nogen andenlunde enten til Kongens
Ret eller Bondens saa at hand er skyldig at gielde sine tremarck da
maahans Gods ey affhændis hvercken Boe Fæseller andet førend

hand haffver ret giort baade Bonden og Kongent og handmaain¬
gen Mand søgesom hand fanger nogen Deele og ingen Mand maa

tage hannem til Brydies or udi Tieniste eller Forsvar uden hand vil
svare og rette forhannem; fordi at siden Mand er enten feldt eller

fütet damaahand ey flytte sine Faarekaastes og en vide sig anden sted
bort, Allegat. Tert. Mens blifver nogen feldt til 40 marck derey
haffver fult ved at hette dahafver handser Vger enten at udlegge
Bøder eller sætte Borgen: skeer det icke dagaa det paahans Hals.
Reces. Christ. z. urt 26. Hvor vist den som er under Rigens Forfølg¬

ningsmaastaa i Low og Tow, det lærer Rigens Ret art.. 58. Gsø.

stem Forfølgning pauldinfra..
Feldeller Lowforvunden Mand ifelligsder om siger Jyd. Low.
b. 2. Cap. 69. Tager mandisin Gaard eller i sin fellig nogen Mand
der Lowfelder eller sicted daskal den der sicter hannem skalde paa
Bonde der hand er tilfarenset andet og Tredie Ting: Vil den der

hannem tog hvercken forhannem Rettes eller ladehannem bort med

sine Kaaster daskalhand dømmis paa Tinge at tage aff den Bon¬
de Gaard der hannem holder fuld Nam. End erhandsictet ocey

feldt den tid handkom i Bondens Hæffol daskal hand udfare med
sine Kaaste fordi at hand maa hannem eyholde og ey tage førend
hand hafver sigaarsaget for den Saghand vaar sicted for. Fodem
Ub. Scap. 101. formelder: Om Hosbonden vorder søgt eller forvon¬
den enten til z. marck eller 40. marck og er hans Hofvitlodeysaa

megitsda gielde alle de der i fellig ere med hannem. etc. Odermeere om
denne Marterie, lege Vocab. Lagsøgt ltem Lowfeld. infra.

Felde ere alle de som inden Tinge vidne eller svære eller Feld¬
Mand. Receß. Christ. z. artic. 17. Lege Vidner infra.

Felligeller Fledidem, Communio latine, betyder først specia¬
liter.

Fel.
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liter, hvis Felleskabstostreeller fleere kand hafve med hver andres en¬
ten ved contraherring at participere i løstog fast Gods, effter hver

andris Dødt eller og ved Ecteskab ut Jyd. Low. Ub. 1. cap. 6. om
Mand) Koneor Børn i Felligsor desom fødis der udi Scap. 20.
om den som Ovennis eller gifftis ind i Enckeboe) (forstaat gifftis
med Kone som hafver Børn, ocey er adskild vedloulig Skifte og

Vurdering) og hafver hand eyselff Hoffvitlodsetc. Cap. zortjusdem

übri, siger: Om nogen Mandi Fellig bliffuerfeldseller forbunden,
(Hosbonden undtagit ut sapra. gielde aff sin egen Hofvitlodsocey
meere. Lege Tord. paragr. 51. ubidicumur esse in communione taci¬

ta. Gjure Seland. lib. 1. Cap. 4.5.67.10.N.17.19.22.23.24.40.4.43.
Glb., cap.4. der kaldis det Fled. Lege Vocab. Ovennis infra.

Fellig, som leggis eller bliffver lagt ved Vurdering det skal
saaledis skees at all deris Formue som ville i Felligsskalanslaais udi

Penge og sidenskal saadan deris Felligforkyndis til Tinge. jur Se¬
land. lib. 1. Cap. n. dog skulle Parterne være selff Personlige til Tin¬

ge og samtycke saadan Fellig og Vurderingsom skeeder eftersom

forbemelte Capitelom saadan Felligviistløftig formelder og indehol¬
der. Vide Skaan Low. lib. 1. Cap. 5. 6. 7. Sc. Arfve Bog. cap. 29. 30.
31 32.33.34. 45. 46. 47. 48. 49. Se. Den Norske Lowsiger: At in¬

gen Qvindemaa synne sin Hosbond Fellag naar hand villegge de¬
ris Penge til Jeffnit dog kand det icke kaldis Fellag, uden hver den¬

nem tillegger alt det de eyer eller eyendis vorder baade aff Arfveoci
andre maader hvad heller det skal skiftis ved Barnseller Vdarfvinge.

Dict. Norsk Low. 6 Arff. B., cap parag. 4. End døeren aff dem
dabetalis Gielden lige som deris Fellag vaar til. Dict. loco cap. 13.

paragrapho ultimo.
Fellig betyder og for det andet generaliter det Felleskab
mange Lods=Eyerekand haffvetilsammen; som almindelig Græs¬
gang i Marckenseller Ofverdreff, item Felligs Græs og Vandsor

hvad somheldst saa næffniskand ur Felligs=Fiskerie og Felligs¬
Skoufve som ere uræbedeshvorudi ingen maahugge. Receß. Christ.3

Kk ii
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art. 29 Handfestn. Frid. 2. Ert 7. siger Athvor som Felliger der
maa ingen Afflods Eyere hvercken Kongen, Adelen (Bonde jeller

nogen anden brunne Fellig udi Skoff Marck Fægang, Fiskerie
Oldensvin=Skouffhua=Iagtieller anden brugelsesidere enden hver

sin Lod og Andeelkandtaale. Dog Felligs=Skosive ud i Falster og

Laalandsmaa ingen slaa stort Vildruden Kongen alleene eller og med
hans Kongl. Mayest. tilladelse. Odermeere lege Skaan. Low.lb. 1.

cap. 10. Oc.
Den Norske Lowiligemaader forbindersat ingen maa bruge
mere i Felligs Skoff eller Marck, end som hans Lodkaandtaale.
End vil nogen bruge videre da maa de andre Lods-Eyere binde han¬

nem til Laads og udskiffte hver sin Anpart thi den bør Skiffte som

Skiffte begierersor ingen maa det hindre anden til Skade. L. L. F.
20. cap. parag. 1. Iligemaader forholdis, om Adelen eller Odels¬

bondehafver Felligs Skoff med Kongen eller Kirckensdamaa det af¬

skifftis ved sexeller toiff uvildige Mænd saahver kand vide sin Lod
at bruge. Ibid paragr. 2. Reces Christ. z. siger At ingen skal forbin¬
dis, Skoff-Marck eller Eyedomsat kalde til Reebssenddog Kronen

eller Kircken haffver der Lod og Deel udi artic. 28. Lege Vocab.

Skoffhug.
Felligkand ockaldis det som udlaanis eller sættis til Pant og
Forved=Ovegeller Godslden derfore sickisshand er skyldig at legge

udsaameget som hand ganger ved og der til tolst Mænds Eed for

hvis hand icke ganger ved. Jyd. Low. Ub. 2. cup. 1. Lege Sicte &

Halsfæ infra.
Felligkandoesaa kaldis Marskapi, som kand holdis aff toeller
sitere udisær Kiøbmandskab, eller udiandre maader en hver at lide
Last og brast med hver andre ockaldis larine Societas, Hvor om den

Norske Low saa vist formelder. Om to Mænd hafve Felligs=Augel¬
Høeeller Korn, daskal ingen aff dennem noget der afftage, førend
det bliver dennem skifft imellem. L. L. B. n. Cap. Endydermeere for¬

meldis Atalt det mand eyer tilhobe, hvad heller det er Ager (Eng

Hus

Fel. Fem.
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Hus eller andet som skifftiskand; daskalden Skiffteraadt som

skiffte vill. K.B.18. Cap. parag. 1. Meneyer nogen det Tingesitilho¬
bessom icke kand skifftis uden Skade og den ene vil bruge det for den
anden ancker der paa eller formaar icke at bruge det dabindehand

dem først til som med hannem eyer: Vil de icke kiøbe dakaste Lod

om hvem kiøbeskalfor den Loden tilfaldersbeholde det efter serskiel¬

lige Mænds Vurderingseller selge det hvem hand vil og gifve hver
sin Anpart aff det Værd det vurderis for: Villede icke vedtage da
beholde det ismforvaring, som sit egit Gods, indtil de kræfve det.

ibidem parag. 2. End eyer mand Skibtilsammensor ingen af dem
formaar at kiøbesor andre villetykiøbe det da maa den bruge det som
vilfor gifvede andre Skibs Leyes effier enhvers Anparts dog tage sin

Omkost for ud. K. B. 18. Cap. par ag. ultim. Lege Vocab. Reederne

infra.

Fellig, betyder og for det trediessaameget som Geleidesut at
væresicker og fri. Handfesin. Frid. 2. Artic. 2. siger: At den Adels¬
Personssomblifver forkyndet Feydesskalvære felligsorsicker og fri

Nat og Dagseffter Feyden er forkyndet. De qvopauldinfre. Ethine

fellige Dage orsickere og fri Dage Dehis vide Jyd. Low. lb. 3. Cap.
22. G 23. G Tord. paragr. 6. Om nogen paa de Tider eller Ste¬

der saaris eller dræbis da bødis ofver anden ret Bod 40. marck Bon¬

denssaa og Kongen. Vide infra Feyde.

Felligs=Brydeskaldis den udi Lowen som hafver gifvet sig
ind udtfellig til Bonden, bliffver hand Lougfeld da maahand

icke giøre sigorigit opliuse Bonden alt Fætil uden det bleff giort

førend hand blefssicted. Ockaldis saadan Fellig, Bryderfellig ut

Jyd. Low. b. 2. Cap. 71. Gjure Seland. lib. 4. Cap. 1. Paragr.2. G
Ub. 5. Cap. v. Lege Brydiesupra.

Femt regnis i Lowen forotte Dage eller og fraet Tingtilet
andet hinctredie Femter 55. Dage eller tredie Tingsinden hvilcken

tild den som søgis for Gieldsskal rette for sig. Reces. Christ. 4.lb. 2.
cap. . art. 7. paregra. lem, inden 15. Dageseller tredie Tingsskal
den

Fem.
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den som er uden Landsskræfve Arff og Gield efter død Mande efter
hander hiemkommen. Jyd. Low. Ub. icap. 2. Saar skal bødis inden

tredre Femt efter det er Lowdeelt. Jyd. Low. Ub 3. Cap. 27. ibidem.
Sætter Mand Huus paa anden Mands Jordsdaleggis ham tredie

Femt for at optage. Bryderhand ey Husit aff inden tredie Femt
bødes marck. Jure Seland lb. 4. Cap. 18. Vide Jyd. Low. Ab. cup.
i. Læs Sielandske Low. lib. 5. Cap u. 16. om den som stessnis til Tin¬

ge oceymøder inden tredie Femt. Men det 18. Capitelejusdem li.
briformelderom den som Sagen angaar Erhand uden Lands, da

maa hver Femt regnis for 34. Nætter og giørdatredie Femt 6.

Vaer etc. Vide capallegat.
Den Norske Lows L. L. Biscap. siger: At Effterforselskal
bødis inden Femt etc. alia Femte Steffnes ut i Norge, som kand

med to Mændbevisis at være lagt den Steffne maa ingen spilde el¬

ler hindre Hvem det giør bødes. Øre Sølff, halff til Kongen og

halfftil Sagsøgeren. ibid. cap. 23.

Femten Tjoc=Femdags=Brefve i Rigens=Ret art. 17.18.
Laugdags Brefvekalledelde tagis og forhværfvis allepaa en tidldog
brydis og læsis de paa underskedlige Tiders efter den 17. art. ibidem:

Første Tinglæsis Femten-dags=Brefvetssiden 5. Dage der efter

som er z. Vgers Dagslæsis Jordags=Brefvitsocendeligeffter o. da¬
gelsom er 14. Dags-dagslæsis 5. Dags Brefvetsoceffter de f. Da¬

gis forløb, maatagis strax=Rideeller=Rømnings=Breff. Dict. art.
18. Rigens Ret. & Rømnings Breffinfra Menpaa hvad stedsaa¬

danne Brefvesbrydisslæsis og paaskrifvis det findis under det Ord¬

Rigens Brefve. item Forfølningpauldinfra.

Femten Mænd i Skaane, og sexten i Siæland, somkaldis

Næstninger skulle sværge om Drab=Troldomsoe saadanne Sager
saavist Næffntilkommer: Derom siger Recess. Frider. 2. saaledis At
naar femten eller serten Mænd) (forstaa Næffn) blisfve loulig op¬
kræfvit daskulle de inden 6. samfelde Vaer dernæst efftersendelige
sigespaa hvis Sager de bliffve tilnæffnte at skulle dømmepaas under

deris

Fen. Fes.
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deris Boeslods fortabelse til deris Herstab. Dict. Recesart. 7. Lige

Drab Jupra¬

Fengsligen eller Fengsle dare incustociam Latine maa in¬
gen inosættissmed mindre hand gribis med ferske Gierninger som
Mord Drab Tyffveril ochalsløse Gierninger Birckeeræt art.3.
eller ocerfeldog forwunden med Lowen eller og bekiender de Gier¬
ninger eller Tyfver for Retten som hand beskyldis forseller vilicke

sætte Borgen for tilbørlig Sagsompaaeskis. Videsupra Baand og
Binden sin locum specie Allegatis Frider. 2. Handfart. 13. jus Se¬

land. lib. 2. Cap. 23. Hvo uden bevislig Gierning eller foregaaende
Dom fengslisthannem bødis 40. marck og Kongen ligesaa. Vide

Jyd. Low lb. 2. Cap. 91.
Feste Folck aff Adel: derom lege sapra Voctb. Bruder ¬
dermeere er forordnit atingen Feste folck aff Adel maahinanden

sielff (eller næste Forvante noget forære affrunde Perler eller og E¬
delsteenesvidere end to Ringe Vijeringen medberegnit, beggesudi det

høyeste paahalftrediehundred Enckende Dalers værd dog hvorin¬

gerevilgifve vide der udi sin egen Tarff. Skaleyheller nogen Gaf¬
ver aff enten dennemstil nogen aff Slectingerne, uden til Moderen

alleeneseller omhun er dødstil den udi hvis Hus og Tilsin Jomfru¬

enet og tilhendis Systerer dog ingen Foræring aff andet end aff
Guid alleenefor det icke til nogen ubilligofrerslødighed Hvosig der

imod forseer destraffis effter Friderict z. Recest. art. 10. Lege Vocat.
Edelsteene & Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. F. art.2.

Festens Gafve arra sponsalite, Lat iblant ufti Folckloc
desom ey af Adelereskaldes Festens Gafve, hvis Foræring Brud¬

gom og Brud, gifvehver andreindbyrdir. Hvad Christ. 4. Recess.
der om determinerer, der om see ibid. lib. 2. Cap. F.Artic. 3. nemlig: af

de Geistlige saa og Borgemestere og Raad for de Kiøbmandshvis

Formuesig ofver to tusinde Daler strecker maa forære til Festens¬
Gafvesocellers udigemeent Guld uden Steene eller Ammelering
giort Guidepaati Lod: Oeandre som Kiøbmandskab drivessaa og

for¬
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fornemme Handvercks Folcksen Guldring paa een Rosenobel eller to:
Mengemeene Handvercks folckseller andre skulle ingen saadan For¬
æringmaa udgifve. ibid parag. 13. End befindis nagenssig derimod

at forgribes eller og vitterlig og med Raad og Forsætthielper at fuld¬
driffve eller sætte saadan Forseelse i Verck dahaffver den eller desudi
Kjøbstæderne)forbrut til Kongen og Byen tohundrede Rirdalerico¬

dem Receß Lib. cap. Gart. 7. Parag. 13. Sic. Gr.

Festemand) Sponsus, kaldis den Personssom er enten troloff¬
vit nogen Qvinde eller Piges eller og tilsagt nogen (Ecteskab at ville

med indgaa. Saadanne Festemændstilsiedisickenogensteds udi

voris Danske Lower (mig forekommet at være deris Feste Møes
eller Feste Quindis Vergefførend de hafve haft Bryllupsocere til¬

sammen vjede etc. Men den Norske Low formelder: Om derkom¬
mer nogen Sag paa nogens Feste=Qvinde at hun hafver ladet ligge

hos sig forhand (forstaa Festemanden sickhende: Daskalhand
hafve Bøder for det hende var giort. Menhendis Giffting Mand
o: Verge skalhaffve Retten. Endom nogen ligger med hendessiden

hand hafver Fest og faaet hende daskalhand haffve Bodsbaade for
Retten og Mißtyckit. Endfaar hand hende icke daskal hendis
Vergehaffve Bod somsagter. Dicta Lege A.B. S. Cap. Parag.2.

Fester mand Lowi Lethingjor gifver eyfførend Mandhiem¬
kommer da skalhand veries med tolff Mænds Eed Jyd. Low. Lib.2.

(op. us. vide Lethinginfra.
Jeyde armis lacessere provocare, armaintende re. Lat er at
ride nogen effter med Vaaben og Verie, tilegen Heffngierighedsetc.

Hvo som vil Feyde nogen RiddersmandsMandidaskalhand giøre

hannem Erlig Forvaringforlade hannem Erlig undsige med hans
aabnebeseglede Brefft og sendehannem det med to Riddersmænds¬

Mænd. Handfest. Frid. 2. art. 23. dog bør enhver at tale anden til
med Low ocRetforlade sig der met nøyesefter di Kongen selffshvercken

Feyder eller lader Feyde nogen. Hvor om see Dicta Handfest. art. 14
lbidem, G Privileg, Christ. 1. parag. 25. Item Privileg. Friderici 1.

parag.

Fey.
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parag. 3. vide supra Fellig. Item Vocab. Borgen etiam supræ¬
Feylemarcket kaldis proprie, det Marckets som mand rider
Feylseller kand tage Feyludiskandoesaa være all anden Daarspil
som dobbel med Korteller Terning: Hvilcket fornemmeligen føris
og brugis i Marckeder Penge der med at fortiene og efterdi sligt me¬

sten Parten føris og drifvis aff Spillemændseller og andre letjerdige
Skarnsfolckersligt Daarskab Feylemarcket kaldit og forbindis

særlige i Gaards Retten art. 25. at ingen maa ride Feylemar¬

cket etc.
Notas. Til Hofvei gammel Dage dahaffver Hoffmænd haft
en anden seldsom eller synderlige Maneersat ride Feylemarcket med

fornemmelige udi deris Dricke Laug og Borgestuesthinaardesad udi
deris Dricks Suuß og Øelsmaalsbegynte de (synderlige naar dehaf¬
deen Broder iblant dennem som de ville daarligen aff bedrage Kiæ¬
der eller andet hand kundehaffve og dennem velbefalt 1) at villeride

Feylemarcket: Ordahafver en af dem siden fornemeste tilspurt det
gandske Laugeller Compagniesom de villeride Feylemarcket sua¬

rede de jasskulle det holdie Juden ald Modsigelseshvad de enten vandt
eller tabte: Der met bleffopstuckiten Punnert eller Daggert i Loff¬

tet ofver Bordet som desade ogsaalenge den sad saaledis i Lofftet

stod det enhver frit for at ride Feylemarcket som var sat de fratu¬
skede ocfrabytte hver andre Klædernes Stofles Sporer Lif Giortel
Handske Krassvers Hatts ocallandet hvad dehasdepaassaa at den

som eyforstod Grefvet ret maatte gaa nogen fra Marcket eller og
med nogle gamle Palter for gode Klæder: Jaundertiden med store
Hugtilsefterdringen maattenectenoget Bytte som begiertis. Hvor¬

fore saadan Feylemarcket er udi Gaards=Retten kaldet Daarspil
og Daarskabsor derforfforbudit at Ridis eller driffvis til Hofvesun¬
der Kris fortabelse Cllegat. tert. art. 28.

Dette er migsaaledis beret affen fornem Adels-Person, som
hafver hørt det fortelle aff hans egen Faderssom og i de Dage var med
tilsaadanne Marckeder etc.

Ll i

Fid
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Fid. Fiær.
——

Fid) Liquamen Lat. er Fiskeleye eller Fiskereed. Hin Fitha¬
Retskaldis den Ret eller Lowssom Kong Woldemar gaff Silde=Fiske¬
re udi Skaaneffornemliglde somsøgte Falsterboe igamle Dagesel¬

ler andensteds at fiste Sildsetc. Hvilcken Fithe=Ret kaldis Skan¬

nør Low for indeholder 14. perag: Angick Aarligen fra Seyersmis
vor Frue Dag i Høstloctil alle Guds Helgens Dag: Ocvar samme

Frihed baade til Land og Vand; til Lands, saavit Leyet eller deris
Byggesteder var og til Vands, saavit i Haffvet som mandsatte

Net eller Garn. parag. 1. Gjorde nogen dis imidler Manddrab der
da var det Halsløßgierning: Saaredehand nogen daskullehand

miste sin Haand End slog hand nogen daskullehand bøde 40.

Marck Bondenloc 40 Marck Ercke=Biscopenspartz.2. Endtog
nogen fra anden hand skulle legge ud det hand tog og bøde 3. Marck
Bondenfor 3. Marck Kongen: Stal hands. Penge Munsoværd
damaatte hand hengissparag. z. Faldhand aff Lowen som hand

bød sigtil Lowsor kunde den en fulddriffvesda skullehand legge ud det

hand stal og der til Ogilt delige saamegit til, og saatog Kongen

hans Hoføitlod og Tyfven skulle fare Fredløssparag. 4. Ingen
maatte bære nogen Vaaben eller Veriehos sig, under 3. Marcks
brodel perag. s. End befantis nogen at bære Mordvaaben

(som

Dolck Byssel eller saadanne forborgne hos sig.) hondskulle stingis

igiennem sin Haand, med det sammesparag. 6. Fant nogen sin Bry¬
die der sochand sagde neyldaskullehandskieris med Fitha=Retspa¬
128. 7. Suderes Ølkoner Kiødmangere Skindere og Smeder

som der boede de skulle hver Rede 2. Øre til Skattegield par 38.5.

Lege vocab: Bondgield. Jupras.
Fiær=Føllingskaldis i Norgelden Drab eller Skadelsom no¬

gen giør paa anden Mands Oveg og er ligesom Nidings=verck i

Danmarck ut sao loco infra. Den Norske Low siger: Dræber
mand Gieder Faar, Suinderhalff Marcker værdigeller Nød

eller slaaer saa det icke kandgaahiem det kaldis Fiærfølling det er

Pengespilde og bødis derfor en Marck Sølfft halff til Kongen oe
halff

Fie. Fin.
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halff til den Quegit aatte og gielde Skaden efter 6. Mænds Vur¬
dering. L. L. B.Z. Cap. Prag. 1. End dræber mand Gieders Sviin el¬

ler Faarfficere end fire da bøde efter loulige Domme og Afvindsbod
tilden Fæittilhørde. Endsigerhand ney derfor, da dølge med sin

Eedselfftredie, Kand Nødeller Øgsom slagitergaa hiem til Eyer¬
mandens Huussdaer det icke Fiær=follingsmen bødis da Afvinds¬

bod efter Lowlige Dommeshalff til Kongensochalff til den Fæitaat¬

te lbid. parag. 2. Lege vocab; Dræber mand Fæsupra. Endslaaer
mand Bye ud paa Nødsbødeen Øre Sølff-Saaoc omhand slaar

Horn eller Hale aff. Slaar hand Dye ud paa Hesteller Øg, bøde

fierdepart detz værd. lbid. parag. 7. Lege Gaar Niding. Item Vo¬

cab. Hugger. ifra.

Field) er store Klipper og Bierge) Rupes, velalpes. Lat. Hinc.
Fieldeskrid eller Fielskreed idem forstaai Norgelhvor mand byg¬

ger og boer paa Field og Klipperssom offte hendissat Field=Skreed

kommerssaa at Fieldeller Klippen udskrider eller udfalderssaa Huse¬
ne derpaa bygt er gandske bort gaarsetc. Hvorom Lowen saaledis

determinerer, at dersom Fieldskreed tager Huus bort eller Vind
bortdrifversda svare icke Leylending der til. L. L. B.1. Cap. parag. 13.

ultimo Lege vocab. Huus infra.

Fiele, celare, Latine, o: Hæle dølge eller sige ney ut intertn
Jyd. Low. Lib. 2. Cap. 97. Hvosom Fieler og dølger de koster der ef¬
terledis eller liusis, findis de inden hans Laas og Lyckelda vorde hand

Tyff derforefor hafve vergiort sin Hals og sin Hofvitlods Hvilcket og

Børn kunde giøre som saa findissor de ere saastore at de kunde Fiele
og dolgesut i tertu versiont latine, ubidicuntur Pueriscientesce

Larech occult are furium, amuium portionem suam in Bofa ibidem,
Scap. ion. Omenstiel og en anden Fielvidende, etc. Lege vocab,

Randsage entra. lem Stigemandettamifra.

Findings Spæck kaldis den Løn og Betalning den bekom¬
merssom hitter Hval i Norgelot hand maa affskiæressaa stortor viit

som Lowen tillader. Nemblig: Hvo som finder Hval i anden

Cl i

Mands

Fin. Fio. Fis.
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Mands Fiskestrandsder lengere er end 9. eller 18 Alnelda bør den som

finder Findings Spæck: og daskiere sig Mercke derpaasor sige saa

Kongene OmbudsMandtilsochafve saa Findings Speck der aff
2. Faufne paahvertkant firekant. L. L. B. 61. Cap. par. F. Endfin¬

der mand Hual paa Lands stor eller lidenssaa den ickebehøfver at flyt¬

tissdabelegge densor hafve for sin Vmag indings=Spæck en Fa¬
gen firekant. Behøfverhand at flytten og beleggen dahafve Fin¬

dings=Spæck to Fagne firekant parag o. ibidem. Finder mand
Hvalpaalandesocbelegger icke men tilsiger dem som Jorden tilhør¬
desdahafve Findings Spæcksen half Fagen. par. v. /bidem. Nota.
——

Findings=Spæckskalskieris fra Ryggensor tilbage til Findensalt
indtil Been. lidemparag. 12. Lege vocab. Hvalsinsr., End Fin¬
der Mand Garn i sit Sælleveyde og Sæludi dabeholde baade

E
Sællen og Garnitsindtil Garnitløsis fra hannem med Landnam L.
L. B. 62. Cap. parag. 1. Lege Vocab. Hvallufra.

Fjolmæle det Ord findis i den Norske Low. M. F. A. cap. og

forklaris sammestedssatkaldis den som er for meget Rumtalendissor
Kaadmundit. Linguar, Lat Som den der icke acter eller skotter hvad
handpaasiger eller efftertal noget Erlige Menniske. See den som er

uferskammetsor aff et Skielmiske Gemyteffortalerocefftertaler an¬
denspaa Erlige Naffn og Ryctes uden Ret eller billig Aarsage: Der

om formeldis ibid. At for alle Sager som Mands Eie angaarsor

ickekand louligen bevisisseller og den som sictershafver ingen Ret til at
kale paa Jochannem icke vedkommer: Dabødis Kongen 4. Marck

Søifft og den som Sictet er Ret efftet 6. Mænds Domfor den der
Sictet den anden Fiolmæles det er lidet høfligere sagt end Løgnere

mo sensu, vide dicto cap. & har ult.

Fiskeri. Pistatus Lat. derom lege Jydsk. Low. Lib. 1. Cap. Kjus
Seeland. Lib. 4 cap. 38 Skaan. Low. Lib. 12. Cap.1.2.3.4. Norsk Low

L. L.B.44.4. 4647. 48. Cap. Receß. Christ. z. Art. 31. 32. G 61. Handf.

Friderici Hart. 10. G U. Receß. Christ. W. Lib. 4. C. 25. art. 1. Item
Skannør Lov parag. 12.13.14. SørRettens scap. Lege supravocab.

Ennemercke.

Fiskeri

Fis.
——

27)

——

Fiskeri nyder en hver for sin egen Grund og ligesom hand
hasfver Lodor Deel i Marckensligesaabrugis Fiskerihvor felliger.
Dog maa ingen Fiske eller Fiske ladespaa de Stedershandsigickelod
og Deel til Grunden kiender (forstaa Hafvit og Stranden under¬

tagitmed mindre hand derfor vil tiltalissor staa til Rettessom Low

og Dom medfører. Receß. Christ. 4. Lib. 2. Cap. ef.art. 1 jure Seland b
4. Cap. s. Sc. 38 parag. ult./bid. Der formeldis Om nogen hafver tre

Vinters Hæfdpaa Fiskeris da maa hand Fiskeoenyde sin Hæfdsor
blifue ved Low, som om anden Jordfang og Deele. Lege Vocab for¬

tog infra.
Den Norske Low formelder: At enhver skal nydefri Fiskeri

for sin egen Grundsuden det er hannem Lowligen med Dom frakom¬
men. L. L. B. 4. Cap. Enhver nyde Fiskeri til Mitstrømmenssaavist

hans Jordpaaløber. lbidem parag. 2. Skaan. Low. Ub. 12. cap. 2.
Oenyder enhver sit Fiske=veyde for sit Landssom hafver været af gam¬
mel Tidfor ingen maa giøre anden Forhindring paa den Fiskerihand

haffver haft aff Arilds tid. Dicta L. L.B.44. Capparag. 3. C. Lege

Vocab. Laxe Fiskende.

Ingen maa Fiske udi anden Mands Aae eller Fiske=vandsu¬
den hand vil Fiske for den Aaen eyer, Giør hand der imodsbodehan¬

nem Skaden og Landnam. Ibidem parag. F. Eyheller maa nogen

spilde andens Fiske=veydeseller opbryde hans Fiske=Gaarde eller no¬
gen hans Fiskeebrug uden det er tuergierde som forbunden er: Hvo
det giør bøde Hofvit=Manden en Marck Sølff til Kongen i Af¬
vindsbodsog hver den der med var sen halff Marck Sølff Kongenoe
Bonden i Afvindsbodsog giøre det ferdig igien sor bøde Skaden efter
6. Mænds Dom partz. 9. Ibid. Lege Vocab. Aale Gaarde. Nota¬

Landdrotten maa icketage nogen Fiskerifrahans Leylendingjor der¬

som Leylendingoprymmer nogen nyt Fiskerildaskal hand nyde sit Ar¬
beyde effter ser Mænds Domsskalocsaanyde det for nogen Fremme¬

de efter 6. Mændssigelse. lbidemparag. 12. G ultimo. Ydermere
deharmateria, Lege Vocab. Sild=Fiskende infra. lem Bondgarn

supra.

Fled¬

Fle, Flo.
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Fledføring, larine Dedititius, er den som gifver og opdrager
sigtilen anden med alt Gods og Formuefformedelst en Etlig og nød¬
førfftig Opholdthans Liffstid at være og blifve under en andens For¬

suar og Beskyttelse. De qvo Jus Seland b. . cap. 36. 37 38 6 39. Hvor¬
ledis Fledføringer skulle liusis og forkyndisssaaor Laugbindis paa

Tingeldet læris m terin yd. Low. lib. 1. Cap. 32. Nemblig: Hvo som
vil sig Fledføreshand maa det aldrig vedersigeftigienkaldeelle-Ryg¬

gelendpaa Tinge skal mand Fledføre sig. Huo som vil sig Fledfø¬

reshandskal først Laugbindesigoe sine Penge til dem hannem skulle

arfve: End forglemmer hand det da maa de deelehannem til sin frel¬

seigien eller til dennem seiff. Kalder anden Mand paa sin Fledfø¬
ring ocer det ey giort til Tinge daer hand frelst foruden all Low.

End den der Ovennet og gift ershand maasig en Fledføre uden hun

Fledfører sig med hannemsetc. Ydermeere her omsvide Jus Seland.

Ub. 1. Cap. 36. stem Skaan. Low. Lib. 2. Cap.13.14.M.& 16. Lege Vocab.

Viifft. ifra.

Fledføringer maaeyarsve. Iydske Low. Ub. 1. cap. 25. Maa
eyheller vinde i nogen Sag maaeyheller være med andre i Low Ju¬

re Seland. Gb. 1. Cap. 37. Maa eyheller være andens Vergesthide ere

ey deris egne Jyd. Low. b. 17.Gør. Om SyskindeFledfører sigtil

hinandensiselligsder om lege Jyd. Low lib. 3. Cap.19. & Syskinde inf.
Fledføringer om deslaareller saarer deris egne Hoßbonder
dagielde Hoßbonden selff, som slagen vorder Bøder og Blodvide.
Hvosom tager Fledføringshandskalsvare hans Gierninger. Jyd.
Low. lb. 1. Cap. 32. supra: Skalo der imod annamme og opbære

alle de Bøder som blifver brut paa hans Fledformg. Odermeere om

Fledføringsor dens Medfart Vide Jusselandhb ic. 36. 37.638.
G Skaan. Low. Ub. 2. Cap. . 14. 1. ot 16. Lige Vocab. Wma¬

ge Insta¬
Flom=Sauge ere de Sauger i Norgessom skærer Deelersot
drifvis af Fiommen o. Vand fornembligen om for Aaret og efter

Høstithipaaandretsder kand de icke drisvis formedelst Iiß oe Kuld
om

Flø. Foe.
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om Vinteren saaoe Heede og Tyrcke om Sommeren som betager

dem Vandet: Tilsaadanne Flom Sauger atholdesskalingen nø¬

dis imod sinvillie. Recess. Christ. 4. lib. z. art. 36.

Flødemaa ingen paa anden Mands Jord, uden hans ville
oceygrafvesocey Huspaasætte. Iyd. Low. Ub. 1. cap. 57. Legeinsra

Mølle.

Fløyels=Kiortel og Perle Huer som Adelen maa medgissve
deris Døttre der om vide Receß. Friderici zart. 11. som formelder

at hvilcken Ridder Mands Mand, som Giffter sin Daatter fra sig

daskalhand icke gifvehende flere end z. Fløyels Kiortlesocto Perie¬
Huer: Viloe nogen gifve mindre det være dennem frift fore. tert.

præillegat.

Foeder=Fæskaldis det Ovegssom nogen Mandtager til Foe¬
der for anden Mands til hvad ende det og værekand. Derom siger

den Norske Low Athvosom tager anden Mands Fætil Forder
daskal hand svare der til som til sin egen Haands=gierning. Forkla¬

rer og derhos hvad Haands-gierninger nemlig som hand svelter

det eller dræber det eller nogen denhandskalsvare for:
Deteror Haands-gierning om Hiurden icke finder det førend
det er det: Saaocom Biørne slaae det Vlffvebidedet om

det falder ned for Bierig) Hyrdisløst. End falder det ned aff
Bierigsor Hyrde er hos Jochand lader det see samme Dag førend

hand flaaer Huden der aff, daer det icke hans Haands=gierning.

Druckner det i Bryndfor ingen vocter det Døer det aff sult
eller qvelis aff Klofven, daer det hans Haands=gierning: Men

kommer Beenet i Baandetsor Rendstafver er forsda er det ickehans
Haands=gierning. Tager mand Øg paa Beedso: Græsgangheller

til Foeder og bide Vlfvedet, daer det hans Haands=gierning
om andre Mænds Øgicke ereude i Marcken. Tager mand Nød

paa Foedersdaforvaredet som sit eget Dog skal mand icke svare til
om Køerfaaricke Kalff, saa fremt hand hafsver Tiur hos sit Oveg.
Nota. Fødeskalhand Ovegit indtil det kand bierge sig udepaa

Mm
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Græstor datilsige Eyeren sselffat forvare sit Ovegsor lade hannem
og andre Mændseedet, at det er Marckefør, og sige det saa aff sin

Forraring. K. B. v. Cap tert. praallegat. Hine Fædrifft der om for¬
meldis udi L. L. B. 39. Cap. Lege Vocab. Græsbeedinfra.

Foeder Nøds er et slags Landailde udi Kongens og Adelens

Jordebøger som Bønderne paa Godsit boer (findis i Jordbøgerne
derforanskrefvenskal Aarligen holde til Foeders naar Hosbonden
det er begierendisseller ogsaa derfor gifve Penge gemeenlig ), Rirda¬
lers eller og effter gammelsedvane. Lege Vocab. Foeder Fæ. Hvorle¬

dis Adelen maa kiøbe Staldøren til deris eget Foeder ellerorde

kandlade foere hos deris egen Tjeneres som holde Foernød derom

see Reces. Christ. z. art. 32. G Handl. Frid. Lart. 1. Dog der med Kon¬

gensor Cronens Told uforkrenckitsetc.
Foeringser et Norsk Ordfor en Rettighed aff Aldersom ud¬
gifvis aff Bønderne til deris Jordedrottspaaatskillige steder i Norge

ligesom Giester i Danmarck nemblig) affen heel Gaards en halff
Rix daler for aff en halff Gaardsen Rix Ort. Ocskal Bønderne med
videre Forring icke besværgis Norsk Low. L. L. B. 1. Cap. Ochvil¬

cken Bonde som gifver Foering og holder Kongens=Fogit og Slac¬
sernaar de kiøbe Slacte=Fætil Kongens behoff da qviteris hannem

det Aars Foering ibid. parag. 5. 6. Lege Vocab. Fogderne paulo
fra. Receß. Christ. 3. forbinder Atingen skal besværge Bønderne

med ydermeere Foering, end som de pleye oe plictigere aff gammel
tjd. art.. 47. ibid. Lege infra Vocab. Giesteri.

Fogderne i Norge, maa icke tilforhandle dennem noget O¬
dels gods aff de Bønder der er under deris Fogderi demaa en hel¬

ler drisvenogen uloulig Kiøbmandskabstil Forprangshvor med Bøn¬

dernekand forbindis at kiøbederis Nødtørfft. Recess. Christ. 4.lb. 3.
artic. 7.

Fogdernemaa eyheller bruge Bøndernis Arbeide uden betal¬
ning. ibid. art. 8.

Fogdernis Høstarbeide aff Bønderne udi hvert Fogderi
skal

Fog.
———
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skalspecificert, hvor mange Dage hver dennem hielpe skalfor saaledis

sætissat Bondens Høsticke der over forsømmis hvor imod Bøn¬
derneoe skulle være fri for all anden Skydsel og Arbeide fra Pløy¬

ningen begyndissor til Høstsot Høstpløyningen vorder ende. Fog¬
dernis Lønsskal dennem giøris og gifvis saa de kunde blive ved for

der aff dennem underholde. allegat. Recess. Clib. art. 9. Vdihvert
Fogderisskalindleggis en Copte af Skattebrefvene aff Befalnings¬

Manden underskresven etc. Lege Vocab. Skat. Skalocudiethvert

Fogderi ongefehr midt i Leenet hos en godboesat Mandsholdis
ocindsættis paagandske Fogderis bekostningsret Vegt Maalot

Maade ibid. art. 10. G u. Lege Vocab. Vegt infra.

Fogderne maaeytage ulovlig Foræring eyheller Kien¬

delse Natholdsepenge uloulig Stofflehuds Slacterfæis
kjøb uden Bondens viliestil Forprangs eller anden brugsend til sit

egitbehoff-Maaey heller tage Gafver hos Affsoening Gafver

hos tredie Tagesusedvanlige paalegimed Næfver) Hoe Veed
Tømmerhugfor deß Flaadningseller Geistning, eller Fogde¬

tyndes eller Foræring i det sted hos Arffveskiffter eller noget an¬

det idet sted. Skeer noget saadant ulouligt da skulle Bødernis
Skudsmaaleingen befriis saa Fogden jo derfor bør at staatil rette.

Dict. Recess. Christ. 4.lb. z. art. 27. Notar.
Naar Fogdenkræfver Vijs=Øre=Told daskal handdrage
til en Mand ihver Fierdingspaa en Natstid for der beskeede deandre

Bønderfor der annamme deris Viisøres og anden Rettighedt effter

gammelsedvane Hand maa ickekome sterckere end selff andensde skal
og lade dem nøye med hvad Underholding Bonden hafver at gifve

dem og icke besværge Bonden med Tydstøeleller anden fremmed
Drick at kiøbe til dem, Orden Bondehandgiester et Aar skal icke

det andet Aar besværgissmen hans Naboesindtil det gaar omkring i
hver Fierding. Skalilige maader holdis naar hand oppebær Foe¬

ringsutsuoloco, supra en L. L. B. 1. Cap. Parag. s. Lege Vocab Arfve¬

skiffter sapra. er Vis=Øreinfras.
Mm i

Fold

Fol. For.

276
—

——

———

——

Foldskaldis den sted enten i Marckeller Byessom Bondenhaf¬
ver indtept eller indluckt til at giemme og forvare sit Oveg og Fæ¬

nitseller og andet hans Gods udi. Kand og være det stedthvormand

indslutter hvis Oveg som indtagis af Eng eller Korn Mandra, Lat.
Der om siger Jyd Low. 2. Bog. 46. Cap. Om mandganger i anden

Mands Foldsudepaa Marckensor tager der ud Hors eller Nødsel¬
ler noget andet Fæseller Høes eller Kornseller Tømmereller nogen

andre Koster der halff marck Penge værder det er Hiortereller

MarckRan. ut sao loco. Vide Vocab Sætter Boel. infra.

Forældres Majores, Lat. kaldis og er Fader og Moders og alle

somere os i Faders og Moders sted. ut Recess. Christ. 4. lib. 2. Cap. 5.
art. 3. parag. 3. De Forældres som findis forsommeligsat holde de¬

ris Børn og Ingdom til Guds Fryet: skulle hver gangpaaklagis)
være skyldige for Helligebrødes eller omsider straffis med Kirckens

disciplin som formutvillighed og ugudelighed. Dict. Recesse. Ub. 1. Cap.
1. art. 9. De Gamles skulle ogsaa være forplictede deris Børnor un¬

ge Folck hver hellig Dag icke alleene til Prædicken mens og efter

Prædickensat lade komme til Kircken der at lære og høre deris Bør¬
ne Lærdoms Forklaringsor anden Gudelige Sang og Øfvelseteodem
Reces lib. cap. 1. Gart. zu. parag. 7. Lege Helligbrødeinfra, G Vo¬

cab. Degn supræ¬
Forbud interdictum, vel cohibitio. Lat. Nota. Forbud i
Fylckei Norge ori Herritsmaaingen giøre paa Korn eller Fætalie

at selgiss uden hand hafver Kongens Befalning der paa Hvem det

giørsbødeotte Ørtuger og 3. marck halfft til Kongen og halfft til
Caugrettit. K. B.2. Cap. Parag. ultimo alias.

Forbudne Vare maa en aff Riget Danmarck, udføris som
Brandeved) Tømmerbord) Knapholt, Bondstager eller andre

Tømmer Vare sey heller Graß Øren saltet Kiødseller andet saa¬
dant som forbudit er at udføris: Menhvosligt hafver at selge skul¬

le det føre tilkiøbsinden Riget sor ingen andensteds; Findis nogen

somenten paa almindelige loulige Hafnerseller og ved andre smaau¬

loulige

For.
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loulige Hafner det udfører noget Forbudet aff Riget de hafve der

med forbrut Skib og Gods til hans Kongl. Mayest. Vide Constit.
Frideritz. Dat. Hafn. den 5. Jun. 162. G Constit Christiani 4. Dat.
ibidem den 30. Juny, 189. Eyheller maa aff Riget udføris Krudel¬

ler Salpeters eyheller giort Guld) Solffeller Kedel Kaaber. Recess.

Christ. 4. lib. 2. Cap. 12. per totum.
Ericus Rer Dacie Christopherikegis filinz,art.s. dicit. Atingen

Forbudskulleskee ide Dages paa Korn; Fleskoe Hestes eller hvad
mand hafver at selge, førend all Landet begierer det at Forbindis.

Allegat. Tert. Lege Vocab. Haffn. infra.
Forbudne Leeds Gifte og Leyermaallderom lege Reces. Chri¬

stian.4.lb. 2. Cap. 5. art. 3. Gr. G supra Vocab. Blodskam. Ginfra

Vocab. Linie) Harborem Consangvinitatis ibid.

Forbudne Leeds Giffte og Leyermaal paa Sletts og Svo¬
gersskabsvegnesudi Guds Low. Der om læs Mose tredie Bogs 18.

Capit. a versu s. ad versum 19 Vide infra Vocab. Svogerskab G

arborem affinitatisibidem.

Fordags=Breff, eller Kongsdag, idem, ut i Norge.):
Beskærmelse eller Leydessecuritas publica. Latine. Saadanne Bref¬
vel udgifvis fornemmeligen udi Drabssager paa det Manddrabe¬

renkand være sicker og fris enten til Sagens Vddrag ved Dom seller

octil nogen visse Tidseffter saadanne Brefvis ydermeere udvisning.

Hvilcke Fordags=Brefveeller Kongsdag udgiffvis aff Rigens

Cantzeler ibidem: Synderlig naar Drabsmanden formeener sigi
Sagen at føre Probeller Vidne sig tilbehielpnings og saadant un¬
derdanigste begierendis er alia Landsvist ut suo loco Nota. Ingen

maa fange Fordags=Breff offtere end en sindesuden hand giør be¬
visligt at hand ickehafde saa lang tid at hand kunde naa sine Vid¬

nisbyrdseffter det forige Dags=Breff. M.M B.Acapparag. 2. ult.
Endgifver Kongen nogenwgiernings Mand Leide til Rette som kal¬

dis Dags=Breff ochano udisamme Tegendage hugger anden
stinger eller giør anden Skade utilnød: dahaffve forbrut den Fred

Mm ii
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handhafdefor straffis som for Fredløs Gierning. Dict. Ub. Scap. 13.
parag. 5.

Fordult=Leyde upaa Oveg) Hesteeller Øg derom siger
den Norske Low-Atalt Oreg mandselger andens det skal mand icke

selge med nogen fordult Lyde. K. B. 16. Cap. parag. 3. Nota. Deter

fordult Lyde paa Hest or Øgsom det er Doff Blindtsprengd
eller vanhalt=Lobsk eller stedig. Endpaa andet Fænitsom det djer sig

selff. parag 4. ibid. Befinder hand det som kiøbte den første Maa¬
net daskal den det solde beholde det selff, uden hand vilsverge, at

hand viste ickenogen Lyde der paa. lbidemparag. ult. Lege Vocab.

Kiøber infra.

Forfalds prætensio Lat eller og Skudsmaalidem Latine Te.
stimonium. Det ord Forfaldseller Skudsmaalsbrugis megit iRet¬
ten og næffnis paa atskillige steder udi voris Lower sut, at være udi

Forfald ogsaaledis loulige forhindret sathand icke kand være til¬
stede eller selff møde at svare for sig om hand til Tingesøgis octil¬
talis allas, At lade sværge sit Forfald naar en er loulig forhindret

somsagter. Det heder paa somme steder at tage ved Gienmaal eller
Offringsorat begiere opsættelse til Sagens forlengelse: Men det ord
Oftingfindis icke udivoris Lowernæfnt=Men maa ellers værekom¬

men aff gammelbrugsefftersom Sagen formedelst saadan Forfald

gemeenlig optagis og forlengis etc.
Saadan Forfaldeller Skudsmaal, som nogen behøfver at
lade giøre inden Tingelskalsværgis aff to Mænds (Laudatores, Lat.

kaldit) til Tinge med opracte Fingre (Skaan. Low lib. 4. Cap. 7.

lib. 7. Cap. 10. lem sus Seland.lib. 6. cap. 23.) saaledissat den Person

hves Fuldmact de og skullehaffve med er der N.loulig forhindret

saa hand ey den Dag kand møde og svare forsig. Dogkand derey
giøris ficere Forfald eller Skudsmaal endtre, som alle skullestee

inden 6. Vger; Der om taler Jyd. Lows z. Bogs so. Capit. saaledis:
Endkommerhans Forfald der sictederspaa Vedermaals Tingsocey

handselff danæffnis hannem andet Tingfor men længeren tredie

Ting

For.
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Ting maaey Forfald gieldesuden hand ligger paa sin Singe=Seng
eller og udi Kongens Syssel og Forbud, eller i Pillegrimsfæruden

Landssellerhand erskicket til høyere Doms ellerhandskal verge sin

Jord= om det var hans Laugdag: Disse ere alle Lauge Forfald
i alle Deele. Endtager mand ved Gienmaalpaa Tinge da maahan¬
nem ingen Forfaldhielpesuden Siugdom og Pillegrimsgang alle¬

ne. Legevidere om Forfald Jyd. Low. lb. 2. Cap. no. der staar saa¬

ledis-Endhørdehand sin Sagforstaa inden Tingeseller ved Steff¬
ning) og flydesidensdahielperhannem ingen Forfaldt uden Kon¬

genlodhannemkalde. Videre derom Tord. parag. 76. Sjure Se.
land. lib. 3. Cap. 25. 26. lib. 5. cap. 1. 16. Ub. 6. Cap. 23. 24. Skaansk.

Low. lb. 7. Cap. n. siger: At de Mænd som vidne skal bære; eller

Mands Forfaldsværge det skalskee med Haandtagen Eed cc

en paa Bog. etc. vide uo loco. Notas¬
Herskal actis satom endskiønt lowlig Forfald sværgis maa

Dommeren ey derfore dømmehin fra sin Ret men skal optage Sa¬

gensor forelegge den Sictede at møde eller erklere sig inden 6. Vger
Thi Forfaldkand velgiøris i den Meening undertiden der med at

opholde og forlænge sin Vederpart Sagen til Skade. Ideermeer.

om Skudsmaal læs Obnebreff Christiani 4. Dat. Koldinghuus
den 14. Oc v. Augustti, Anno 190. Rigens Ret art. 39. Vide Skuds¬

maalinfras.
Den Norske Low tillader ilige maader trende Forfald in¬
iellegat naar Odels Jord Laugbindissdagielder næste Odels Mand
efterskreffne Forfald. Det første Forfalder om næste Odels¬

Mand ericke ved Pengeldaskal handlinse det hver tiende Aar inden
50. Aar, at hander næst Odels Mand til den Jord. Ordagielder

ingen Kjøbssom anden giør der paa Menhand maa igienløse saa¬

dan hans Odel som handsig kand lowligen tilbevise, at værenæst

Odelsmand tillinden 30. Aars fra den som hans Odelkiøbt hafver
om hand er end næst Odels=Mand effter hannem dog skal det skee
med hans egen Penge. O. B. 4. Cap. Parag. 2. 6.

Den
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Den anden Forfalder: Omhand er uden Lands i Kongens

eller sin egen Bestillingsdamaahand indløse det inden 12. Maaneder
effter handhiemkommer i det Fylcke Jorden ligger i og efterhaand

faar at vide det vaar Laugbuden. ibidem parag. 7.

Detredie Forfalder om hand er Sing eller Saar og vi¬
steickeat Jorden vaar Laugbuden. ibid. parag. 4. Lege Vocab. Laug¬
bud lem Odelinfra. alies Forfaldeløsssigis dem som er qvist le¬

dig og fri for alle Forhindringer eller Forfald saahand kand være

og mødelhvorthand steffnis. etc. ibid parag. 1.
Forfang, impedimentum, Lat. er wret og wloulig Forhin¬
dring som skeer nogen udi sit Kald og Embede ellerom nogen for¬

holdis i sit Gods ickeat maabruge efter sit tycke. Lege Vocab.

Pant.

Forfølning activoratori. Latine. o. Deelemaalot Tiltales
somskalloulig fra sin Begyndelse udførissoctil en hvers Verneting
begyndis og drisvis ihvad Forplict den som forfølgis frasiggist¬

vet haffoer. Rigens Ret. art. 46. Om nogen løs gifvis aff Forføl¬

ningen ibidem, Lege Vocab. Loßkyndiginfra.
End den som under Rigens Deele og Forfolninger maa sit

Godsey affhænde skeer det dahafve Ride Mændmact at føre den

som forfølger der isuanseet Kiøbog Salgiort er: Dogkiendis ingen
der under at være førendser Vgers paamindelse eller første Laug¬

dags Breff er ofver hannemlouligbrut) læstor forkyndt. Rigens

Retsort. 36 Endhvis Kiøb den giør som til Hiemtingene forfal¬
gis efter Varsel for Dom til Eskeninggisven er til det Herritzting

hvor Godset ligger er kundgjort det stande der for fuldessaafremt
den som forfolgis enten fuldgiører hvis Dom og Eskening offver

hannem forhværfvisseller og for Sagen frskiendissellers maa der udi
indførisssaafrist som det icke affhændt vaar. Lege Ridemændsedt.
cta Rigens Ret. art.. 57.

Den som er under Rigens Deele og Forfølning maaeyan¬
den søge eller tiltale med nogen Lowmaal medmindre saadan Low¬

maal
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maal reyser aff hvis Trætte hand og hans Vederpart (somhannem

haffver i Forfølning) imellemmer, eller og Sagen ved Retten paar

gjort anhengig førend saadan Forfolnings-breffve bliffoe brudt.
ibid. art. 56 Men dersom den der under Forfølningerstiltalis med

Rettensda maahandselff gaa i Rettesoe svare for sig om handingen

Fuldmægtigekand bekomme art. s. ibid. Ydermeere lege Receß.
Christ. 4. lib. 2. Cap. Sart. 14. G i. Ginfra Voctb. Lowfelde.

Forfølning udi Rigens Ret til Laas; der om see Rigens Ret

og 8Jelelart.. 60. segventer Ginfra Vocab. Jordegods. Nota.

Forfolningen til Laaßidrifvis først til Hiemtinge hvor God¬

siter beliggendissom skal til Laaß forfølgis hvor det trende Ting¬
dage forkyndis ved naffns og hvo det med Rettehaffver og besidders og

dalasis Adkomsto Eyedoms Brefvederpaasoctages til fierde Ting
beskrefvet. art.. 6t. ibid. Der med begifver hand sig til Landstingen¬

gang oci lige maader tags der beskresivet art.. 62. Kommer der in¬

gen forhindring da søge sig Rigens Cantzeler med ne
for Tingsvid¬
ner hvorhannem meddeelis Stadfesielse brests som ilige maader læ¬

sidoepaastriwis stil det Ting under hvilcket Godsetliggersutsupre:
Ocmedsin Opskrift føris til Rigens Cantzeler, art.. 63. ibid. Hvor

handbekommer igien fire Dombrefve og almindelige Steffningsom
ingen Breffve der imoderetaget orlæsis første Dombreff ser ger

efter Stadfestelsebrefvit er læst. art.. 65. Occ. Vgerefterførste
Dombreffslæsiis z. Dombrefft og 6. Vger effterstredie Dombreffroc

ser Vaer der efter læsisfierde Dombreff. art. H. 66. Go7. ibidem.
Nota.

Alle Rigens Brefye til Laas læstsoepaaskrifvis i Jydland til
Herritztinge Meden i de andre Landetil Landstingene undtagen

hvor Bircker der forholdis som det 32. ert. ut sapr. formeldis unde
Vocab. Rigens Brifte infra¬
Almindelig Steffning Land med fierde Dembres læsis sepaa¬
skrifvis for saafremt ingen Giensigelse inden Aarog ser Ager efter

Steffningens forkyndelse fremkommer. daeffier dets Forlebtagik
Nn
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almindelige Stefningsser Vgers ofverhørelsessomilige maader læ¬

sissutsupra. art.. 70. ibid. End moder ingen mod forbemelte Stef¬

ningsellerey tager Gienbrefflinden ser Vaerefter almindelige Stef¬

ningsser Vgers overhørelsis forkynderselda maa videre ey Gienbref
tagissmen dagisvis Laasebref-Hviicket tilfinder den som forfølger)
og hans Arsvinger Laassor derhos forbindendis alle og hversiannem

parsaadant sit Gods at hindre eller hindre lade Art. 7tb.d. L. gevo¬

cob. Laassinfra. item Gienbreff. ettam inte. Nott, Forfelgis
Lasicketil Ende dagieldede Brefveicke, som i Sagentagen ere
*

være sig Stadfestelse Brefve eller andre. art. 78. iid. udhuc Nota.
Arfvinge og Vmyndige nyde den Afgangnis og Vergers For¬

følningssaavist drefven er som de der udi ere berettiget. Art. 79. ib.d.
Men der imod nyder ey den Kjøbende den Selgendis Forfølning:
Men begyndesigself Forfølningen om hand Laas begierer: Oc

saalediser Laas Lowens Ende. Dict. Rigens Ret. art. Lo. Hvadgif¬
visskaltil Brefvepenge udi Forfolning til Laas derom vide sau
locis.

Foregieffs kiøb skaldis det Kiøb som nogen giør med den
som saadanthand kiøber, icke tilhører den det soldte uden saadan
Kiøbsskeer med Eyerens Villie. Den somkiøbteshandskalsøge den

som solde ochente det aff hannem: Vil hand icke faa hannem det i
Hændersdaskalhand hannemhiemstefnesoe nyde sine Vidnelat hand

lod det efter uden Lowsockræfvehannem sine Penge og legge han¬

nem der Rantil. Endselgerhand det anden siden dabøde z. marck
Sølff til Kongen=Fangerhand icke det samme hand kiøbteseller an¬

det saagot dabøde z. Øre Sølff for hver Marck som var kiøbt
for for enddog Kiøbet er mindre værd end en marck: da bøde dog 3.
Dre Sølffjor være der med forligte. Norsk Low. K. B.B. Cap. par.2.3.

Nota. Den som kiøber det som hand viste en anden haffdekiøbt til¬

forne: Bøde z. Øre Solff for hver marcks Kiøb til Kongen. ibid.

parag. 4. Legeinfra Kiøb og Sal.

For Grebs, kaldis i Søeretten naar nogen fragter et Skib
gand¬

For.
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gandske og icke ved Lester tal saahander det gandske Skibmættig:

Naar saaskeer damaa icke Kiøbmanden imod Skipperens villie,

fragte Skibet ofver sin rette Lade og maadessaa Skibet der ofver kom
mer til ulycke: Der om see Søeretten cep. M. & infra Forladde
item Norsk Low. K. B. 24.C.P.

Forheye vel Fortheydeidem otat forødeeller fordeytu¬
nyttengspofunde. Lut. vel Dispare bongsus. Som naar ONoder

sidder med sine Børns Godst ummanditi og da forheyder derig
Godssdet erfforøder og forkommer det seic. ur jure Selandb. 1. Lov.
44. Ub. 5. cap. 33. Skaan. Low. lib. z. cap. 14. Lege infra Tscab.

Helie.
Forkisb forbindis i den Jydske Low. z. Bog. Cap. 5. Deter
Forkisbs at falde en anden i Kiøbet naar noget affen er bestilt eller
ogen staar i Kiøb deromsaten anden da ninder meere derforshannem

til Skade. Hvosom giør Forkiøbi Kjøbstæderne hand bøde imod

den hand gier Forkiøb (3 marck: til Kongen og Staden hver lige¬

saamegit. Kong Hansis Stadsret, artic. 11. Regu Christophori
artic. 40.

Forladdes er at ofverladde et Skib meere end det kand taale
hvorledis Kiøbmanden straffis som det giør imod Skipperens villie.
nemlig hand betaler halff Skadet efter Dannemændssigelse. Vide

derom Seeretten. art. H. Men Skipperen som forladder Skibet
aff Gierighedskalbode assme egne Penge 40 marck Kongensor

40. marck Byen. Tide rt. ibid. lem Norsk Low. K. B. 24. Cap.

Lege For Grebs poulolupre.
Forlags Ores kaldis udi den Norske Low, huis Rente som
kand gaa af Böenerenge hvor af smaa Børnssemibid. kaldisw¬

mage kand tilbørlige hafte deris Klæde ge Føde ochvis effrige ita

Renten offgaar der af tager Vergen den sierde Part: dette Parter

skalkomme Børn tilfremtorff. A. B. 14. cap. parig. 2. End om
Bernhafveey Forlags Ore hvorledis dafdeholdis, legestidem

parag.3. G supravecab. Børn. Det v. o. ibid forklaret at For¬
Nn i

lagdere

For.
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lagsdrestin. 4. Musk Søiff pete terium. Lege L. L. F.55.

rap. Saab. Wmage.
10

i

bort erere ordinem Lat det er alt det nogen er først

iortet i at teud Prindskiffte Reer og siden allegevel und

gaalie uddrandre. ut Jud. Low. Ub.l. Cap. n. Hvor¬
**

leriseendentim meere no ct andet etc.

(T
2. Navis den sig at hafvesit Formaal, somkandstriffte

sine Sonet: i ißtrev forhigførend hano døer. u. Jyd. Low.lb.

ceyde Stzaabydinfra.
Forialtio. dommet condemnie Aliqvemnegligenie. Vel,
Jagte igjum Capitis. ut Jyd. Low. lb. 2. Cap. 108. Hvorletie den
somey vil mede og svare for sig til Tinge naar handloulige sitisor

sagit skand delis or formælis i o. commit til Lancsting paa hans
Janssigesom hindvaar taget ved lysnet. Vide ter, præalleg it. &
irfra Vorab Hærdis; stem Vocab Foldesupra.

Forordsskipulatio, Latme. Forord, (ester det gamle Ord¬
sprock) beyder ald Trætte. Den Norske Low taler der om saaledis:

At alle de Forord mand giør udi Ovinde Gritingsconventacon¬
ditio.) eller om mand kiøber Jordeller Gaardel vom ail Kiøb som

gielde o. marck og meerelskalbegge Parter igte Bessimellem den¬

nem effter deris Kiøb og Forord, ornæstnederis Vidnt som hos
vaare Sted de Tidsothafve derfor Laugmandens eller andreskielli¬
ge Mænds Indsegle som viste aff deris Kinb. Norsk Lew. K. F. v.
cap. par eg. 1. læge Vocab. Vdskaarne Skrift inft z. Vide Leyskivb.

Forpacte Redimire, Latine, er at leye noget affen anden sig
til Nytte og Fordeellat bruge en visse Tid som sit eget for Af afftsef¬

ter Affskeed Forteningor Contract. Hm Forpacteres Manteys Ju¬

blicerus, Redemptor, kaldis de som en aff Adelere og dog saaledis
lent og forpacte Cronens eller Adelens Ladegaarde med Augel og

Stas opstaldings eller ogsaa Kiørs som nu omstunder udbruger.

etc. Saadanne Forpactere, forplietis at tage Zeddel aff den som
Gaarden tilhøresseler hans Fuldmægtige med tvende Danmmends
under¬

For.
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underskrivelsepaa hvor mange Græs Øren hand kiøbersocom Mor¬

tinitider tagt Zeddel paahvor mangehandopstalder for sidenskal

tagte Bevisilige maader hvor mange der aff selgis Hvilcke Zeddeler

skalleveris den som Liberstil at levere tillehnsmanden paa Toldsiæ¬
derneldt uden saadan Bevis maa ingen Øen fra saadanne forpac¬

tedesteder passere. Findtsoe nogen saadan Forpactere Forptang
at drifverockiøber fleer Græsørmend paa Foeretkand staldisseller i

et Aar fleere Øxen at selges end hand om Martinthaffde opstaldit de

Øren haffverhand forbrut til den Gaarden aff forpacted haffver.
Forord. Christ. 4. Dat. Frederichsborrig den 31. July 1647. Lege

Forprang. iem Øxenkiøbmand mer.

Forprangseller at giøre Forprang det er at indkiøbe Korn
Ovegjeller anden Varemmeere enden seifs behøiverfor siden det igien

selger sig til Proffit og Fordeel paa forbudne steder. Saaden For¬
prang forbindis alle dessom boe paa Landsbyernesat bruge: Geisi¬
lige st Verdsligesihno det ceværekand.. Seederem Rich Christ,

arr. 33. Erinfra Landkiøb. Norske Low. K.B. o. Cap. parag.14. G. 17.

Lege Vocal. Bonden i Norge sugre. Nota. Ingen wir Wand)

Geistligeller Verdsligsmaa i Øren Handelbruge nogen Forprang
paa Landet med mindre de saadane Øxen til deris Herskab vilhafve
forbrut. Recess. Christ. Ub. Acup. B. ert. i Forprangregnis da at

fren naar nogen kiøbet flere Gas. Øren end hand til sin egen Brug
eller Freder behøsversalitemsie at seige igien aff Græssit for Profits
alleget Locopar. F.2. Lege ocab. Fogderne. hem, Mangestablin¬
fr. G For d. Christ. 4. Dat. Fridb. 1. July len.

For Sagen er den som er for sagenseeter den som er skul¬
5)

6
Füringen **
eingierning eller Ottb. Den sinit efter
Lowenet væ¬

20
Sigen Ind. Low. b. Scep, A. Et Eftermaal=Land¬

det indensom saar for saadan Sag octor de par. Actusatorie.

ctor.L. veracob Eitermerend fepra

*1

Jorstrande omden fr. Firmaeliscavist icker udb hvis
Aucksarudt saa Skuder. S. amme høre Konomi, frivile

Nai¬

r.
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Forstrande ere Kongenssor det ingen Mand eyerseller tilhører det

hører Kongentil effter Jydsk Low. üb. z. cap. 61. Legeinfra Vocab.

Vrag.

Fortheslocusumænianus, Lit. er Gude Jordseller uddreff af
Byesmed Qvegocandetslangs ud for en hvers Gaards somen hrer

Mandtilkommerpaa sit egets alle Eyereskadisløs. Jyd. Low. h i

cap. 48. Forthemiaingen Mano bygges eller mindske, fordi For¬
theeralle Mands tilbrug (forstaa Gade Jord.) Thiligesom enhver

eyer i Marck eller i Bye, saavir maa handkalde paa Forthe om
den mindskiselletforkrenckis. Alle Toffter i Byeete skullehaffve

Forthe (forstaa Nytte og Gafn aff Gade Jordstil fornøden brug)
baade gamle Toffter og sorene Toffter=Oet ere sorene Tofftesom alle
Eyere i Byestage en deels der ligger i Bye ubyges og giør til Tofft
der for vaar Ager=Lands dog saasat af den samme forene Deel giøris

Fortheforstaa uddrift aff Bye. Hvor som mind boer oden Adel¬

byelde skulle aff deris eget fange dennem selff Forthe: ødis Adelbye
daskifftis det før vaar Forthe som anden Jord, til Bye og Boel.

Jyd. Low. Ub. 1. cop.).
Nota. Imellem Toffte og Forthes og imellem Toffte og Ager¬

land imellem Skof og Agerlandsimellem Deelocalle Ophofjor Kon¬
gens Herritzstræde skulle 12. Eyere med deris Eed vide. Over Mand

der i Byeboersskalormaavide sig til Forthe, og til Vdgang som

hand hafver tre Vinters Hæsdukiert paa hans Bygge. ib.d. Scap.
5. Forthef forstaa ddrift aff Bye skal være 2 Fafne bredseller

saabredt som alie Eyereville, codem leb. 1. cap. 36. Legesupra Vocab.

Eyere. Crinsra Vocab Sætters Gade.

Fortogsereptio. Latie, efter Recessens meeninger det ulou¬
lige Indskyldinger) Ophold (Vdslucter eller og det som mørekt og

forblummeter: hvor ved fattige Folck, eller anere dennem deris Ret

kunde forhalis eller betagissor der afver bringis i større Omkostning
elier Pengis spildes ufornøden hvilket forbudit er. ut, Landedom¬

mernesskulle endelige uden nogen Foriog dømmes og enten rejse eller

fel¬

For. Fos. Fød. Føl.
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felde alt hvis som loulig for dennem indstefnis for deris Domme med
klare udtryckte Ordgifve beskrefvit saaderiblanticke giøris nogen
tvifl. Receß Frid. z. Art. 4. Gsupra Vocab, Landsdommere. allas.

Fortogskaldis ellers gemeenlig den Platz i Kjøbstædernes som
en hver hasver Rettighed tilffra sin Dørstil Ryggen aff Gadensocen

hver med lowlig Bro og Rendesteen bør at holde vedlige. Enddog
andre meene det alleene at kaldis Fortog som sigstrecker til Rende¬

sigenenlog en hver med Krambroe eller Stakittewercksgemeenlig for

sig indheyner. ic. Alin kaldis Fortog den Platz ved Strands Søe
eller Aae som enhver Lods-Eyere nyder Fiskerjocanden Rettighed

for smegen Grund. item Sagefald og Bøder saavist paa eenhuer
Lods Eyeris Grunde Fortog Agre Jordfor deris paaløb forgiø¬
ris. Birckerætt art. 24. Vide supra Fiskeri.

Forvedspignm. Lume o. Pant Jyd. Low. Ub. 2 cap. 6. &

14. Vide mfra Focab. Pant.

Fosterløn og Kaastegield og Løn og Betalning som gifvis for
smaa Børnat opfødelisynderlighedinaar Forældre dennem fradøer.
ut Jyd. Low. lib. 1. Cap. 29. Lege Vocab. Lauverge.

Føder mand vilde Diur opsetc. Hvadsom de brydetilskade,
det bøder den dennem opføder og i Hæfdhafverffult fore: Vorde de

løiet og de dræbis derfore bødis ey men i Bondens Hæfdmaade en
dræbis. Jyd. Low lib. 2. Cap. 36. Skaan. Low. lib. 5. Cap. 19. 20. 21.

Legemfra. Vlsive.
Folsmercke er det Mercke eller Kiendetegns som Bonden og
andre sætte paa Ørene paa deris Qvæg næffnt uden tvist) aff Føl¬

ges at Qvæget efter Mercket følger sin rette Eyermands saahand
ved saadan Mercke og Kiendetegnskand tilhæle og tilholde sig Ovæ¬

getsutmterin. Jyd. Low. Ub. 2. Cap. 105. der staar saaledis-End haf¬
ver hand ingen Hiemmelforhin ville sige der paakaldersat det er hans

Hiemføddel dabør hand at bære Folsmercketil. etc. Legemfra

Hiemfødeswidne lemjure Seland. lib. 5. Cap. 14.1. 16.17.18.19.G
supra. Vocab. Drift.

Førie

Før.
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Forie Marlæmesse o. Dyre vor Frue dag som indfalder den
V. August, Aarligenstil hvilcken tids Landboes skal Boel fir feste eller

opsige og siden saae Rug louligen som oedbør for saa holde ald Syn¬
ge in Faardagsomhand vilafslette. Oromsersupralocab. Bon¬

de ltem Skaan. Low. lib. 17. cap. 2. 4. G 6. G Vocab. Landboe

ure.

Fering peculium Vecterium, Lat er en liden Bevilning, som
Skipperes Bodsmænd og Styremænd tilladisspaa Reyserne tilia¬

essat maa ud og hiemføretog søge deris Gewinst medsofver deris Hy¬

re (som udi Sundit skal være Toldstissaavel som andenstedther

Riget.) Søe Retten. art. 10 formelder: Om nogen Skipper vil seyle
Visiverts som i Hollands Seeland Engelands Skotlandt Francke

rige Portugal eller Spaniensdaer hans og Styrmandens Føring

hver dennem endesissfvitzbaavsmands Skifveun=Tømmemman¬
denfor Kockens hver dennem en halff Lest for de andre Baadsmænd
huer treomen Lest. Dict art. Ingen maaselge sin Føring aff Ski¬
bet uden med Skipperens samtycke og vidskab under samme Fø¬

rings fortabelseshalffdeelen til Kongensochalst deelen til Skipperen.

art. i ibidem. Lege Vocab. Skipper.
Endkommer Storm og Wvæits eller og anden Nød paa saa
at Skipperen maalade kafte aff Godsiti Søensda lide en hver Ska¬

de efter adumant om det er løst Godsssom Hrede Rug-Malt, Haf¬
res Salt=Øls Vinseller andet saadant dog Folckens Føring und¬

tagit art. Jo. Nota. Skipperen er ickeplictig at svare til nogens

Føring naar Skibet er tilladt, men en hver skibe sin egen Førring,
og giøre sig den saa nyttig som hand kandlart. 12. ibidem

Ingen Baadsmand tilstedis at førenogen Kiøbmandskab aff
Landitsi Norge uden Bord og Tømmerssom kaldis Føring. Norsk
Low. K. R. 23. Cap. Par ag. 2. alias.

Desomseyle og Handtere paa Norge, hvorledis denyde Fø¬
ring Toldfeil deromer nensicerit og forordnit aff Frider.. 3. Rege, ut

segruvr. Naar de som Vaare indføre hafve ansagt og fortoldit

Lou¬

Før.
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Louligen efter Toldrullen da giøris dennem got aff hver hunderd
Rix daler som degifvetil Toldfor dem skaligien gifvis fem Rix da¬

ler. Dogicke høyere end til de bekommetiufve Rirdaler til Foring.)
Hvor undericke forstaais Viin og Brendeviin mens aff alle slags
Dricke Vaareser alleene her udi indsluttit fremmit Øel. Beløber Tol¬

den ringereskortis dennem efter advenant. Forord. Frid. 3. Dat. Haf.

den 14. August. 1690.
End de Skibe som laddis med Trælast effter visse og sluttede
Accords maade spaa dem got giøris ingen Føring. Mens til Bergen
ocandenstedsshvorsaadan Accord intet gielder smen fortoldis Styck¬

viis demget giøris (hvad heller de losse inden eller uden Rigerne)
Baadsmænds Føring fem aff hver hundred Rix daler indtiltiuf¬

ve Rix dalerssom de gifve udi Toldsocicke meere got giøris nogen til

Føringsihvorhøyt Toldengiffvis og sig bedrager. Bedrager Tol¬
den sig ringere end 100. Rix dalerfgifvis dennem tilbage efter adve¬

nant. Dictoloco, Canno Gr Dieutsupra.

Forloff demigrandt venia. Lat sigis og en Rettighed af Al¬
ders-tidssom Jorddrotten eller Hosbonden er tilberettigitfor sig haf¬
ver tilholt naar nogen døer paa deris Gods som hafver Arfvinger
andensteds i Riget eller uden boendes eller og saa affflytter aff nogen

god Mands Gods og Staffns og daerlegger nemlig z. Rix Orts
(Stadsræt. art. 121. paa det de ubehindret uden videre Tiltalesmaa

føre og afflyttesaadan deris tilfaldne Arfve og Gods. Recest Christ.
4. formelder At Fremmedes som sig i Kjøbstedernes eller paa Lands¬

byernes hafvenedersat; og siden ville med Hustru og Børn, og hvis
Formue de sig her i Riget haffve forhværfvitsudaff Riget begiffve de

skulle ickeselffalleene efterlade den siette Partsaff hvis de eyesmen om
nogenher døersskulle den Dødis Arvingesuden Riget boendes lige¬

maader gifve den o. Part aff hvis de aff Riget udføre ville hvor ud¬

ofver en deel sig haffve understaaet med paafund saadan Forl ffor
Rettighed at undgaasor deris Penge uden Landene udsætte paa Ren¬
tessaaocellers andet deris Gods og Formue udføre dis imidlertid

Oo

de

Før. Fra Fre.

290

delher udi Landene boe, og ere Borgete Endorfaakiøbe ocbygge
Grund og Huse under fremmede Herskab udi den meening at intet

videre aff deris Gods og Formue skullehafvis i act naar de saaledis

ellers deris Arfvinger afflyttes endhvis her udi Riget findes. Hvor¬

fore saadan Fund og optanckte at forekomme daskullesaadanne

Fremmede end og være forplict at giffve Kongensin Rettighed aff
hvis Penge Huses Gods og Formues de paa fremmede steder hafve.

Dict. Receß. lb. 2. Cap. z. art. 12. Scap. 7. eodem lb. art. 2. Lege

Borgemestere og Raadsapra. alias, At gifve Forloff for Sædoc
Engs Afførsels som og bør at hafvis i mindesetc. ellere kand der paa

følge Whiemmels=Bøder synderlig om der paa findis Forbud og

Fredliusning gjort. unde Vocab. Fredliust Eyedom. infra.
Førsteføddis Ret og Frihed) (primogenit. Lat.) vaar dub¬
belt Arffeffter Guds Lowsiden 5. Mose Bogs 2). Cap. v. 55167

Vide infra Frihed.

Førstendom Sleswigstager Leen af Danmarckis Krone. Fri¬
vileg. Frid. 1. parag. 7.

Fract) Latine Naulum, kaldis Fergeløn, eller hvis udgifvis
for Folckeller Gods at Søførefftaen sted tilen anden. Hinc. Fracte
et Skibs er for Penge at leye et Skib for forfracte er athenfeste.

line vide SøeRetten per toium Forfracte maaingen Skipper

sit Skibuden Redernis samtycke. SøeRet art. 1. Lege Skipper in

fra supra Vocab. Forladde.
Fred) Par. er aff Gud. Der om læs Mose tredie Bogs 26.
Cap. v. 6 Fierde Mose Bogs o. Cap. v. 26. Hos Esaiam Proph.

Cap 45. v. 7. Til de Rom. i det 15. Cap. v. 33. Iden første Skrif¬
velse tilde Corinth. Cap. 4. v. 33. Lege Vocab. Fredstild.

Fred og Eenighedsskalholdis inden Skibs-borde. SørRet
art. ef. hem, enhver Mand er skyldig Fred at styrcke. Jyd. Low.

Ub. 3. Cap. 67. Lege Vocab. Lemmelest.
Fredskal en hverhaffve til Tinge og fra. Jydske Low. Ub. 2.
cap. Pl. parag. ult, Cuilibet enim debetur securitas sistendi seju¬
dicio¬

Fre.
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dicio, Grecedendi, cujuscung, cause insimuletur. Legeinfra Ting¬

Fred.

Fredbørenhver at hafve isit eget Huus. Jydske Low. Ub. 2. Cap.
30. Oet Huusmand leyer er hans eget til Faredag det er til Leye¬

maaler ude. lbidem cap. 32.

Fredehellige o. uskyldige og fri for all Sagor Tiltale, hvil¬
cket ord næffnis fornemlig udi den Norske Lowi (forstaa) om de
Mændssom aff Tinge vorde udnæffnt sor paa Rettens vegne befalet
at fare med Ombuds Mand eller andre naar noget skalforrettis:

som udlegfor Gieldt Arf og andetseller og aff Ombudsmanden befa¬
let octilnaffnts at hindre eller gribe Manddrabere Fredløse Røfve¬

rejeller og andre udædiske Mennisker-Dersom saadanne (Fredehel¬
lige) Mændffaanogen Skades ellerocofverfaldis og saaris aff dem

deefftersøge dabliver det Fredløs Gierning: Men giør de anden
Skadesi det de verge og forsvare dennemsdahafvehine det for Hiem¬

gield. Lowens Ord derom saavist ere disse: Er den som Skadehaf¬
verfangitlickeselff mæctig at søge effter den hannem giordeskade, da

maa Ombudsmanden (affter den andens Klage) tilsigehvem hand
vil at følgesig: Hvem som da icke følger med hannem bøde Kongen
en marck Sølff- uden hand er den Skyldige Forvant i fierde Leediel¬

ler besvogrit tilhannem Alle somsøge efter at hindre saadanne Folck,
ere Fredehellige men alle som det veygres ere Fredløse og hafve for
Hiemgieldthvadheller de fange Meen eller blive dræbte M B.1. Cap.

parag. 2. A. B. 17. Capitclibid. formelder: Om nogen besidder an¬
dens Arff ulouliges og vil ey affares efter Dom der paa da skalhand

begiere Hielp aff Tingmændene til at førehannem aff den Arff:

Hvem som icke vil medfareser Kongen plictigen marck Sølff. Kom¬

mede frem for vilhand den Arff verge med Odeller Eggs da er hand
Kongenplictigt Marck Sølfflog hver aff de som med hannem hol¬

des 12. skilling Slais delda blive de ugilde, (D. Erløsessomforestaa
og de som tilkommer Fredhelliger. tert, prealliget.

Rects, Christ. z. art. 14 siger: Om Bonden (som søgis for

Oo i

Geld¬
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Gieldt efter Dom der paalgriber til Verie: daforfølgis derfor med

Herverck Husfred eller Gaardfredsog fanger Bonden skade der of¬
ver da beholde hand det for Hiem-Gield. allegat. tert.

Fredekiøb det er Bod for Manddrabs som Kongen bør dog
eytager førend Manddraberen er forligt med den Dødis Frender og
Kion. Jyd. Low. Ub. 2. Cap. 22. Fredkiøbersermarckjeller 4. marcks
Sølff efter Sielandske Low lb. 6. Cap. 5. 6. Tord. pare gr. Fo. siger

At Kongen gifver ickenogen sin Fredigien som er for Manddrab

soren Fredløs førend handhafver giort hannem fyllist der Skaden
sick. Er Rescripto Christ. 4. Dat. Hefn. den 30. Juny, Anno 189 for¬
bindis alle Fogder Embidsmænds Landsdommere Byfogder, Her¬

ritzfogder og andre Dommere, at liuse eller liuselade nogen Mand¬

draberere til Fred, førend Sandmænd eller Næffn hafve giort deris
Towsocsorethannem til Fred og Bodsetc. Lege Blodvide supra.
Ordinantzfol. 39. Der skal ingen Manddrabere faa Afløsning før¬
endhand blifver forligt med Sagvolderen og faar fornøyetbaade

Herskabitot Sagvolderen: Megit mindreskalsaadanen giffvis
Breslot giøris trygsuden Sagvolderens og Herskabs samtycke. etc.
allegat. text. Vide Vocab. Landsviist infra.

Fredat svære Manddraberen naar hand er soren til Bod
det skalskee aff Samfrenderne naar Mandebod og Giørsom er ud¬
lagt til Frenderne saaskulle den Dødis Samfrendergaa frem for

Retten paa Tinge og sværge Manddraberen ochans Slect frjoc

Frels for den Sag og Gierningssaa det skal være en afftald Sagt for

dennem og alle deris Effterkommeret og aldrig hæfnis saff Føddeeller
fødde enten med Raadeller Gierningsmen alting dennem immel¬

lem være døkog mactløsshvor paa de gifrehver andre deris Hænder

orkyssissor der efter gifvis Tingsvidne beskreffvit. Jure Selandb.
s.. 24. Ockaldis det sammesteds Tryggeller Trygt=Thi Mand¬
draberens Slect skulle væretryggelige forvarede. Hvorledis videre

der med procederis, det læris vistlefftelig sammestede nemlig effter

Tertens formelding som sigersat de som skulle bødes deskalførstsaa

spa¬
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svære: Ocbede dem Gud hielpe at var deris Maal o:
Sag, saa faldit som deris nuer, da villede slige Bødertage

aff dem somdeskaldem giffve; og saaskulle deandre vedtage

med sammenlagde Hænder som forbemelt er etc. Vide Skaansk
Low. lb. s. Cap. 29. di Jydlandkaldis det Orfeyde. Legeinfra secab.

Tryge Orfeyde.
Fred. linst Eyedom der om formeldis udi den Norske Lows
L. L. B. 17. Cap. Vil mand Fredliuse sit Godssinden Gaards eller

uden Skouff eller Marck, Fiskerjeller Iagt daskalhand det liuse
i Kircke eller paa Tinge der som Jorden ligger og tale saa høyt saa

at alle som tilsiede eres kand det høre og vides om de ville: hvilcket Lo¬

wen kalder Lowfestning=o: Forbud. Huilcken Lowfestningskal sian¬
de 2. Maaneder der eftersom Eyermanden eller hans Ombudsmand

Lowfester. alleg tet.

Saadan Fredliusning paa Grund og Eyedomser ogsaa ibrug
udi Danmarck fornemligen udi Jydland hvilcket skeer Aarligen til

Tingesto Ting for Midsommer Jocet Ting efter hvilcketocudi
Tingsvidne gifvis beskrefvitsenhuer som det begierer. Men Jydsk
Lows 2. Bog. 72. Cap. siger=At saadanne Deeleskulle declis for Mid¬

sommer. Lige Ager=Ransupra. Saadanne Tingsvidner kaldis For¬
buds Vidnerjeller Besætnings Vidnersthider udibesættis ald ulou¬

lige Sædssom kandkomme i nogens Jordfor forbindis at afforisu¬

den Hiemmelsenten Eng eller Kornseic. See Dict. Norsk. Low. L.L.
B. 18. Cap. G ifra Vocab. Leilending.

Saadan Forbudkand i lige maaderhenstreckesig til videre

hvad som nogen god Mand vil hafve i Fred eller Forbud; somu¬
loulige Veyes Groffter Gierders Skouffhug Tøreskør=Jagt Fi¬

skerjseller andet hvad mand vilhaffve forbudit ocuri Fredliust, og
fornemligen hvad Skade som kandskee udinogens Enemmercker. etc.
Saadanne Forbuds Vidner udstedisgemeenligs til Herritz, Bye og
Bircketing saaot vel til Landstingspaaskrifvis og læsissuden nogen

Stefnings Kald og Varselsthi det ericke uden en Kjendelse, at Folck
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kand vide saadant for for Skade sig at tage varesom de ville som den
allegerte Tert siger: Om des Bøders Lege Vocab. Landnam. infra.
Fredløs ectorris, ersal, proscriptus hemo, Dimmutusca¬

pite, aqva Sigminterdictus det er den som ved Sandmænd eller
Næstninger blifverkiendt til andens Bane, eller og i andre maader

Fredløs dømmisshanderusickerfor maa grivis hvor hand betradis.
Iyd Low. lib. 2. Cap. 22. G Ub z. cap. 23. Receß. Christ. 3. Art. 21. Handt.

Frid. 2. art. 44. vide Fredkiøb.
Fredløs sværgis den som dræber Sagløs Mand, eller og
Bonden isit egit Huus. Jyd. Low üb. 2. Cap. 12. lew. den som tager

Sagløs Mand) oclederhannem til Stock ochamblerhannem
ibidem cap. 1. Eller og den som voldtager Møe eller Qvinde. cap. 16.

cinsd. libri. Sc.
Den Norske Low siger at de som lade deris Lisf for Tyfverjsel¬

ler Fredløs gierning=Røfveri Mordseller anden udædiske gierning

for Troldom og Spaadom, at styrcke Vantro med: de der lade sig
kiøbetil at dræbe anden uden Sag: desom tage Qvinde med vold
eller octage dem Hustruer med vold Slige Folckskalingen Bod for

gifvis hvad heller de dræbis aff Kongens Ombudsmandseller anden
dehafvebrutimod. Hvem somhæfner eller kræffver Bod effter den¬

nemssom for slige Gierninger ere bleven straffit da ere de Fredløse

og hafve forgiort alt det dehafvesløstor fast M.F. 2. Cap. parag. 1. G

20 Det er og Fredløs Gierninglom nogen gifver sig Ectestab med
nogen Ovinde den stund hans forrige Hustrueller Festeqvinde leff¬
vermed mindrede ereadskilde ved Kirckens Dom. ibid. parag. 16.

Fredløs kandmandblisvefor alle Affhug, saavist fierdings
Mandbod bødis for. Jydske Low. lib. 2. Cap. 14.1.

Fredlsse=Mænd maa gribis hvor de findis thi de eringen¬

sieds sickere. Jyd. Low. b. 2. Cap. 27. in Glossa.
Rets. Christ. z. art. 24. siger s Om den som for Husfred
Gaardfred) Kirckefred (og saadanne 40 marcks Sager) falder ad

Lowensdet er med Lowenfeldis og blifoer Fredløssdenhafeer dags¬
rom
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rom og Nattefrist at rømme: Men vorder hand siden greben da
gange det paa hans Hals Jus Seland. Ub. 2. Cap. 1. siger at hand
maa hafve Dagoe Natterom at fiælesig fordringen torffte ellers til

Lowkomme. videcan.. 22. ibidem Læs ydermeere under det ord=Røm¬
ningsbreff. ltem Vocab. Orbødemaal infra.

Fredløs=Mandsmaa ingen huse videndes efter Dag og Maa¬
netsforstaalefter Gierningen er skeetseller og efter Dom ergangen.)

Endhvo det giør bøde Kongen z. marck. Enddølhand verge sig
med 2. Mænds Eedsat hand viste en afflat hand var Fredløsseller
at hand herbergede hannemey med alle. Lege Vocab. Clostermand.
Iyd Low. lb. 2. cap. 27. Erricus Rer Dacie, Christophori Regissilius,

parag. 6. solvat lesotres marcas G Regio. marcas. Eilegib. Frici
parag. 3. eller Herritz næffn. lem Constit. Errict, prioris Ericisilia¬
rag. 16. solvat leso 12 marcas, G Regitantum.

Den Norske Low formelder: At hvo som huser ochiemmer

Fredløs=Mandsæder og bricker med hannem være sig Bonde eller
anden Mandsda bøde til Kongenfførste Nat en marck Solffforan¬
den Nat 2 marck Sølff. End er hand hos hannem z. Nættersbode

Kongenotte Ørtuger og 33 marck Sølffsomhander Fredløs giort
inden samme Fylckefor det vaar hannem vitterligt der husedehannem.
M.H. B. 6. Cap parag. 1.

Endkommer Fredles=Mand i Riget og bær sande Feyde¬

tidendes som Indbyggerne icke føre viste da beholde hand sin Fred
enddoghand tilfornehafde giort Nidingsverck dog kjøbesig Fred

aff Kongen. V. F. B. 5. Cap. v. 1. vide M.B. 4. Cap. Falder Fredlss¬
Mand Arff til, og hans Frender optage den orfanger hand siden
Kongens Freds daskalhans Arst hannem igien antvordis etc. ibid.

parag. ult. Lege Vocab. Frelsmandinfra.
Fredløsmaals (erstlium. proscriptie) effter Rigens Rets hindrer
det ingen sin Begrafvelse og Jordefærd anseende at end Fredløs¬
maals som aff halsløse Gierninger reyserlicke videre end til Døden

kandforstaais at hedenstrecke. Rigens Ret art 36. Plaralege Vocab.

Bod. supra. lem Sael infra.

Freds¬
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Fredsstid er paa de Tider som ingen ufred) Krigor Feyde
er at formode: Naar saaer beskaffit udi Landene, kand aldrignock¬

som Gudderfore giøris Tacksigelse thi de som lefve udi ufred vide
at sige hvad Fredetsetc. Vdisaadan Fredstid ere de for Mun¬

stringforskaanit de som til Hofves udt daglige Tieniste eller uden
Riget udi Kongens Forfaldseller paa Rigens Flode ere ude at seyles i
ige maade Hofmesteren paa Soer Landsdommerne i Danmarcksoc
Kongens Lehnsmænd i Norge Øsel og Gullands saaoe de som icke

haffve saa megit som en halff Hestkand beløbe. Men i Feydetid for¬
skaanis ingen for sin Rostienistes hvad office, Bestillingor Tieniste

hand og hafvekandsenten til Land eller Vand. Reces. Christ. plib. G.
cap. 2. art. 4. Parag. 5. 6. Lege Vocab. Cuirasserer Jupra.

Fregne orat spørre noget Nyt som icke sømmer og fortryde
dets (uden tvist af Tydske Fragen) zur Eccles parag. 10. hvor Ter¬
ten sammesteds formelder. Om Mand fester Frendkone sinsor freg¬
ner det Biscophiom Biscopen spor det og det fortryder. vide præ¬

allegatum terium.

Frelsorat være frijeller frels som Ridderne og Svenne ere.
Libertini. Lat.de qva Handf. Frid. 2. art. 19. Lege Vocab. Fri Mand

infra. Not s. Densigis og at være Frelseller udi Frelse som er udi
sitbeholdssaahand kand være frifor all Skade og Ofverlastsat ingen

kand giøre hannem noget Ont. Aliss, Om den Adels Personssom en

imod Tris forskrifning kand betale sin Gieldtochans Forlofvere nø¬

dis til hans Gield at betale og derforesteffnishannem for Kongen
og Raadet effter Eris Forplict: dabekommes Dom isteden for ¬

renspaa hans Frelse og til Fengsel. Receß. Christ. Ub. 2. Cap. art.

14. Lege Adelensupraa.

Jyd Low. lb. 1. Cap. 32. formældershvorledis Fledføringkand
deelis til sin Frelse igienfockand blive Frels foruden Low,forstaa,
omhand eyer Laugbuden. stem lib. 2. Cap. 17. Om den Qvinde

somkiager sig Voldtagenssaasnart hun kommer ihendis egit Frel¬

se. Glb. z. Cap. n. Om Landboe, ihvo de tilhøre som en for vaar

Frel¬
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Frelse eller med særlige Privilegier undertagit hvorledis de skulle
opholde Lething og Landvern uden at Kongen lader dennem frelse.
Hinc.

Frels=Gifvit sigis den som er Ectegiort til Tingel Adoptivig,
eller ved loulige Ecteskab, saa at den maa være lige ved andre Ecte¬

børn) Latine Legitimatus, alias
Frels=Mand det er gild og gieff Mands som er ærligfød og
baarens ocey Lowforwunden for nogen Skelmer eller Tysverj men

kandstaailow og Towsmed gilde og giesive Mændssaa og i samqvem
og Sæde. etc. qviest suijuri, Liber. Ideermeere om Frelsmand

taler den Norske Low saaledis:

Frels=Mands som bærer usande Feyde Bud da være Fred¬
løs End bær hand sande Bud dahafve 3 marck Solff aff Kongen
og aff hver Fylckeen marck Sølff. V. F. B. J. Cap. Lege Vocab. Fred¬
løs Mand Endbortselgis nogen Frelsmand aff Landit da bøde

Kongen ofte Ørtuger og 13. raarck og skaffe hannem tilstede igien

hand soldefor stande ham til Rette effter 32 Mænds Doms efftersom
den er Mand tilhand solde: Kand handey slieham til stede igien, da

gielde fuld Bøder forhannem. M. H. B.5. Cap. Nota.

Frelsmand, saavel som Almuen, ere forplict afgiffve Om¬
budsmanden tilkiende som nogen Mandrabere eller udædiske Mænd

fortrycker dennem hiemme som haffver giort Fredløse Gjerningersor
tilhielpe dem at lade straffe: Forsømmer Ombudsmand at randsage
effter saadanne Folck naar handadvaris være udi Kongens wnaa¬

de og bødeotte Ørtuger og 33. marck Solff: Oc en hver Frels¬
mand det veed og icke gifver Ombudsmanden eller hans Foget det

tilkiendesor icketilhielper at Rette offver dem svære i Kongens wnaa¬

des og bøde fire Marck i Brefvebrud. Dict. lib. Scap. 6. Lege Vocab.

Manddrabere infra.

Idermeere Hver Mand som er Frels og Fuld Myndig skal
selff søge sine Sager inden Lands: Wen hafver hand icke selff For¬

standeller Mact der til, da skal Kongens Ombudsmand søge hans
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Sag paa hans vegne og hafve for hans wmags hvis feld de, bødis

effter Lowens og en meere. K. B. F. cap par g. 4. lege Vocab. Frije

Mand dauld mfra.

Fremmede og Vdlændige skulle lides og fordragis i Landet
effter Guds Low, saa og forskaffis Ret naar de blive forwrettede

ligesom Indbyggerne. Der om læs Mose anden Bogs 22 Capitel
v 2. Cap 23.2. 9. Tredie Bogs 19 Cap. v. 55.54.0 Cap 24.1.22.

Hands. Frid. d. art. 17.

Fremmede eller Tdlændiskes exterraneus erternus homo¬
advena, extrarius Lat maa icke tagis til Rigens Raads eller og for¬

sorgis med Rigens Slotte og Lehne uden det skeer med meenige Dan¬
marckis Rigis Raads -Villie og Samtycke. Handf. Frid. L. art.. 5.

Fremmede og Vdlændiske om de blifve tilfunden at giøre
Kiøns Eed der om lege Tord paragr. 36. G. 7. Men Christiania.
Receß. lib. 2. cap. 6. art. 2. forklarer udtryckeligen, hvorledis Kiøns

Eedskalaiørisspresteris og ædlis. Lege Focob. Kiøns Eed.
Fremmede aff Adell som sig her ind i Riget begifver og atter
sig med Hustru og Børn at nedersætte og nyde Adelige Privilegier
og Frihedersskal for Kongen bevise sigor sin Hustruis Adelige Anhær
og Herkomst nøyactigoe siden underdanigst Forplictshos hans Kong.

Mayest. at anholdesat maatte lige Kongens andre indfødde Edlinge
actis. Recess. Christ. 4. b. 2. Cap. Lart.2 Lege Vocab. Adelige Frihed.

Fremmede som sig i Kjøbstæderne ville nedersætte skulle

første Aar, efter hand for Borgere er indskrefven være fri for ald
Kongelig Borgeligoe Byes Tynges væresig Skats Vackjeller no¬

gen anden Vogifft=Dog dersom de siden igien med Hustru og Børn
og hvis Formue de her i Riget hafve forhværfvitssigudaff Riget be¬

gifvelskulle de effterlade den siette Part aff hvis de aff Riget udføre
ville. Reces. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 3. art. 12. Lege Førloff supra. lem

Frihedsinfra.
Fremmede Ind og Vdlændiskelskulle i Kjøbstæderne aff
Borgemestere og Raad forskaffis gode og beqvemme Vertshuse med

Tegn
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Tegn og udhengte Tavlerzcodem Recess. Scap. art. ig vide Borge¬

mestere og Raad. Men findis ingen Tegn eller udhengte Tavler i
Kjøbstedeldamaa Fremmede inddrage til Borgemestere og Raad

som dennem skallossere, hvilcket det først aff begieris ibid.

Fremmede og Vdlændiskessom sig her i Rigerne Danmarck
er Norgesvillenedersætte de skulle først angifve dennem for Superin.
tendenten og Sognepræstensi den Stift og Bye de ville boefor der la¬

de dennem examinere og ofverhøres effter de 25 Religions Artickie

og hvilcke aff forn Fremmede det være sig en eller fleres som icke

forskrefne Atickle alle og hver særdeelissi alle deris Ord og Puncter
velvilligen annamme ville og derhos blifve; den eller des maa icke til¬

stedis Platz eller Verelse i Danmarck eller Norge, at hafve eller be¬
komme. Befindis og nogen svigaeteligen under et helligt Skin, at
ann imme og sværge paa samme Artickle og der efter sandruelig be¬

visissanderledis at giøre: Hvis Brøst saafindissstraffis paa Liff og
Godssuden ald Naade. Menhricke Fremmede som icke vil ind¬

gaa og sværge forn. Artickles de skulle strax inden z. Dage med de¬

ris Hustru og Børnssig aff Rigerne begive Fortøfver hand længere

straffis som vedbør: Men de som indgaae Articklernesskal tageskrift¬
lige Bevis fra Superintendenten og Sognepræsten, og den levere til
Borgemestere og Raad, førend de sig i nogen Kjøbstæd maa anam¬

mis at nedersætte. Constit. Frid. 2. Dat. Haf. den 20. Septemb. Anno
169. Lege Vocab. Religion infra.

Fremmede Kremmeres som ickehafve Borgerskabsccey hol¬
de Dug og Disk her i Rigets maa ey drage eller omløbe med deris

Kramsfraen Kjøbsted og til en andenseller udi Alnes Lod eller Pund
at selge dog maa fremmede Kiøbmand med deris Vare udstaasoc.

handle til almindelige Marckederlige ved Rigens Indbyggeres saa
og andre Tidersat handle med Adelen og Weadels Clerici, Borger og

Bønder: Maa ogsaa Fremmede og Vdlændiske, uformeent ind¬

skicke deris Tienere med deris Ine) som udi Kiøbstæderne samme
Vnes til Adelen (Borgere eller og andre, som maa handle Kiøb,
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mands vissssaavist de udi Skippund or Lester af Skibene kunde af¬

hænde: dog icke nogensteds at oplegge deri Vart saa at dehemme¬
ligenudhøckts Reeß. Christ. 4. ub 2. (ad 3 art 1.
Den Norste Low forbinder alle Fremmede og Vdlændiskelat
udføre nogen Kjøbmandskab imod Lewen og Privilegierne, som ere

Huder Fækalie for andre uloulige Vaare Kiøbstæderne til Skade

og Fordærfvelse. K. B. cop. paregor. dog derhos tilsteder sat det skal
være enhver frift for at handle mei Fremmede udi Haffnernes saa

vist icke er imod Kiøbstædernis Privileger, og icke med Kongens
Breff forbindis: Ochuis Tømmeror andet som Borgerne villekiø¬

bemed Bønderne skal de betale dem for den værdi dem bindis aff
7
„Fremmede og kand Borgerne icke formeene dem at kiøbe med

Fremmede uden de der paa haffve Kongens Privilegier. Dict. K.B.
locapp reg 10 G io. Lege Voctb. Bøndernesupra.

Fremtarff subsidium fu uritemporis Lat. v. Fordeel eller
Vindingssom Børn fange aff deris Gods-Aarligen over deris Tæ¬

ring hvilcket deris Vergerskallegge dem tilbeste.IInd. Low lb. 1.
cap. 30 G infra Voc b. Tarff hiem Norsk Low A B.14. Cap.

Fremturende perseverans velperseverantir. Lat. deter
haltstarrig, fortreden motvillig og gienstridig i det Onde
imod Advarseloe Paammdelse. Hvorom see Rec. s. Christ. 4. lib. 1.

cap.1. Art. 31 Gper.3.2. Om de som fortredelige fremture udi
nogen Guds fortørnelse som Sværen og Banden: hem det hellige
ochøyværdige Altars Satramentis utilbørlige frahold sampt Kir¬
ckens Disciplin og alle Advartier i hvor med Øffrigheden paa steden
bør at have skarp indseende og der paa tage Dom og saadanne

Fremturende disse Lande og Riger strax forvise saafremt de icke sels
derfore ville stønde til Rette. Dist. l. co, art. 33. parag ultimo. Lege

Vocab Hærdis infra.

Frendsommen vel Frendsommes idem o. Sletto Fren¬
der iogn ti, Lat. ere de som arsve og bødesimen til er ut jus Seland.

bbicap 6. Hvorledis Slegfrid Børn afve. Gub. 5. Cap. o. 2. Om

Mande¬
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Mandbod. Hvorledis Frender bøde. Ge p. ug. 22. Om Frend¬
kone faar Barnshvorledis det bøders etc. Men hvo Bøder næster at

optage der om lege gjudem lbri cop. 23 24. 25. & 26. og hvorledis
Kongenarfverinzareyere render til der om ibid. cap. 1. Ub. 1. Le¬

8 Juprabocb. Aff.
Frender bør at see tilhver telffte Maanet hvorledis Verger¬
ne handle med Børne=Gods: Dersom deformerckelat noget der aff
ødis da maa de antvorde en anden vedderheftig Mand det under

Hænderssom hafver Om Gott Gods og Pengesjefne saa megit som

hind tager under sin Vergemaal ved at hettes thi den maa icke være

Verge som icke er vedderhefftig uden hand kand stille nøyattig
Borgen. etc. Lege Voc. b. Verger. lem Norsk Low. A.B.14. Cap. pa.

rag.2. m tect.
Frender hvorledis de bøde Mandebod med hver andre lege
I

syd Low. lib. 2. cap. 22.24.2.2. Gjus Seland. lib. 5. Cap. 20.A. ug.
ad 27. Skaan. Low lib. 1. cap. 17.Ab. 5. Cap. 1. 9. G u. Vide Vocab.

Bodsar.
Frender som de ey godvilligen ville udlegge og bøde med an¬
densda rand Mandebodsøgis hos dennem ved Nams ligesom vitter¬

lig Gield. Jyd. Low lib 2. cop. 28 Skaan. Low lb. J. Cap.1. Lege in

fr Nam. Hine Samfrendershvo de ere og hvad deris bestilninger
der om vede Ind. Lowlbi. cap. 10. Skaan. Lowlb. icap. 27. 28. G

infra Vocab. Samfrender.

Frende maaeyholde Møugifft forhindis Gods skyldeff¬
terhun er kommen til Lawalder. Jyd. Low lb. 1. Cap. F. Tord. par. K.

c Jupr. Broder.

Frendesteffnessigis ockaldis den stedsor Mødes som Fren¬
derne holdet naar de forsamlis og skal bøde Mandebod med deris

Sletningssom giør Manddrab: Om den Proces, vide jus Seland.
lib. 5. cav. 20.

Fridle vel Frille o: Concubin Beelskab Biskopperskeeller
Slegfridqvinde. Ame Fridlebarno-Slegfiedbarnssom aulis uden
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Ecteskab der om vide infra Vocab. Slegfred, S supra Boelskab.

Nota. Den Norske Lowsiger: Døer Fridlebarnsuden Liffs Arf¬

vinge da maa Moder Eetefød arfve sit Fridlebaarit Barn, dog
saasat de icke er aulit i Horedoms eller Frendskab nærmer end i Lo¬

wen er tilladt. A.B.).Cap. 5. Arff: Iligemaaderskal de Ectebørn,

som aff Fridle=Fader eller Moder ere føddes tage Aff efter Fader

Moderfor Fridle Frender deristligesom de tage af Ectebaaren For¬
ældre føddecreisidste Arff. 19. Arffvetal ibid. parag. 3.
Fribytter ercursor. pirata, ar stor predator. Lat ellerot

Fribytteres idm. kaldis de udi Søerettenssom løbe udi Søen paa
deris egen Eventyr og Lyckes til at plyndre eller frarøfve fattige Folck

(jaend og de store Skibesom de dem vorde mægtige) hvis de hafve

med at fares saa og Skib og Gods. Saadanne Fribytteres eller
Sørøfvere naar deofverfalde nogen i Søenfor Folck blifoer der of¬

ver saarseller Lemmelestsdaskal all Omkost gaaofver Skib og Gods¬

fordi saadant skeer for Skib og Godsisbeskiermelse. SøeRet. art. 20.
alids. Fætalie Brødre:kaldtis saadanne Fribytter eller Sørøfvere

i gamle Dage for de hafve intet andet at føde eller nære sig aff, end

hvis som desaaledis uloulige opnappede i Søen, hvilcket dog icke
fordum bleff actit for nogen wræt eller wbillighed: Men sagdis at
være (eller fare) udi Vicknide eller Vickiøb. etc. som voris Historici

Forteller.

Fribytter eller Søe=Røfvere om detage noget Gods i Sø¬
en og Skibet erladt med løst Godsssom Hvedelsug Malt-Haff¬
res Salts Ølf Viins eller noget andet saadant Gods da betalis det
aff det andet Gods i Skibetersog Skibet gifver der intet til: Men

Vors Kaabers Klædes Kramgods, ocald anden dyrebar Vaare det

staar i sin egen Eventyrsochver lide Skade som hand faar: Hvor om

see Søeretten art. Jo. Parag. 4. Lege vocab. Røfvere infra.

Friheds unge og nygiffte Mænds Frihedseffter Guds Low
var at de et Aar skulde være frifor Krigocallanden Tynge 5. Mose

Bogs 24 Capit. v.5.

Fri¬

Fri.
———
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Friheders undte og gifne dennem som sig i Kjøbstæderne ne¬
dersættes Vdlændiske og fremmede Folck som sig hid ind i Riget ville
begifvelersat de skulle være friet Aar for Skats Vactfor all Konge¬

lig Tynge. Recest. Christ. 4. Ub. 2. C p. 3 art. 112 Lege supra Vocab
Fremmede.
End de Fremmede som forarbeyde Clanufacturer og Kiøb¬

mænds Vare aff Vid=Bomuld og Silckes eller Camelshaarsenesel¬
ler formengit: disligeste de som smede ny Verier og Sverdes Harn¬

sker Pistoleror Musteteloblsaa og poremageres saa mange sig her
i Riget Boesætte og aff saadanne Handwercker sig nære; de ere ser

Aar fri for all Kongel. og Borgelig eller Byens Skat og Tynge.

Maa oe naar de ville ubehindret udflytte uden nogen siette eller tien¬
de Pengis erleggelse til Kongen og Byen: Deere og fri for alle By¬

ens Bestillingers paaleg. Dersom de icke hafve Arvinge her i Riget

maa de Testamentere deris Gods bort, til hvo de ville som skal være
byndigt o: krafftige, ligesom det hiemme i deris Lande, hvor fra dee¬

rekomne giorde vaare de nyde og Toldefriheds i Sundetocanden¬

steds, lige ved hans Kongl. Mayest. egen naturalisserede Inder¬

saatter. Dict. Receß. cap. & loco ut supra.
Frihed undt og giffvet de Danske monterede Kiøbmands
Skibe. Der om lege Forord. Christ. 4. Dat. Hadersloff den 18 Febr.
1636. som indeholder 10. paragr. nemlig de ere fri for Salt-told og

Last=told: dog der imod skal dettene Riget i wfreds tid for billig be¬
talning deris Søe og Baads Folcklere fri for udskrifning, saa og
Kongl. og Byens Tyngesom deicke bruge Borgelig Næringtetc. Al.

legat. tert. Lege Vocab. Søefart.

Frimand, Proprie sagt det er en Adels og Fribaaren-mand
som er aff Adel Ectefød og baarens (eller og kand være nobiliterit og

frigiort for nogen særdelis Manddom oe Heroiske Gierningers

skyldsvel fortient) mgenuitas, nobilitas, Latine. Dandfestn. Frid. 2.
art. 9. Saadanne Fri Adelseren særdelis høy Standsia den høyeste

i Danmarcks ochafver frem for andre Rigers og Landis Adelsstore
Fri¬

Fri.
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Privi egier og Friheder med Hals og Haandsocalle Kongl. Sa¬

ger sofver deris Gods og Tieneres lige som Kongenhafver osver Cro¬
nens Gods. Vide dict. Handf. art.. 6 supra Adelige Frihed. stem
Vocob. Hals og Haand, ifra. Ocmaa derfor med alle Rette sigis

Frimand baade formedelst deris Adelige Herkomst aff Vrealder
saaoe disimidler tids deris velherbracte og velfortiente Kongl. Privi¬
legier og Friheder etc. Hvorledis saadan fri Adelsmand maa selge

og bortskiøde sit Gods, uden nogen Langbindelse ved sit egit Breff

og Segllvide Recess. Christian. 3. art.. 49. G supra Adelen. Dogskal
det selgis til frit Folcksom aff Adel ere etc.
Ellers findis ogsaa i Danmarck, saa vel som i Norge tvende
andre Stender nemlig den Geistlige og Verdslige Stand Imme¬

n. vel infamig intactus, Lat. som dog en ere saa høyt privilegerit,
men i ringere eller Inderstanden Findis dog der iblantsmangen siin
Erlig Mandsbaade aff Fødseloe Herkomstssaa og deris fremoragne

Erlige Liffor Lefnetteffter enhver deris Condition, Stand og Vilkorf
Geistligesaavel som Verdslige, Borgereot Bondes Trælle og Fled¬

føringer undertagit) som ogsaa ere og kand kaldts Frimænd dog
improprie, efter en hver Stands særlige Privilegier, og af Konger¬

ne meddeelte Friheders etc. m Recess. Christ. z. art. 1. Handfestn.
Friderici Lart. 1. 2.

Ocefftersom Graderne paa saadan Frihed ere gandske ulige

saa ere ogsaa Personerne den er meddeelt: Siunis dogs at en fattig
Erlig Bonde eller Borgere skand (effter Lowernis tilladelse) ogsaa
kaldis Frimænd saa vist deris Ete angaars thi dersom de vaare u¬

frijspaaderis Ere Nafn og Rytteseller ogsaaved Low oe Dom feldte
for nogen wdædiske eller Skielmske Giernings til deris 3 marck, eller
i andre maader: da kunde de icke brugis inden Tingesenten til Vidner

i Sagerne Domsmænd, Oldingers Sandmand eller Næffns etc.
Thi wfrij Mand, som wdædiske Forræderes Tyfves Troldkarle
eller Troldqvindersmaaeystaa til troendesenten udi Vidnisbyrdseller

udiandre maadersihvad de ville sige eller vidne paa nogen. Recch. Chri.

stian. z. art. 176 18. & infra Vosab. Wfrimand.

Fri

Fr. Fr

20.

——————

—

* *
Fri=Ovinde nobill. Let eines Fri Mee, med entage
u¬

fri=Mand (som eyer af Adel, der orlegt Reces. (mitt. Art.3
supra Adelige Fruer. lem Access. Christ. 4.2. 49.2.2r. 1. Norsk
Cows A.B. 7. Cap. Perag.2. 261.
c. I

Fri=Qvinde som en self hafver Trant og burge selsf deris
(ana

V

Bødersom demed Hugeller Sungustinus.

(5

v. Low. R. B. 26.

cap. par ag. 3.V. ud¬
Fruct fructi. Lat, forbindie udi Ends Lowi nogen at sagt
bort med sig aff anden Mands Viingaards eller Agers Mose Bogs

23. Cap. v. 24.25.

Fructor Kornssom bles leffnit forgiet eller spilt paa Ageren
skulde efter Guds Low høre de Fattige til i den 3 Mose Bogs og
Cap. v. 9. 10. 5. Bogs 24 Cap. v. 19.20. 25. Uinc.

Fructgields vel Frøegield idem det er den Afgift eller Leye¬

som gifvis aft Jordigemeenlig saameget Korns som saats i Jorden

at Jydske Low lib. 2. Cap. 72.

Frues Hera, Domina, Lat. Fruerskaldis Adelige Fri=Ovin¬
der hvad heller de ere i Ecteskab ellerey. Deromsiger Reces Christ.4.

Ub. 2. Cap. F. art. 1. Parag. 7. At ingen Frues eller Jomfrues som

Brylluphafvers maa udgifve nogen Skiorter eller Tørklæder i eller
noget andet sligt udi det steds til dennem som til Brylluppet ere bud¬

ne: Men saadan Gafve aldeelis at være affskaffit. Lege Vocab. Adeli¬

ge Bruder. supra.
Fruer eller Jomfruersmaaeybærepaa deris Hofveder no¬
gen Edelsteeneseller paa nogen deris Klæder sey heller udi Kiæder eller
Belter lade forsætte. Dog maa de bære et Smycke eller to med Adel¬

steene udi deris Kiæder. Fruer eller Jom Fruersmaaey bære nogen
Guldstifter enten paa deres Hofveder eller deris Klæder: Maaey

heller bremme ller besætte deris Klæder med Guldkiæder. Receß. Fri¬
der. 2. art. 10. Hvosigher imod forseersgive til næste Hospitalset tu¬

sinde Rirdaleribidem. Lege Edelsteene supra.

Fryctende Ords ere Truselsor undsigelsis Ordsjactare alicus
Og

qui¬

Ful.
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ruinas velmine minatio. Lat som til Exempel: Om nogen i esker
en anden med undsigelse da befryctis der paa vil følge Ska es om

den anden ganger tilhannem Velaaner danogensaabenbarlig=Vaa¬

benstil den andens Skade, daverie sig med Nærn i Kiøns Urbøde 3.

marck. ut lib 3. Cap. z. zu i Cimbrict. Lege Vacab. Vaaden infra.

Juld-aldrende samme at ti. Latinr. jure Seland b cap.
*

42. Ot efter Lowens)8 Vintre gammel. Lege infr. Vocab. Mindre

Aariges, Jyd. Low. L. 1. Cap. 36.

Fuldere v. Bedre og fastere. ut jure Seland. Ub. 1. Cap. 43.
Hve Fulleligs v. Fuldkommelig.)ere Klmd. Ub 1 cap. v. Fulle¬

lig=Lowser Fuldkommen Low. Ab. z. c. p. 26. iidem.

Fuld=Mandebodsbedis for Næse Tuncesbegge Øvnesbaa¬
de Hænderssaa og baade Føddersdisligeste for Ambodsitc. Jyd. Low.

Ub. z. cap. ef. End mister mandet Øyes eller en Haands eller en Fød¬

for hver disses bødis halff Mandsbører. End mister mand et Øref
derfor bødis Fierding Mandsbods for Tommeifinger, bødes Fier¬
ding Mandsbods og for de andre fire Fingre og fierding Mands¬

bod dog saal at for hver aff de næstetohos Tomm isingeren bødis

ottende Lod aff en Mandsbod og for detoyderstes sextende Lod aff
en Mandsbod: Ochvor som Negel vor der affhuggitor det afver¬

sie seedsbedis saa forssom Fin zeren var alt affhuagit iertu præal¬
ie gato. Vide Skaan Low. Ub. 5. Cap. w. u. 12. 13. jure Seland. lib. 3.

cap. 4.5.67. 8. Co. Mister mand sin Hørelse eller Maalet aff Hug
eller Slag derfor bødis ogsaa Fuld Mandbod. Skaan. Low om

Orbydemaal cap. 16. G 20. Vide cap. 22. 23. 24. 25. 26. 27. e 28.

ibidem.

Fuld=Mands=Bod, foruden Giørsum, er i marck Sølff,
effter Sielandske Low z. Bogs 10. Cap. parag. 2. saa gode som 28.

Lod Sølffjocethalfft Ovintin som giør nu 4. Rirdeler og 6. skil¬

lingeseller 42 gamle Marck Penge z. ß. som før gick den tiden Rix¬
daler galt smarck Hilff Mands Bøders ere 7½ Lødiemarcks og giø¬

te 2). marck). S. aff førige marck. Fierding aff Mands Bøder
ere

Ful Fun. Fyl.
————
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ere 51 Lødie marck .. 6 3. Pengeseller 10 Amarck o. Penge. vide

saa Bod. Anas effier Jyd. Low trende 18 marck Penges ut lib.2.
cad. o. G Ub. z. cap. A. lem Recess. Christ. 3. art. a. hvilcke ere siden
re urede til 18 Curr. daler ere 80. ß. Oanske til hver Currant. da¬

ler. Receß. Christ. 4. lib. 2. cap. 10. Vide Etiebod.

Fuldrættis=Skade er fuldkommen Skadis opretning el¬
ler og fuldkommen Bodt saa vist Low og Dom udkræfver og medfø¬

rer indtil den som (for Sagen erseller paakal vorder rættelig og

fuldkommelig conterteret og Skadisløs aff betalt.
Den Norske Low siger At allesteds, hvor mand giør anden ska¬

de paa noget aff Asvind og Hæfns da skal hand der Skade giordef
bødehin Fuld Ræt etc. forklaris ydermeeres at det er Fuldrattis¬
Skades som kand vurderis for enhalffmarcks Sølff. End vil no¬

gen dølges om ey er Vidne til da sværgis ser Mænds Eed for Fuld¬
rættis=Skade og 5 Mænds Eed for mindre Skadeseller bøde. K.
B. 27.Cap. pareg.3. G 4. Plura Voctb. Afvind.

Fundet=Godsl det skal opliusis til Kircke og Tinge, ellers
kandhand blifve Tyff derfor som saadant finder. ut est tertug Jyd¬

ske Low. Ub. 2. Cap. 1. Eller og som det gamle Ordsprock linder At
Hitte Godsser halfft staallet uden det lowligopliusis. Lege

infra Hittegods.
Den Norske Low siger Arsaadant Fundet Gods skal op¬

liusis den samme Dag det findissellers vorde hand Tyff derfors om
det er Tyff Sags værde Men naar det er opliust damaahand bruge
det sig til nyttes indtil Eyermanden tilkommerfor beviser med toskiel¬

lige Vidnes at det et hans Godssdaskal den der fant lade det følge

hannem. Ender det opslidt eller forarget da bøde icke derfor Tyff B.

1. cip. Lige Vocab. Dannefæ.
Fylling) er et gammel Danske Ord dog icke i Lowernenafnt
saaledis, men udi Frid. 2. Mandater, udgivet noo dog brugelig in¬
den Tingestil Rættens Forhielps udi Rans Herverckot Drabssager

etc. Lin. Fyllings=Mænds ete tvende vederhafftige Dannemænd

Og i

Boe¬

Fyl Fyr.
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Boesætte udi Herredit eller Kjøbing hviicke stal vidne for Sande¬
mænd eller Næsningersat decrelowlige opkræfvede og tilfuldsat svær¬

geudiden Sag. De hi vide Clos. Ind. Low. lb.2 cap. 6. ubi dicun¬
im testes, processu legitim. Fornæfnde tvende Mænd som skulle

sætte Fylling paa Sandemands blisvenafnt af Dommeren naar
Sagen er forhørts og Brefvene i Sagen ere oplæstes i Sandemænds

(eller Næffningers, saa og for Fyllings Mænds paahorfor da
naffnlig paaleggis de af Dommerensat følge Sandmændseller Næf¬

ninger til deris Tows at skielne imellem Bonden og Kongen. Saa

fremstaae forn ivende tilnefinte Fyllings=Mænd (som mest bruge¬
ligt er i Jydland og Fyen) for Rietensor tage hver andre i Haandsog

sige: Efterdi befindis af Sandemænd (eller Næffninger) af N.
Herrits ers lowligt opkræfvede og tilfulde, at tye og sværge om N. da

tilsindis denulder om at giøre de is Eedor Towsaaledis, at Kon¬

gensker3
Rets og Bonden ingen uret. Naar Sandmænd (eller
Næfninger) ere saaledis Fylling paasatsmaa de ey lade at sværge un¬
der deris Doeslods fortabelse. codemloco intetten Scap. 42. ibidem.

Ab. 2. Tard. dareg.s. A. lem parag. 52. de reibu qvi Fylling
dicantur. Paaatskillige stederkaldis de Doms Mænd thi Lowen si¬
der naar dømt vorder umiertu maallegato. &c.

Fylling maa ikke forhindris med Skudsmaal og ophold paa
Sandmands eller Naffninger som skule sværge paa Maickeskiel

eller Hervere eller Gaardfreds imod Lowens termin, udi hvilcken

lige Lowmaale skulle indis. Forord. Christ. 4. Des. Koldinghuus
den 1. August. 1890. Epheller maa Jylling forhindris paa Sand¬
mand som skulle sværge om Meddraab, naar de erelowlige opkræf¬

vedes hvad heller Eftermaals Marden moder til siette Vgets Dag
iller en: af en anden Forordn. Det, ibid. 14. Aug. Annout supra.

Fyrretyfve Aars-Hæffd. Der om via Jyd. Low hb. 1. cap.

34. er Hasdinfra.

Fyrretyve=Marcks=Bøder. Der om taler Jydske Low b.
3. Cap. 22. Hvor 40 Marck følger anden Bods somkommer aff Ti¬

den

Fyr.
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dens Stedens og Personerne der imod brydis. Seeher om Voctb.

Drabis sapra.
Recest. Christ. z. art. 26 formelder: Vorder nogen Mand feld

til 40 Marck der en hafver fuld ved at hette hand haver ser Vgers

Dagsefter hander Lowfeld paa Tingesenten at bøde eller sætte Bor¬
gen, skeer det ickes da fare som andre Fredløse. Findis ogsaa om saa¬

danne 40 Marcksen smuck effterretning jure Seland. Ub. 2. cap. 28.
lem Ub. 3. Cap. 25. formeldersat Drablot 40 Marcks maalso Sag
og Ahug) Haand eller Fodfor de Maals der halff Mands bøder

kommer forfor alt det paa Mands Fredgaar det maa alt til Lands¬

Tingsøgis (dog Vidner og hvad i Sagen hør føgis og førdris
først til Herritzting ibid.) lige cap. 26. ibidem. & lib. 2. Cap. 32. siget
At alle steder ; hvor Bonden bødis 40. Marck der tilkommer og

Kongen 40 Marck dog saa at Kongen hielper Bonden først

sin Ret ud. etc. Lib. S. Cap. 7. stadfester det samme

Vide ca. 8. B. & 26. ibid. Irge Vo.
cab. Feld Mand.

D
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Saard
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Aard, proprie sagt er Bondens Huus og Boelighand ibo¬

Je.. Domus, edisicium, Domicilium, Tectum. Latine. hvor udi
hand bør at hafve Fred. Hafver og der udi en sioer Frihed om

hand foruretiis. Iyd. Low. lib. 2. Cap. 30. Lege jure Selandicollbris.
capm. 7. om Gaardgang. alias Gaard, o: Gierde. Hine Aale¬
Gaard Fist=Gaard, cohortes angvillarie, piscarie. Lat. lem

Marcke=Gaard v. Marck=Giærde. Videsuisloct. Nota.

Omenhafver bygt anden for nær enten med Huus Hielm,
Gaard eller Giærde. Den sompaaklager skal bevise først at den

Bygninger sat hannem for nær, eller paa hans Grundssaa den bør

igien at optagis or flyttis Siden der efter skalhand hafve Tings¬
Dom og trende Laugdage for sig (forstaa 14 Dage imellem hver

Laugdagspaa dette sted.) End ganger hand ved der bygdes at første
Laugdags og gifver Lows at hand meente det var hans egit være an¬

gerløs Endtaalhand Doms bøde Bonden og Kongen hver 3 marck,
mest tect. cap. 5. Jyd. Low. b. 1. Vide jus Seland. lib. z. Cap. 29. G
Ub. 4. Cap. 16. 17. 18. som og her med kommer ofver it. Idermeerelege

Laugdag. stem Vocab. Rømme infra.

Gaardsom nogen Mand affflytter (forstaa i Norge) daskal
hand lade alle Dørrestandelmed Laase som ere Nagelfaste Hengsler
Haspersor anden Jernfang Gaardenhører til som er Skorsteen¬

jernt Bord=Benckesor Nagelseste Senge saa vist Aaboden udkref¬
ver: Fører hand noget bort aff forn da bøde Jorddrotten Landnam

og føre tilbage igien og bøde en marck Sølffshalff til Kongensochalf
til Jorddrotten. L. L. B. 9. cap. Lege Vocab. Husbrudinfra. lem

Faardagsurz.
End det maa hand føre med sigs effter første Faardag naar

hans Landskylder bitalt, som er Høes Kornsocalt Boeskab. Hand
maa

Gaa.

3)
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maa oe bortflytte sm Veedkasis Halm og Hielmstengerjor alt det som
icke er sammengrøfft eller Nagelfest ved Bielcke eller Bredde; dislige

ste sin Efnetræ. Hafver hond noget plantet i Kaalhafve eller Løghaf

peldet helvære ført bort inden Korsmisse om Vaaren: Men hvis
som findir paa Gaarden efter sidste Faardag det hører Jorddrot
ten til med mindrehand hafver ført det til Sttandenseller paa Bier¬
rig uden Gaards saa at det hvercken agis ofver Ager eller Eng¬

naar det bortførissor hafve det bortflyt til Botilsmisse: Ligger det

lengerda hør det Jorddrolten til Dict. lib. Scop. Parag. 3. Lege Vo¬

cab. Huus mfra.
Gaardbryderch proter zum pecus Latine, ere Geeders Øren
og Svins som Bonden maa deelis til at giemmes ut est tert. Jyd.

Low. lib. z. cap. 60. Lege Vocab. Gierder pauldinfra.
Gaard=Fredskalder Lowensom mand gaar inogen Mands
Gaard eller Huus, med Raadt Raad for der saarershambler, eller

wformer-Hosbonden Hustruen-Hion eller Gjæsts det er Hus=fred
eller Gaardefred, de da bodis ofver anden Lowmaalsocrette Be¬

der femten marck Penge til Kongenfor femten marck til den som ska¬

den sick-Oeførend handkiæret Husfred og Gaardefredsmaahand

forfølge alle andre hans Lowmaals hannem er vedbrut imod Lowen

ochafver endda ser Vaers Dag at kiære Husfred. Reces. Christ. 3. ar.
tic. 22. Hvorledis Husfred og Gaardfred forfølgis der om findis
ibid. den gandske Proces vistløftig beskrefvensartic. 24. Legeinfra

Vocab. Huusfred.
Gaard-Niding Hestis clancularius, quianimoinfesto alte.
rius pecori damnum mfert, melignus, proterus. Lat siger orkal¬

der Lowen den der dræber anden Mands Fælsom er heftet eller bun¬

den eller staar i Bondens Ornum som hand eyer særlige, o: hans
Ennemmercke eller Toft. Hvor mand dræber Bondens Fæder Hyr¬

dehafver hvad heller det er i He inet eller uden da er det det samme
og bødis Skaden, og marck Benden saa og Kongen. Jyd. Low lb.

3. cap. 53. Skaan. Low lib. 9. Cap. F. jure Seeland. lb. 5. Cap. 40 der
kal¬

Gaa. Gab.

32

kaldis saadan Gierning Ydings=werck. Den som giør saadan

Gierningsor derfore sictis og beskyldis hannem børingen Eed eller
Low at hielpesom hand endnecter og dølsey heller kand det regnis for

Vaade eller uforvarendis Gierning (Stad casumfortuitum.) fordi
det er Vold at dræbe det Fæsombundet eller hefftet er og meget ar¬

rigt og fortredeligt, som og Ordet isig selffs Nidings=werck, linder
etc. Men det 54 Cap. jur. Cimbr. siger om den der sictis for saa¬

danne Sagersverie sig som hand døllier med 12. Mænds Eeds eller

bøde smarck, Bonden og Kongens tert. allegat. alias Fiærfølling
at suo loco. Vide plurainfra Vocab. Niding.
Gaards=Ret) Jus aulicum. Latine, er en særdelis Ræt og
Lowssom holdis paa Kongelige Slotte og Adelige Huse og Gaar¬

des effter som den er for mange Aar og aff Arrilds tidgifven for findis

først tryckt (aff Gottfrid aff Gemmen Typographe,) bag udt WValde.
mari l. Sielandske Lowbog anno 105. dog uden Aar og Dat naar

den er udgifven var og nogen tid nesten nedlagt men er siden Anno
162. aff Høyloflige og S. Kong Fredrick den 2igien optagen rens¬

verit og forbedret og i Trycken forferdiget voo. alle Dannemarckis
Norgis (Rigens Raads og Adels paa Kongelige Slotte og Adelige

Huse i Danmarck og Norges til efterretning og alvorligen paalagt
at holdis og effterkommis.

Gaards=Retten maa ingen forkrencke men dersom nogle

forbinde dennem tilsammen Gaards Retten at forkrenckelderøm¬
mestrax Gaarden og Riget inden 6 Vger og hafve ingen Fred i¬
hvor de siden findis men maa rettis ofver dennem som andre Fredlø¬

seut ibid. art.. 46 Lege Raad Raadinfra.
Gabstockescatasta, palus collare, columbar. Latine. o. Hals¬

Jern gemeenlig tilslagen ved store Støtter eller paa Hiørnehuse.
Deskullesættis i Kjøbstæderne paa Torfvetsor andre steder hvor u¬

di Byens Svenne efter Recessen strengeligen befalie at sætte dem

som sig offentlig med Sværen og Banden lade høres saa og Arbeiden

under Prædickenfeller og desom Brændeviin eller anden Drick tilstede
at

Gad. Gaf.
—
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at udtappis førend Høymesse i Kjøbstæderne er atende. Der om see

Receß. Christ. 4. Ub. 1. Cap. 1. Art. 31. parag. ult. ibid. Gsupra Vocab.

Bye Svenne.
Gade Platea, Picus, Lat. alds Gade-Huse, kaldis de
Huse, sombyggis paa Gaderne i Landsbyerne, og er ingen Jordel¬

ler Altil. De qvibus Jydske Lowilib 1cap. stinteriuer i Glessi,
om Forthebyggislunde Vocab Forthe. Sjure Seland. lib. z. cap. 29.
hine Gade-Huus=Mænd sigis de som boei saadan Hus og icke

saae Kornellesbruge Auoel: de skulle høste og arbeyde med deris So¬
gne Præsteren Dag om Aaretsiden sted som de skulle Tiende. Ordi¬

nans Riber. art. 114. Alias, Gadeveye og Gierderleedi skulle være

paa de steder som dehafve værit aff Arrilds tid. Norsk. Low. L. L.
B.32. Cap.
Gafve og Skenck) Denum, vel munut. idem. Let, skal mand

icketage i Dom. Der om læs den 2 Mose Bogs 23. Capit. v. 8. den

5. Mose Bogs 16. Cap. v. 1. Cap. 27. v. 25 Psalm. s. v. 5. Ord¬

sprock. 55. Cap. v. 27. Cap. m. 23. Gafve forblinder de Vises
Bynel Syrat. 20 Cap. v. 29. Handf. Frid. 2. art. 17. Recest. Christ.
3. ri 7. forbinder Rigens Raad localle andre Dommere at tage
Skenck til Rettens forktenckeise. Ilige maader forbindis Leens¬

Mænds Biscoper Prowster og Sognemænd, at tage Gafve for
nogen Person til Kald at fordre. Recess. Christ.4. b. 1. Cap.1. art. 29.
under Leens Kalds og Gaardenis fortabeise etc. Lege Vocab.

Kald.

Gafves som er skeet uden næste Arvingers Jaot Samtyckef
og en stadfeste inden Tinge med Tingsvidne den kand igienkaldis.

Jyeske Low. Ub. 3. Cap. 3. Gjure Seland. lb. 1. cap. 30. Lege infra

Vocab Venteligt.
Gafve imellem Mand og Qvinde endog de Skiøde hver an¬

dre inden Tinge det stander icke uden deris Arfvinger samtycke det
efter detis Oød. Iyd. Low. ub. 3. Cap. 33.G 44. lem jure Seland.

b. 1. Cap. 30.
Rr

Den

Gaf.
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Den Norske Lowsiger: Ville oe Hosbonde eller Hustrufeffter

Brylluppet giøre hver andre nogen Villighed i saamaaderssom for¬
berørt er forstaa gifve eller bortforære hver andrenogen Løsøreel¬

ler Feste=Gods da holdis det icke uden det skeer med deris næste Arf¬
vingers Samtycke. ut Arfve B.3. Cap. parag. 7. v. 8. Plera vide Vo¬

cab. Hustruenifra.
Endom nogen Mand faaren Qvinde efter Lowen og gifver
hende nogen Gafve og blifverhand siden død: daskalhunhafve

sin til=Gafve og Hiem=Gafve aff hendis Penge om derecketil¬
Endom det icke recker til da skal icke Arvinger betale hende aff deris

Penge thlingen skal sig Ovinde kiøbefor andens Mands Penge.
Dict. lib. & cap. 6 parag. ultimo Hine Siele=Gafve som kand væ¬

re tvendeslags. Der om lege Jydske Low. Ub. 1. Cap. 39. & üb. z. Cap.

44. 45.
Den første Gafve er den som skeer uden næste Arvingers be¬

vilning: Den anden Gafve er den som skeer aff Hustruen uden

Hosbondens udtrycke Befalning eller Samtycke. Om saadan Gaf¬
veskulle Sandmænd sværge Menkalder Closter Kircke eller Ho¬

spital paasaadan Gafvel der vorder Bonden ved Næffn i Kiønsor
daganger en Sandmænd til. cap. 5. G 46. Jyd. Low. lib. 3. Gjure
Seland. lib. 1. cap. zo. Men hvad Gafve som med Tingsvidne er be¬

kræfftet parte citatapresente, Enoncontradicente, det staaroe

wryggelig. Alleg. cap. z. Legeinfra Vocab. Testament. Nots.
De Gafver skulle holdis som Kongen gifver nogen eller no¬

gen gifver Kongenteffter den Noroske Low. Hver Mand maa giffve

sierdings Gafve aff det Gods som handhafver auvlet baade udi
Land og Løsøre hvem som hand vil saavel sine egne Børn Ectefød¬

dessom andre Mændsen af dennemsom hand vil. En Tiende Gaf¬
ves maa hand gifve aff det Godsssomhand hafver arfvitsbaade udi
Landor Løsøre endog hand icke spørger sine Arvinger ad hvad hel¬

ler hand vil det Helbrede eller Slugler slig Gafveskalliusis til Tin¬

gelder som Godsit ligger udi samme Aar det bliver gifvet. Det skal

først

Gal. Gan.
*—

———

315

førstbetalis aff fierdings Gafve octiende Gafve som hand gifoer
Gudfor sin Sielfellerhvem hand gifver loulige Gafver dog saaf
at hvem som kiender sin Odelsmænd til saadan Gafve=Goeds, da
tale sig der paa inden 30 Aarsellers bliver den det gifvet vaar til Odel¬
og da løsis for Fuld Oreetc. De Gafver skulle og holdis, som mand

gifver helbred og wsuig saa at Vidne vide det og mand affhender sig

selff (forstaal om nogen sledfører sig til anden 1) dog saal at skiellige
Mænds deey kunde acte det for Arfvesvig. A. B. 22. cap. Lege Vocab.

Arfvesvigsupra.
Gallindssigis den som er fra Sind og Forstandlocræt affsin¬

dig. Rabidus Homo, velinsanus, vecors,furialiter demens, insipiens.
G. Omsaadanne Galne=Folckbryde af Hefftelse og slaaenogen
ihiel da bødehans Frender aff hans Gods fuld bøder for den Dø¬

desom Godsit tilrecker: Endrecker det icke tils og hand blifver vittig
igien dafare hand aff Landit, indtilhand faar bøt fuld Bod for den

hand ihielslog. Nosk Low M. B. Stap. parag. 1. Men hvorledis
Galne og Afffindige Folck i Norge maa bindis der om legesapra
Vocab. Bindis. End saarer Gallind=Mand anden eller giørhan¬

nem skade da bør hans Frender at bøde Skaden og Lægeløn, aff hans
Gods men Kongen faar derfor ingen Bøder. Ickeskalandressom

brydesigaff Fengselseller giør Skade regnis for Galne=Folcksuden
des som vitterligt er at hafve værit for Gallindsskab indsætte og ere

Galne. Text. praallegat. parag.2.
Gangarfve Hereditas, sive jus Herreditarium collateralium,
Hareditas ascendentium in recta Linea. Lat. kaldis den Arff som

arfvis uditredie fierde eller femte Led etc. udi den nedstigende og op¬

stigende Linie. lem, udiandetstredie og fierdeled udi den tverstigen de
Linie saakaldet fordi den gaar lige tilalle udi Mands eller Qvin¬

dis Respect, saa at detage lige Loddersutesttertugjun Selandicilib.

1. cap. M. & 28. Skaan. Low lib. 2. Cap. 6. End døer nogen som ey ef¬
terlader sig Børnsocey Børne Børns eller andre Fram Arfvinge og
ey Fadersey Modersey Brodersey Syster. Daer Faderfadersor Fa¬

Rr i

der¬
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dermoder Moders Fadersor Moders Moders Fader Broder og Fa¬

der Syster Moder Broder og Moders Systers Brodersøn og Bro¬
derdaatter Systersøn og Systerdaatter, allelige nær at tage Arff eff¬

ter den Døde Qvinderne lige saa meget som Mændene, fordi det er
Gangarff- siden arfver enhver som hander nær Slect til efter Arf¬

vetallit. Skaansk Low Ub.2 cap. 5. Arfvebog cap. 57 siger: Er ingen

aff disse tilldaarfvede der næst ere indtil siufvende Mandsetc.
Den Norske Low formelder: Ere ingen Arvinger til ifierde
Leed Eetefødde da Aa Afven frem at Gange imeden Asskomer

til inden siufvende Mand ihi en Ganger Arff før under Kongen:
Oc idenne Arff tager hver som hand er nær i Byrdsthiingen maata¬

ge Arff forhin anden (A.B. 7. cap n. Arff. parag. 2. Piura vide infra
Olde=Arffsch Skaan Lows Arsoebog cap. 14. Hvorledis Gang¬

Arfve deelis det læris cap. 58./bidem. Lege sapra Vocab Barn.
Garnering er dictingeller Kledning inden udi Skibe som

skeergemeenlig aff Deler eller Plancker tilhobe føy t saaledis at det
kand holde for Vand under til saa ocomkringsidderne paa Skibet.

Hvorom besee Søeretten cap. 39. som formelder at Skipperen skal
hafoefhttig opseende paa Kiøbmands Gods i Skibet med Garne¬

ringo alt andet saa at Godset icke der ofver fanger Skade, eller
blisiver formindsket aff Skipperen eller hans Folcksda skal Skippe¬

ren det oprette aff sine egne Penge og betale Skaden efter første Ind¬
kiøbio Kiøbmandeneyplictig at gifve nogen Fract af samme Gods.
Lege Kiøbmands=Gods infre. lem Vocab. Stuffningsetiaminfra.

Gastgefveres eller og Giestegifvere dem. kaldis de som lo¬

sere fremmede og reysende Folck. Hine Herbergereslespitioercipere.
Litine eller og ad medeele Herberrigspræst amieisesse ad Hessuium.

Hvorledis saadanne Gastgefvere Losementer eller Herberger ere

forordnits (for den Reysende og Fremede) i Norge) Der om see For¬

ord. Frid z. Dat Friderichsb. den 24. Decembr. 1648.
Nota. Saadanne forordnede Gastgefvere er tilladt at hol¬

desaamange Heste som dennem lyste til Fremmede at bortleye dog

mag
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maa de icketage meere aff Milensend den Ordinarii Taxt tilladerfeff¬
ter Amsenstidjerstædernis vilkaar Unde Vocab Skydsserd. infra

Gastgefvere som ville leye Heste bort de skulleholde Heste¬
Tøyg med Sadler Kløft Slæber og Slæder hvis der aff begieris.
nem, Haffre til Hestene og anden til behør saahand altidkand være

ferdig at befordre den Fremmede for sine Penge effter Tarten. Med

fornøden Tractament og Herberge samt Mads Øis Kammets-Ild¬
Lius, og andet, som det sig bør. Oeskelhannem gifvis for hver
Maaltid Madsom Middagen 12 ß. Danske og sexten skilling om
—
afftenen
for Maaltidor fri Losement. Men vil nogen anderledis sel¬

ler og bedre endordmaritracter, enten med ferskkjeller fremmit drick
det betalis særdelis. Dect. Forord. art. 18. Lege Vocab. Bøndernesu.

pra. Pengen. — Giesteri, paulomire.

Geedder hedt, Capre. Latine, er et særligeslags Oveg got
og nytligt for Bønder og andre, hvor de maa holdie dog maa enhver

holde Geedder paa desteder hand kand haffve dem paasit eget sine
Naboer uden Skade. Geedder maa og holdisshvor der er heede og

høye Skousfve. Recesl. Christiem. z. articulosexagesimo qvinto.

Geen orimod utjure heland. lb. 1. cap. olb. 2. 13. 18.G

seqvent. Hincat tage Geen Korn og Hses som sigis gemeenligi Ste¬

land det er attage Kornor Høe ind i Lad og Lade. al as paa Gen¬
kiøblot saadan Kiøbssom maa ockand igien kaldes og igien indløsist
naar Pengene vordeigien erlagt og betalt som Rer Christianus I. sol¬

de de Lybske Kill=Stadfor Killer=Fiordl. Annorge). Hvoromer at

læseshos Arnold. Hvitf in vna Christ. 1. d. 1.206.
Geistlige=Lehne der om formeldt si kr d. 2. Handfesin art.
36. at alle Clostere Prælaturer Digviteter, Canickdømmesor andre

Geistlige=Lehnes som daicke benæund vaae, tulde blive ved deris

fulde Mactich Frivil. Christ. z. Canns 133. prog. 1. & 10. Alle.

Geistlige Lehne og Almisser, som ere gissue og stifftede til Guds Æres
dem maa hvercken Førster-Adels eller andre igien kaldeseller og derfo¬

nelade sigbemercke med nogen Had; hvor med Patronen til sieden
Vr ii

saa
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saa velsom Lehnsmændene skullehafve tilbørlig Inspection og Ind¬

seende Vide Lehninfra.
Giestliges efterlatte Encker, som i Kiøstederne nødis til sig
at nedersættesere fii privilligerede, for Kongl Skatfor all anden Bor¬
gelige og Byes=Tynges saalenge de ere udi deris Enckesædes og føre et
Christeligt og ærligt Leffnet-Men dersom de bruge nogen ringe Han¬

delsdagifve de aff Handelen alleene. Reces Christ. 4. Ub. 1. Cap L.Art.24.

Lege Vocab. Præste=Encker.
Geistligheden forbindis udi Kirckens Ordinantz ingen Kjøb¬
mandskab at bruge uden med hvis hiemme hos dennem selff avlis¬
Maa ey heller holde nogen Drancker-Hus eller Kroe) Dict Ordi¬

nantz fol. 69.
Giestliges Forstelser (forstaa Bøder og Pengis Mulct) som
til deris frasættelse fra Kalditeystrecker beskickis til en Capital, aff
hvis Rente fattige Geistlige Encker kunde hafvenogen Hielptil

underholdning, fornemlig des som for Kaldits ringhed en maadelig
Ting forundiss om de for merckelige Aarsager ickeblive efter deris
Hosbonder i Kalditforseet. Reces Christ. 4. Ub. 1. Cap.1. art. Apara.

grapho ultimo.
Geistligheden, som blifver indbøden til noget ærligt Værd¬

skab skalingenledis sigtil Druckenskab lade bevege, og en heller til
nogen anden ofverflødighed Nattesæde, og letferdige Snack=Dantz
eller noget saadant skal ocingen anmode dennem Megit mindre vil¬

lenøde dennem til nogen Druckenskab. eodem Recest Christ. 4. Scap.

art. 22. Lege Vocab. Præster.
Geistligheden i Kiøbstæderne saaor Borgemestere og Raad
maa indbinde til deris Bryllupperssaamange aff deris fellis Venner
som de beglere: Maa ot gifve 4. eller c. Rætter Mads dog ingen

Confect eller Banqvet: Maa og skencke hvad slags Øl de ville Men

ville deskencke Viinldaskulle de gifve 20. Rirdaler til næste Hospital.
Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 8. art.3 parag. 1. 2. 3. Lege Præsterne paa

Landsbyerne. Gsupra Vocab. Bryllupper.

Geist¬

Gel. Gen. Giæ.
——
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Geistlige Borgemestere og Raad og de Kiøbmand, hvis

Formue erofver fem tusinde Daler skal være frit for (til deris Bryl¬
lupper) med Spilofver Gaden at føris til Kircken og frasom de ville¬

dog maa ingen uden Byes Spillemænd leyis eller brugis. eodem Re¬
cess. lb. Cap. art. G har. 10. Lege Brud og Brudgom, lem Festens¬
Gafvespanlosapra. Om deris Forseelserssom sig derimod forsee der

om see Vocab. Bryllup. stem Borgemestere og Raadsupra. Sdict.

loco art. 7. par. 13.14. Sc.
Nota. Ingen de Geistlige i Norge, Præsteller Capelansmaa

udgive noget Reysepas til Skydsferd og saadan Fordringskab at
nyde. Befindisnogen sig der udiat forsee deere forfalden til Om¬

budsmanden og næste Hospitalfførst for Passet isig selfflotte Ørtu¬
ger octretten Marck Sølff, og siden for hver Skydsferdteffter sam¬
me Pas bødeligesaameget. Forord. Frid. z. Dat. Fredrichsb. den

34. Decembr. Anno 1648. art. 1. Lege Vocab. Skydsferdinfra.

Genmaals eller Genmæle idem, exceptis. Latine, kaldissat

møde for Retten til Vedermælefor svare for sigsom nogen stefnisskal
dis eller tiltalis. Jydske Low. Ub. 1. Cap. 50. Ab. 2. Cap. 108 Gjure se.
land. bib. i Cap. F. alidt, at tage ved Genmaal (eller Vilkaarinden

Tingessom sigis i Fyen) Vide Vedermaals ting fra. G Vec. For¬

faldsupra.
Genpartserens Vederpart: Adversarit Larine. ur Jydsk.
Low. Lib. 2. cap. ies. Menhvorledis mand skal giffve sin Genpart
Varsel for Aff Erie og Affslet: derom sees Christ. 3. Recesart. 14.14.
rag. 2. Lege Vocab. Aasiune. aldt sigis og Genpart aff Bresve

Domme Tingsvidner eller andet saadant hvor aff Genparteller
Copie kand begieris inden Tinge om fornøden giøris etc. enem¬

plar. Latine.
Gensten orstaar at, at sagne sine Kaastersor følge sin Tius

paa ferske Fod. Jyd. Low. lib. 2. Cap. 106. Lege Vicab. Tiuffufra.
Giæderseller at Glædes vel Giætte idem, corie ctura, conse.

ctio, divinatio, Latine, sigis i Lowen; naar nogen vilpaatieseller vi
de

Gei.
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de o. tilmodeen anden nogen Sag paa Haandes saaledissat den Be¬

skylte da endelige maa sig ved Næffn) skære og undskylde: som for
Troldom fr. ut Jyd. Low. lb 3. Cap. 6. Lege Voctb. Troldom.

Gie dso: Skyld. es, credium. debitum. debitio. Lat. Gield

som nogen tiltalis for og vil rette for sig om Sagen indkom¬
er til Landsting da skulle aff Landsdommerne tilforordnis tvende

gode Mands aff dens Stands udleg giøreskal hvilckeskulle Taxere
og sætte det som tilbiudis som det er gode løsøre eller Jordegodshsom

de ville forsvare. Reles Christ. Ub. at pus arts. Dogskal den som

vil rette forsig saafremt hand tilforne aff anden for Gieldsøgt er
Først udleggestilbinde ocaffsette fylliste efter forbæmelte gode Mænds

Turtstil denhannem louligen førsøgt haffver ibigem par ig. Ingen
som Dom til Landsting eroffvergangen er mægtig sit Gods at aff¬

hænde med mindre siden hand solt hafver ser saavæderheftigsathand
den Gield handkræffvisser mæctig at fyllist giøre. Allegat. Recesub.

Scap. art. 7. darag 3. Lege Borgemestere og Raad.

Gieldsom nogenkræffder anden Norgesochin sigersat hand
Haffver betalt anden Mand det paahans vegne da bør hand at bevise
det og Naffngisive sine Vidne saa og Sted og Stundh und betalde

paa. Haffverhandtolowlige Vidne at haffve betalt hannemseller
hans fulomæctige Budt som hoffde Befalning at opbære samme
Gieldt davære qvit for den Kraffning. Det heder Betalnings vid¬
nes (ut suo loco) hvor imod ingen Vidnisbyrdmaa forris. etc. K. B.2.

cap. Vil nogen affverge Gield, daskolsecraisen Eed for en Øre
Sølffsto Mands Eedforz Ore Søiffitte Mands Eed for z. Øre

Sølff. Endhvor stor Gieldener, dawergis ey meeresend med 3.

Mænds Eedbid. par 8.2.
End er nogen Gieldeller Penningeskyldig som Vidne vide
ellerhand selff vedgaar da skal den Gielden kræfver skræsve hannem

medto Mænds Vidne og leggehannem haiff Maanitzdag for at be¬
salerskeer det icke dasteffnehannem til Tingshvor hand aff Ting¬

mandleggis halff Maaneßdag for at betale; Betalerhand icke da

næst¬

Gie.
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næffnis hannem aff Tinge saa mange Mænd behoff giøris at fare

til hans Hus og udvordere hannem sin Gield aff den Skyldigis
Godssor fuld Ret effter Laugdømmeleodem lib. Scap. 3. Parag.).
Endfarer den aff Landit som Gielder bortskyldig, eller i an¬

dremaader er Brødfeldig, førend handbetaler og kommer igien
eller hans Ombudsmandsinden 12. Maaneder da sættishans Med¬

arfvinger i Godsit og svare til all den lowlige Gieldsom kræfvissor

hvis anden Brøde som findis etc. Dict. locopareg. 2. Pluradchae
materia, pauld infra. Lege Vocab. Laanlinfra. Menhvorledisi

Norgesteffnis skalfor Gieldt derom see Vocab. Steffne. lem K. F.

7.8. Cap.
Endfinder mand den i Herzedet som er hannem Gieldskyl¬
digs og kræfverhannem og hand da forviser hannem til nogen anden

Mandsomhannemskalbetale daer den Gieldbetalt om det er be¬

visligt at den som Gielden kræfde tog ved den anden for sin Gield.

Dict. K.B. A. cap. parag. 1.
Gieldeffter død Mand, der medskal forholdis efter Lowen

og Recessen. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 1. arr. 2. Otskal Gieldeffter
død Mand kræfvis paatrødings dag det er 30. Dage efter Man¬

den er død. Iyd Low lib.. Cap. 23. G supra Vocab. Arff.
Den Norske Lowsiger at hvo som Gield kræffver effter død

Mand, hand skalhaffve der Vidne til thi ingen skal Eedsværge for
den Dødis Gierning: Endhaffver hand icke Vidne louligeley heller

Handskriffter udskaaren Skriffter eller rictig Regenskabs=Bøger
miste Gielden. Dict. Lege K.B.scap.

Nota. Den som haffverrictig Gieldbreff, kand og miste sin

Gield deksom Brefvet er ældre end 20. Aar fra Dato at regne og

icke siden den tid renoverret. Christ. 4. Receßlib. 2. Cap. 1. art. 13.
Døer den Mand som er megen Gield henskyldig og hans rette Arff¬
vinger kiendis ved Arff paa 30. Dag dagielde all den Gield som
kræffvis Jyd. Low. lb. 1. Cap. 26. Lege Vocab. Arff supra.

Ideermeere siger den Norske Low: Er der Børnepenge ino¬

Ss
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gen Mands Gaardsog Ov inde som icke haffver Børnsdaer det ved
om Pengenerecke til dennem paa baade sidder Endrecke de icke til da

skal hun mistesine Penge og Gaffve, hun skuldehafft aff sin Bonde
thidenskal miste meests som Bonden vaar meest skyldig saavel hans
Qvindessom andre hand vaar skyldig, og heller skal Ovinden miste

sin Gaffvet end de Mænd hand vaar skyldig førend hand sickhendes
deris Gield=Thiingen skalkiøbe sig Ovinde for andens Penge. etc.

A.B. v. Cap. Vide Vergenellem Vocab. Vissen infra. Nota.
Hustruenskalhaffve sin Hiemfølgesor Image sit Godssmen

neckeicke Pengene til dem baade da skal hver miste som Tal rindertil.
Dict. loco parag. 2. Dogskalingen Mand betale Gield som hand

intet opbærshvercken Søneller anden Mand. Døer en aff dennem

somhaffvelagt deris Penge sammen da skal den Lyld betalisssom de¬
vis fællig vaar til. ibid. parag. ultimo. A. B. 3. Cap.

Gieldor Arffom forsværgisseller vædersigis hvorledis da skal

forholdis derom lege Reces. Christ. 4 b. acap. f. art. 3. G supra Arff.
Hvorledis vitterlig Gieldbetalisor udleggis aff fælligs Boe efter
død Mandlibidem art. 2. & Receß. Christ z. art. 52. Norsk Low A.B.
3. Cap. parag. 7. stem cap. 5. parag. 1. Hvorledis kortis skal imellem

Creditorerne, om Godsit icke tilreckerscap. 12. ibidem. Lege Arff lem

Voccb. Hionelag infra. Men hvorledis en hver sin Gield og Krauff
uden vistløfftig Proceshasiver at søge saa og hvorledis den som tilta¬

lisskandrette for sigsdet læris vistløfftig udi Christ. 4.Recesb. Acap.
Mart.6.7.

Receß Christ. 3. Art.. 54. siger At Vdleg for Gieldt (forstaa

effter forhværffoede Domskal skee af de beste og rediste Ware i Boet
findis. G Rigens Ret art. 17. dog saal at en ærlig Mands Huus og

Gaards som hand iboer det mesie mueligt er forskaanis saalænge

med andretienlige Wareskand giøris udleg til Betalning. Den som

for Gieldor Vollegsøgis maasig mod Loweney Orrige. Rigens
Ret art.. 6. &c. Ind. Low lib. z. cap. 71. G supra Vocab. Feld-Mand.

stem Nam infra.
End
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Eudbefindis nogen som for Gieldsøgis, og fordeelter, at

hafveforført sit Godssudiet andet Herritseller Kjøbstædsaahand
eyhafver at gielde med 1 udidet Hærriteller Birckhand er fordeelt
udisdaskal den Hærtitz Birck, ellet=Bye Foget hvor saadan for¬

førte Gods findissvære forplicts at hielp den til sin Retsligesom det

sammesteds forfult vaarsom hand besøgis med Dommen skeces Chri¬
stianz. art.. 54. End dersom Bondengriber til Vetie naar Vdleg

giøris hos hannem tilbørlige da forfølgis derfore med Herwerckt
Husfred eller Gaarfted og fanger Bon den Skade der over da be¬

holdehand det for Hiemgieldt ibid. Nota.
Den Norske Low siger: Athver Mand som tilnæffnisser plie¬
tig at fare med 1 at udvordere af den Skyldigis Boeog Gods for
Bieldforfuld Ret efter Laugdomme: Vilgand icke medfaresda bø¬

de Kongen enhalf marck Sølf. Giør den Mands Gield skyldig
vaar nogen Modstandlocverger for at der maaicke vurderis og

giørnogen af dem som vurdere skal Skade med Odeller Egg da
være Fredløssor desigvergedel bøde intet: Endstaarhand imodsor

giør dog ingen Skade dabøde hand Kongen) otte Ørtugerocys.

marck Sølff, og hver af dem som med ham paar en marck Sølff.

Dict. lege K.B. 3.Car parag ultimo.
Gield vitterlig Gield Børne=Penge Kirckepenge og Bru¬

de Skats skaiforst betalis afffelligs Boe, efter død Mandt saavisk
Boel Penges og rørendis Gods tilrecker og betale enhver som hand
togi Arfve. Reteß. Christ z. art.. 5. Der aff forstaaissat den som icke

vilarfve tør ey heller Gielde. kecess. Christ. 4.lb. 2. cap. art.3.

Lege videre om Gield, Jyd. Low. lb. cap. 23. Sec. &lib. 2. Cap. 61.

jus Seland. Ub. 5. Cap. 32. Skaansk Low. lb. 16. Cap. 1. 2. Norsk Low.
Arff.B.scap parag ultim Lege Vocab Arf. supra.

Gield som nogen er bortskyldig udi Gaarden eller til Hofver

kiendis hand saadan Gieldsdaskalhannem lowlig Dag og Tid fore¬

leggis at betale. Gaards Ret art 38. Endbetaler hand en til den fo¬
velagde Dag da næfnis Mænd 12. eller flere af Gaarden at vurdere

Ssii
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hans Haffve at betale med: Endrecker den eytil da antvordis den
Skyldig udihans Hænder som Gielden skal opbære og fanger

hand icke da Borgen eller Forlofvereldahaffver hand voldto Macti
at leggehannem i Taarn og Jensindtil hand betaler dog hans Lem¬

mer uforderffvit ochans Helbrede uskadlart. 39. ibid. Endsiger

Mand Ney for Gieldsocingen Vidne ere tilseller aabne Breskye er
det z. Marck eller mindre da døllie det med sin egen Eedsart. 10 End

er det z. marcksog mindre end 40. marck da døllie det med ser Mænd:
Ender det 40. marckjeller meere da døllie det med 12 Mænd. Dict.

Gaards Retsart. 41.

Gields eller Restantz hos Bønderne hvorledis den inden Aar
og Dag skal fordris i det lærer udtryckeligen Christ. 4. Receß. lib 2.
cap. art 12. Legesupra. Bønder & infra Restantz.
Gieldssomufri=Mand (forstaa den som en aff Adeler giør

eller opretter i Kiøbningeller Birck) oesig der forplicter at betale

handmaa (effter Kald og Varsel) derfore søgis til samme Bye eller

Bircke=Tings ligesom til sit eget Værne Ting. Bircke Ret art. 11.
Dogi Sielands Skaane og smaa Landene, hvor hid indtil en hver

hafver været søgt til sit Værne Tings det skal saaledis her efter for¬
blisfves indtil anderledis bliver berammet bidem art. 23. Odermeere

lege Wfri Mand. alias.
Gieldseret Kirckesogn i Norge. Eine Præsie=Gield ic. Vide
Reteß Christ 4. lib. 3. art. 39. parag. 1.

Gieldes compensare, numerare. Lat. o: At betale eller udlegge

det mand er medretteskyldig. Jydske Low lb. 1. Cap. 26. Odermeere

herom vide lib. 2. Cap. 62. 6. Gseg. Jure Seland. lib. 1. Cap. 26. Hine
Gulen eller Guldenssigisnaar betalt er. vide cap. anbidem.
9.
dermeereseecap. 34. ibid om Gyld som forstaais paa det sted betal¬

ning. Videlib. 4. Cap. 5. 8.20. &c. Skaan Low hb 16. Cap.1.2. Alias,

Naaren er saa vist forborget eller udsat, at hand ickekand betale sin
Gield dasigis hand at være Gieldstagen eller Gieldbunden. obe.

tain, ere alienoobstrictus. Lat. Men hvorledis med saadanne maa
pro.
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procederi, der om læs sapra Adelens G Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap. 16.
art 14. End den Foget i Norge som er saa Gieldbundenlathand
eykand udlegge Aabod paa hans Gaard naar hand der fra skalskil¬

list hvordan da forholdissder om see Dict. Recess. Christian.. 4. Ub. z.
artic. 25.

Den Norske Low siger Ernogen fattig Mandssomhaffver mist

sin Formue aft Ildebrand til Søes eller aff anden Vaade Gield
bort skyldiglockræffvis derfor da skalhand med sin Eedforplicte sig
at betale saadan Gield efter haanden naar Gud vilgiffvehannem

Effne der til for danyder hand Dag som hand icketilforne kiendissat

omgaais med Løgn. K. B.5. Cap. parag. 1.
Endkræffvis nogen Gield) somickeslig Tilfald er paakom¬

men damaahand hæfftis og foris til Tinge ogbindehans Frender
om de ville betale hans Gield og løsehannem ville de icke daskulle

Tingmænd dømmehannem til Arbeide for samme Gields som hand
er Arbeids førsindtil den bliffver betalt. End løberhand derfrasuden

loulige Aarsage da haffveleffsning derfor effter Laugdomme. par 3.
2. Bliffoer og nogen dræbtssom er udi stor Gield, daskalde Bøder

som dømmis hans Arfvinge til henvendis til at betale hans Gield

med. par eg. 3. ibid.
9
Gields=Breffve
naar der efter er giort Vdleg daskullede

nøyattigpaaskriffvis og cassert, saa vist de børfor siden den som Vd¬

leg gjørstilstillis. Reces. Christ. 4. Ab. 2. Cap. u. art. 7. Parag. 4.
Gields=Breffvis Termin i Sieland og Skaane: derom see

Reces Christ. 4. lib. 2. cap. Sart u. somformelder at alle de som i
Sieland og Skaane enten Penge paa Rente udsættes eller optage

skulle til den 4. Dag for Julehelligt plictige være deris Brefve at ret¬
te og stjlere til huilcken tid Renten og Hoffvitstolen skulle være forfald¬

ne. Endfindis nogen der effter, udi bemelte Provintzer anden Stiil

at bruge de Breffve findis udi Rettergang krafftløse og wdy. lige no¬

gen til betalning at forbinde: Dog hvis Breffve eller Contr. cter udi
Kiøb, eller anden Handlinggiørissicke der med meent saavel som

Ss i

hvis

Gie.

320
—————

————

hvis Fundatzer somenten til Kircker Skoler Fattige eller anden

stedsvarendebrugs tilfornegiort ere de og wforandrede at forblive
uden det med nytte og beqvemmelighedskeekand. Allegat. tert. Lege

Vocab. Breve supra.
Gieldsag maa ey hindre den Skipper som ligger Seyleræde

paa sin Vind (forstaasom hans Styrmand eller Baadsmandtilta¬
lis for Gield eller blef arresteret. Menhvis Gods saadanne
Gieldslagne Tienere hafve i Skibet skal antvordis den sompaa¬
esker af Skipperen og Skibsfolcket ved soren Eedfor siden fuldgiøre

sin Reysessom hand lofvet hafver. Søe Ret. Cap. 36.
Giemmeslatine Depositum om en faar anden noget at giem¬
meseller ogsætter til Pantseller for vædsor kommer Ild udi det Huus¬
og brænder det op med andre Bondens Kaaster og Vidne ere til at

Bondentabte sine Kaaste med hans da er hand flyldig at være An¬
gerløs: End vilhin en lade sig nøye med Vidnelda verie hans Gien¬

part ved Næfn i Kiøn, at handgieldehannemeyad 1 o. det bief en
borte for hans skyld. See der om Ind Low lib. 2. Cap. Ug jure Seland.
lib. Scap.3. 4. Vide Skaan. Low. lib. 6. Cap.4.5.

Nota. Om nogen antvordet sin Næste noget at giemme og

det kom bortjeller blef bortstaalet hvorledis da der med efter Guds
Lowsskulde forholdis det beskrifvis i den anden Mose Bogs 22 Ca¬

picellv 7.10.).12./3./4. Om nogen nectede eller sagde Ney for det
hannem vaar antvordet til troer Haand at giemme derom læs

Mosez. Bogs s. Cap. v.20. 21. 22. 23. 24. vers. Luth. Cap. C. V. I.
23.4. 5. Lege Kiøbings Mandsé infra. Vocab. Laan.

Gien=Breff som tagis imod nogens Tiltale udi Rigens Ret

hvorledis dermed forholdis og procederis, det findis ibid. Rigens Ret.
Art. 19.20.21.

Gien-breffhindrer ingen sin Deele udi Rigens Ret men han¬

nem stedis Brefvel og videre Forfølgingsaa fuldt som Gienbreffey
paa kagit indtil Sagen enten for Rigens Cantzeler blifver nederfel¬

dig eller og Dom for sin tilbørlige Dommere gangen er. Dog nyder
den
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den Forfølgendeey det hand lader sig udi indføre, førend Endelige
Domergangen efter saadan Gienbreff som tagener. Iligemaa¬

der hindris ingen udi sin Forfølging om end den som forfølgisistent¬

ner Lansdommer til Herredage for hand haffver stedt Eskeningsbe¬

skreffvit til Landstingsmen stedis alligevel Breffve og Forfølging. Ri¬
gens Ret art. 23. Menhvad heller Gienebreffer læstellerey, da

maa dog ser Vgers Steffning forkyndis. Vide Steffning fra,

art. 24. usupra.
Gienbreff, imod Forfølling til Laas, maa tagis imidlertid

forn. Deele driffvis fra dens først begyndelse, indtil ser Vger efter

six Vgers Steffnings ofverhørelsts forkyndelse effter de sædvanlig
Stiill etc. Rigens Rets Art. 72. Hvor imod den Forfølgende tager
Steffning hvad heller Gienbreff forkyndis eller icke, til en vistid

at mødes effter Rigens Cantzelers sigelse saaat Parterne haffvetid at
møde. art. 73. ibid. End dømmis Forfølningen ved Mactsdabe¬

gynde den Forfølgende sin Proces der som hand den slapfor den Gien¬

breff tog han ver forbrut Kost og Tærings saa vist aff Rigens Can¬

tzeler kiendts billig. Iligemaader findis og den som Steffning tog
mod Gienbreffstil Kostor Tæringsomhand taber Sagen. ibidar¬

tic. 74. Irge Forfølgningsupra.
Gier, eller og Gierd. idem o. all den Vdgifft som Bonden

udgifver til Lande og Rigers Defension og Ophold. ur Ledings Gier
Gien Gier, Baadsmand Gier se. Lege Vocab. Skat. Alds Bryl¬
lups=Gier (o: Gildect Giestebud naar nogen giør Bryllup som

forbindis til Offverflødsudi den Norske Low-Or maa ey holdis len¬

gersend to Dage. Hvo det lenger giørser Kongenskyldig 3. Marck
Sølff= og den der lenger bliver 1). marck Sølff. Dict lige in R.
24. Cap. Hine. Arf-Vierd forstaa Giesiebud og Gelde efter den
Dødemmaa ickegiørisseller der paa anvendis stor Omkostmed dricke,

eller udi andre maader entennaar Begrafvelser skeer eller Arf skif¬
tis: Hvem det giørs bøde i lige maader som sagt er om Bryllups¬
Gjerd) cap. z. ibidem. allas, Om nogen gaar ubøden til Gieste¬

bud¬
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budset giør Snylte Giest (parasitari. Lat.) aff sigfor sidder der for¬

trædelig imod Hosbondens villie enddog handhaanlig forvisis:
Fanger hand nogen Skade da haffve ickun halff Bod for sin Ska¬

desot bøde en Øre Sølff til Kongen. (. B. 23. Cap. Vide Bryllup

Jupra.
Gierde latind sepes, spimentum er et opbygt Skilsmissel i¬

mellem Naboernis Eyendom giortocopreist gemeenlig aff Torn

Rijs Veedeller Delersetc. Hvorledis Gierder skulle opdeelissnaar

deere ulouligesatte og opbygte derom lege Jydske Low lb. 1. cap s.

6 supra Gaard.
Den Norske Lowinaffngiffver fornemmeligen fireslags Gier¬
der: Det første slags ere des som sættis imellem Grander.etc. Det

andet slags Gierde skalder Lowens Rømme=Gierde der skalvæ¬
resire Remmer udi med Kroge ved Endernes og fæstis saahart med
Staffre og Vidier sat de icke falde omkring eller Fægaar der igien¬

nem. Det tredieskaldis Skilde=Gierderssom giøris aff Veedlde
skulle og fast opgiørissor ferdigispaa hvorfattis. Det fierde Gierde

kaldis Hage fields=Gierdes som giøris i Skoffven til Marckeskiel:
Deskulle være saa tycke at derickegaar Fæigiennemsdaere de lovli¬

ge. Dict lege & L. L.B. 27.Cap.
Gierdesskalen hverluckes som alle Eyere giffve Jatilloe lige¬

somhand haffver Jord i Marckenseffter ret Reebjor som handbruger
i Bye og Boel End for Stuff gierder mand ey uden det er Forthe¬

fellet i Byes da gierdis det for Hoffvit=gierde. Iyd Low üb. Scap.
57. Alle Mand skulle gier de for deris Toffter der bygdeere: End for
ubygde Toffter i Byensgierder den der eyer Hoffvitgierde og alle

Grande Side=Gierde. Endhvo dereyvilluckesine Gierde paa
den Landdag som Eyerne vedtage og paalegge, hand gielde Vide som

Videleggis. Endvilhandeygierde og en gielde Vilde daskal

handsøgis med Domsoebøde til Bonden og Kongen hver z. marck.

godem loco.

Jus Seland. lb. 4. Cap. 1. formelder At dersom Grander 15:
Na¬
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Naboernes som hafve luckt deris Gierder (Jeffverfortvistespaano¬
gen Mands som en villucke deris Gierder damaa de det Tingkiæ¬

refor naar det er Tingkiært daskulle paa Tinge leggis hannem dag

for at gierde. Gierderhaand ey inden forlagde Dagsdamaa Gran¬
der pandtehannem for hans Gierde, som vide erlagt og bøde intet

derforsenten til Bonden eller Kongen. Odermeere vide Reces. Christ.

3. art. 46. lem Vocab. Vilkorinfra.
Nota. Vongs gierder gierder hver mand ligesomhand

haffver Guldsordning i Bye men for Stuff i Marckengierdis en
Endfalder en Byes felled imod anden Byes=hegnet da skulle de Fel¬

led eyer rejse halff Gierde ogsaa jeffne Aarligen med hver andre.

Gierder skal udleggisor deelis eller skifftissved Reeb. Lege Jydske

Low. ub. z. Cap. 58. Rugwangs=Gierde skulle være gierde og fuld¬
ferdige om Paaske i det allerseniste eller og førs og for Vaarsaadom

Platzedagfor skal standetil S. Michils dag. Hvosom før optager

sit Gierde hand gielde ald den Skade der ofver giort vorder. Iyd.

Low lb. z. Cap. 59. Vide Guldsordning infra.
Den Norske Lowsiger at Gierder skalskifftis i Norge efter

som hverhafver Jord at bruge til. De Gierder som sættis imellem
Grander skalvære saa høye at dekand naa op under en Mands

Arm: Desigislowlige Gierdersom er en Alen imellem hver Staf¬
resocen Støtte hos hver tredie Stafverfor vel Jordfeste og skal være

saattycktsat mandkand icke kaste en Buløxe der igiennem. Hverskal
hafve sine Gierder ferdige til Korsmisse om Vaaren der 3. Maisk
og skalholdis ferdig til Calirtidag den 14. Octobr. paa de steder som

Høe og Korn voxer. L. L. B. 27. cap. Ocopregner Lowen her foruden
3. slags Gierder nemlig Rømme Gierder Skeide Gierder og
Hagefields Gierder usapre. ibid. parag. 2. 3. G 4. Idermeere:

Der som Fieldeller Mosegier der for nogens Jordsdaskal det regnis

for Gierdersmen det kandhegne: Eudganger der Fæofver daskal
hver gierde for sin Ager og Eng eller bøde Skadegield eodemcap.

parag ultimo. Lege Vocab. Grandske.
Te
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Endvilnogen Mandhaffve Gierde imellem Byesom icke før

haffver værit Gierdefforstaa i Norges da skal hver gierde somhand
haffver Jord tillsaavel i den ene Bys som i den anden; dog skal dem
forleggissat skiffte dem Gierde imellemsor skal Lod leggis paa Gier¬
derne og en hver holde ved lige og Maat de Gierder hans Lodfal¬

der paa: Hvem som icke vilgierde dabøde all den Skade der aff
kommer etc. L. L. B. 29. cap. Lege Vocab. Grandsteffne. infra.

Gierder omkring Abildgaarde Kaalgaardefor Tofftegaarde
skalenhver Mand selff heygne ocluckes om hand vilhaffve dem ifred
og verie dennem for alle slags Fæsuden for Gedder og Gaardbrydere.

Jyd. Low. lib. z. cap. 60. Ydermeereom Gierde slæs infra Vocab.
3.
indtegte Fæ. jus Seeland lib. 4. Cap 19. 21. G 22. lem Skaan. Low.
lb. 9. Cap. 18. 10. G 20. Endbryder mand nogen Gierder: dabødis
enhalf marck Sølff for hver Gaff. Norsk Low L. L. B. 32. Cap.

rag. 2. Bryder hand det sønderseller hugger det neder til Jordensbøde
enhalffmarck Sølff ibid. Lege Vocab, Balckebrudsutra. dem

Mackeskiels Gierde infra.
Giesteller Giesters Hostes, velhospita. Lat næffnis fornem¬

meligen i Stadsrettensor forstaais der underffremmede Kiøbmand
somher ind i Rigerne med deris Vare og Kiøbmandskab af selge og

forhandlesindkomme. Saadanne Giesterhaffde i formere Tider
stor=Frighedersbaade i Kjøbstæderne saa orpaa atskillige Fiskeleyer

som Falsterboe Skaangers og Dragøer etc. Men hvorledis de udi
Kjøbstæderne haffde med deris Vaare at udstaa forligge saa ocat
kjøbeog selge det haffver den Gunstige Læsere aff Stadsretten yder¬

meere at fornemme. Dog maaingen Giestskjøbemed Giest uden

Forloff: Eyheller maa nogen Borgerekiøbefor Giesters=Penge
noget til Giesters=Behoffithideter Svigimod Kongen: derfore

er hvis udisaamaader kiøbis forbrut til Kongen og Byen ut Dict.

Ocowidetur

Den Norskelow forbinder alle dlændiske eller Giestatkig¬
de Sparrer Bordi Spirerseller andre Indlændiske Vare i igien af

ud¬
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udselge i Norgestil Forprang. K. B. v. Cap. parag. v. End vil Giest
eller Vdlændiske Kiøbmand eyselge deris Vare for slig Værdf

sombilligter da maa de deris Gods og Vare igien udføre ibid. pa¬
rag. 1. Ingen Giest eller Vdlændiske maa kiøbenoget Slacterfæs
eller ædende Vares at bortføre aff Landitsmen saa vist til deris Kost¬
imeden deere i Landetsicke meent: dog maa de ingen andestedskiøbe

endpaa Torffvet i Kjøbstæderne: Hvem anderledis kiøber eller selger
dahaffve forbrut Varene til Kongensor bøde otte Ørtuger og tretten

Marckeodem loco Scap. parag. 16. Idermeere lege Vocab. Kjøb¬

stæder. Hine.
Giesteskudsrenium. Nummus Hospitali. Latine er den Skat
og Told som fremmede Giestergaff i Kiøbstæderne derfor at de

maatte udstaa med deris Kram og Vare at selge: end og offvertiden.

Hvilcketnu, formedelst Borgernis egen Trasick og Handelsskyldt

gandskeeraffskaffits (dog uden tvislsdriffvis endnu mangestedshem¬
meligen inde i Husene etc.) Recess. Christ. 4. lb. 2. Cap. z. art. v. Lege

Vocab. Fremmede alias.
Gieste=Ret er en særdelis Low for Fremmede hvor ved de

snarligsuden opholdskand komme til deris Retsom dehafvenogen aff
Indbyggerne attiltale; synderlig hvad Gieldsag belanger: Ilige
maader Landsens Indbyggeressom med Fremmede foraarsagiesat sø¬
ge Rettenom Gieldsutsupra. Thidasom Gieldener rictigstilfin¬

dis deseffter lowlig Indsteffning, at betale inden trende Solemercke

om Sagen paa enten sider er Giester angieldende. Reces Christ. 4.

lib. 2. Cap. 15. art. 7. Lege Vocab. Naminfra.
Giesteriser it megitgemeen Ordshaffver dog atskillige bemer¬

ckelser i Danmarck. Menretproprie taltsda bemercker det Hussøge
ningssomsat hærbergere Folck for Penge og Betalning. Hine Gast¬

geffverjidem. ut sno loco. supra.
Nota. Først siges Generaliter, de at haffve Giesteri eller at

holde Giesteriseller og Gasigeffveril som udi Kjøbstædernes (saaver
som paa Landsbyerne) ere forordnede, at holde almindelige Krugoe
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Vritshuseffor den Reysende og Veyfarendelhvor for billig betalning
kandhaffvis de bekommis for sig og sine Medhaffvende Mads Øl¬
Heste Fyer og Natteleyes saavist Nødtørst lovligfordrerfor fornø¬

den giøris. Hvorledis saadanne Værtshuse og Giesteris skulle for¬

ordnis udi Kjøbstædernest Danmarcklder om sie Christ. J. Reesenb.
2. C. J. Art. 18. Gsupr. Vocab. Borgemestere og Raad. tem Kroer

infra. Ochvorledis der om er befalit at anordnis i Norge der om

findis Christ. 4. Forordning, Dat. Fridrichsbonig den 1 Octobris,
1642. Se. Hvilcketsiden aff Frids. er fulgiort og stadfestteffter hans

Kong. Mayest. Naadist der om udstedde Forordning. Dat ibid. den
24. Decemb. 168. Hvor om ydermeere see Vocab. Gastgessvere supra.
Dernæst befindis Giesteri specialiter næffnt fornemlig udi
alle Cronens-Adelenssor de Geiliges Jordebøgers i Danmarck, med

adskillige Tilnaffnes som Herre Giesteri Foget=Giesteri (Jeger¬

Giesterisor Heste=Giesterisete. Hvorfor isteden ydie Aarligen af
Bøndernestil deris Hosbonder og Jorddrothnogle ringe Penge Korn

eller Haffre efter enhver Gaard og Steds særlige beleylighed aff
gammel Tideractitsbilligenpaasat. Dogsuden tvist der imod aff¬
lagtiden forige Giesterjoe Huussøgning som enhrer Hosbondsfor¬

dom=giorde hos Bondenseffter deris egen Velbefald med dem selff
deris Folck) Jegeres Heste og Hundes at holdes Bonden til Skadeot

forsveckelse, offver hans Effne og Formuesetc.

Ocenddogsaadan Giester og Hussøgning som sagt er udi

Jordebøgerne som en Plict findis indført: Haffve dog en Deeif Ade¬
len, Biscoperneoe Clereciet des wanseet forn gammel Brug, tid

effter anden effterfuldt for uden tvist maaskeel af samme wbilligen

misbrugt til Bondens største besværing og gandske fordærffvelse.

Hvorforestilsaadan wbillig Misbrugesaavist at forekomme, siunis
til den ende at værehedenseet i aff Høyloflig Christ. z. Reg. og derfor

Naadigst forbuditsudi hans Kong. Mayest Receß.art.. 47. intitule,
atingenskal wskjellige maa giestesine Tienere. Or derhos i
tertu befalit Kongens Fogder Embetzmænd, Adelen for alle andre

Geist¬

Gie.
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Geistlige og Verdsliget at deskiellige og redelige skalgieste eller

gieste lade deris Tienere eller dem som deur i Befalning hafsve og
eybegiere fremmed Drick Men lade sig neye med hvis Bonden til

Redelighed kand affsiedkomme. ete allegat. tert. Etest pultherre¬
mus Tertus, deingrito hospite. In Const. t Frici Anno 182. Vola¬

mus qvod nullm Sc. Et Constit. Regie Margar. parag. 7. 628.
Constit. Olaipar g.. 26. lem Privileg. Christ. 1. Parag. 27.

2,

Ingen

Herre eller Hosbondes eller hans Folck, bør at tærehos Bonden til
wolict Men enhver at leffve aft sin Indkomstor Rente. etc.

Nota. I Norge forbindis i Lowensat Fogden maa ickekomme

sterckere til Bondenlendsielff andenssomerham sielff og hans Skrif¬
vere. Orskaldelade dem nøye med hvad Vnderholding Bonden

haffver at gifve dennemsor icke besværgehannemmed Tydsktil eller
anden fremmed Orickat kiøbetildem: Ochvilcken Bondehand
giester hos et Aar skal hand ickegieste det andet Aar men hos hans
Naboelindtil det gaar ret omkring i hver Fierding. etc. L. L. B. 1. cap.

perag.5. Lege Bonden skalgiestis supra. pag. m. lem Vocab. For¬

ring. etiam supre.
Tilydermeere Videnskab om saadan Giesteri dets første
opkomne Vdspring og Aarsage der om vidne og fortelle voris Histo¬

ric, At Kongerne sielff, udi fordum Tider skalhaffveuddragit med
deris gode Mænd og Tienere paa Giester hos Bønderneleffter¬

som Tidernis Tilstandssaadant da fornødentskalhaffve udkræffvit
maavelskee aff Aarsage fornemmeligen, at paa de Tider vaare flere
Konger endensundertiden 2.3. end ogsaa flere Kongerspaa entidtfor¬

uden Jarlerso: Græfver (i Norge) som og haff de en stor Deel af Lan¬
denne borte, ocendda der foruden andre atstillige som sig opkaste og

formeente dem som Arfive Konger stil Rigerne at være berettigit, Oc
effterdisaadanne mange Konger haff de icke alle visse Hoff eller Væ¬

relsessom de kunde boetryggelig paa syndelig om Vinteren (thi den
ene viste sigicke nogensteds, at væresicker octryg for den andens Of¬

verfald) Dasluttis der aff at de der offver paar foraarsagit, at reyse
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omkring i Landen en hver isit Tilskiftsseller tiltagne Orts Lander
og ligge hos Bønderne paa Foering som og kaldis Giesteri. Men
om Sommeren vaare de meesten til Søes imodhver andre og en

deel udi Vickindesor Søerøffverissom dekaldte Vickiøbieller Kiøbe¬
færd. Dog undertiden ogsaa til Fields naar en hver viste eller for¬

meente sin Fordeel at søgesor tenckte den anden at offverile. Hvilcket

og skalhaffveværit næsten ilige Brug i Danmarck, indtil saalænge
at Rigerne ere komne udi bedre Rolighed under en Herre og Kon¬

geete.
Hvoher om ydermeere Vidskab begierer hand læse Saxonem.
stem Chron. Hvitf. Endoesaa den Norske Cronickessom Hæderligoe
Høylærd Mand (D. Oluff Worms Med. Professor Publ. i Kiøben¬

haffnshasiver ladit udgaasor til Trycken forfærdigit. Anno 1633.
Gifftermaal Connubium Lat. er at give sig i Ecteskab

Hvorledis Lowen determinerer der om det læris Jyd. Low. lib. 1. cap.
1. G 20. Gjus Seland. lib. icap. 46. Stadsretten formeldersom no¬

gen Mand bortgifver sin Daatter eller Frencke (med Vidne ofvervæ¬

rendishandskalsaasige: Jeggiffver dig min Daatter (eller

Frencke til Hæder og Ære til Hustrue til halff Sengot

halff Boe, til Laasor Lycke, og tilhalfft Vondit i Naffn
Gud Faders Sønssor Hellig Aands. Amen. art. 33. ibid.

Gifftermaal i de forbudne Leed derom læs Christ. 4. Rects.
Ub. 2. Cap. 5. art. 3. som indeholdershvo som icke maa giffve sig tilsam¬
men i Ecteskab baade i den op og nedsligende Linie, saaot Side=Li¬

nierne eft.
Giffter Fader sin Daatter ud med Hiemfærd eller og giffver

sin Søn noget i Hænders der hand Qvindis eller Giffter sig det re¬
gnis dem forfudlt i deris Lods effter Faders og Moders Død. Iyd.
Lowlb. 1. cap. 1. End Orffvis de ey føre ind igiens Ville deeyind¬

føresmiste Arff. End ville de Orffvislda maa de andre Arffvingerey
nøde dem til at indføresundertagit Jord allene See Skaan Low.).

Bogy cap. Lege Fader supra, lem Hiem Gaffveinfra. G Kiøbe¬

faroletiaminfra.

Giff¬

Gif. Gill.

335

Gifftings=Mandskalder den Norske Low den Mand, som
raader for Møe eller Qvindis Gifftermaalssom fornemmeligen er

at see udi AR.1. at 2. cap. Ocere disse (Gifftinge=Mænd, som
Fader eller Brødre Samfedde og Ectefødder demæst Moder som

Ecteer. Er hun icke tilsdaskalden Mandssom echendis næste Arf.

vingssom er 20. Aar eller ældrefraade for saadanne Gifftinge. Dict
üb. Gcap. 2. Det i. cap ibid siger At hendis Gifftings=Mand,

bør at sige hvad Penninge og Gaffves samme deris Frencke frilhaff
vessom skal føris med naar Brylluppitskeer-End forligio de icke om¬
Gaffverne da skal Pigens Giftings=Mand haffveto Vidne til.

hvad udloffvet og samtockt vaar. etc. Lege allegat. tert. & sapra Vo¬
cab. Festemand. Cap. a. ibidem siger: Omnogen Mands eller
Ovinde vilgifftesig uden sine Frenders Raad dahaffve forgiort

sin Landskyldor Rettighed til sine Arsfvinger i z. Aar. parag. 4. ibid.

Lege Vocab. Møeinfra.
Gildspulcher. Lat. kaldis det som er giefft og fuldkommenssaa
at inteter der udi at laste. Hinc.
Gieldog gieff Mand, prestantintiger. Lat. vel optimus Vir.

sigis den Mand, som er ærlig og vederhefftigsor er fød og kommen aft

gotsærlige Folck. alias, W=Gildso: Æreløsseller og den som er Low¬
forvunden unde lege Skaan. Low. lib. 5. Cap. 9. Gaardstet art.24.
sapra Vacab. Daabbel,
Gilder compotatio. Convivium. Lat. ere paa Landsbyerne
affskaffedespaas nær Aarligenssom om Sommerens (hvor hid ind¬
tilsedvanligt maaholdis i dogingen Gilde maa holdis lengere end
en Dagtillige. Befindis nogensanderledis Gilde at anrettelda bø¬

deen hver som til Gildefindis 2. Richsdaler tilsit Herskab for den
Husittilhørershaffve sit Feste forbrut. Reces Christ. 4. lb. Acup 27.
art. 2 alias Giestebudssomicke maa giøris til Skibs sunder smarcks

Brøde til Kongens og 3 marck til Skipperen. Søeret. cap. 31. Lege

infra. Vocab. Kroer.
Gildre o. Snarer eller Stamper som kand sættis i Skouff¬
2.)

Gil.
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veseller ude paa Marcken for Refve Harer Odrers eller andre Diur
og Fugle. Tendicule. Lat. Saadanne Gildre skal forvarisssaaledis
at ingen faar der paa Skade. Endfaar noget Oveg eller Menniske
der paa Skade dabødis derfor slige som for anden Haanløse Vaa¬

de. Derom see Skaan. Low 9). Bogs o. cap. Lege Vocab. Haandlø¬

se Vaade. infra.
Vil nogen bruge Gildre i Norge udi de Marcker som andre

haffve Lodor Deel udis ocey erhans Eendeels da skal hand kræffvede
andre til Skiffte med Vidne som gildrevil: Ville deeyskifftelda
gildrehand som vilsor haffve hvis hand fanger. Men gildrer hand

ellers da eye alli somhaffve Lodi Marcken det som fangis og skifte
efftersligesom en hver er Lodtagen. L. L. B. 36. Cap. Parag. 1.
Gildrer nogen isin egen Marck, oe nogen stiæler hans Gil¬

drejeller hugger det neder: da bøde Skadan effter ser Mands tycke
og Affvindsbodseffter Laugdommen for Kongen enhalff marck Sølf

ibid. parag 2. Stiæler mand Diur aff anden Mands Gildresda

gieldis dobbelt igiensor Kongen fire Marck Sølff. parags End gil¬
drer nogen hiemme i Fæ Marck da skal det skeeom Natten ocicke
om Dagen: Gaar Oveg der iom Dagen datage det til sigsor giff¬
veden anden saagotigienseffter ser Mænds Domparag.4.
Gildre iøde Marckers eller og Skud somleggis for Biørne

og Vlfves det skalliusiis paa Kircke Gaard eller paa Tinges hvor det
ligger og da er hand Sagsløs som nogen faar der aff Skade men

liuser hand det ickesor nogen fanger sin Bane der af da bødis den Dø¬
dis Arffvinger 5. Marck Sølff. End fanger nogen der aff Saarsdet

bødis effter fer Mændstycke: Kongen faar her udi ingen Bøder. i.

bid parag. 5. Nota. Ingen maa giøre Gildrepaa anden Mands

Jord: Giør det nogen da bøde Jorddrotten Landnamsoe beholde
det som paa hans Jord weidis. Dict. loco & cap. parag ultimo Vide

Vocab. Diure Gaarde Jupra.
Giort=Raad, der omlegesapra Aaraad e infra Raads¬

Raad.

Giort

Gio. Gig.
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Giort Guld=Sølffseller Kiedle=Kaaber maaty af Riget

udføris: Fordrister signogen der til den straffis derfor som den

Kongl Forordn. icke haffver villet actit.ste. Reteß Christiani 4.1.2.
cap. 12. art. 3. Lege. Vocab. Guldinfra.

Giømtsproprie forvart. Hine Giemmeiden, ut saoloco.

Jydsk Low. Ub. 2. Cap. loß in tert. siget: Omden Mandsomhær¬
disseffter hand er forrit til Tinffjor vil ey udlegge daskal den der paa
kjærestage Vidne paa det Herritzting socfere det til Landsting, ot

der med bevise, at den Mandersaa Lowset og vleystande til rette

dog saal at tilforne gangit og giømt vaar ihans Gaard, alle trende

Lagdages (forstaal et hand til ald Processen er lewige steint stahans

Brofiel som til Landstingskal bevisissenddog handsdet uactet ey vil

svaretil daneffnis forhannem Landsting, det er handilige maa¬
der skal steifnis til Landsting: Endmøderhandey til Landstingloe

ey staar hans Gienpart til Rette daformælis o: dømmis paahans
Hals ligesom handvaartagen ved Tyffnet etc. Lege Tyssoren

Mandlifra.
Giørliges eller Giorligen o. fuldkommelige at rette for sig
Der om siger Rizens Retsert 16. Om den som tiltalissor vil reite

forsighiemmet da skilhand afftelge og sætte saamegiti eller det som
effter Dommens Indholdeskis ned for Retten og være siden frifor

videre Tiltale. Men retter den som tiltalis ey giørligfor sig, (ↄ:

fuldkommeligen telget og affsætter det som eskissor intet andet Værd
eller Gods)dahafver den Forfølgendesvidere at begisfve sig med for¬

hvæifvede Tingsvidne or Dommes til Rigens Cantzler Jochos han¬
nem forhværsve Laugdags brejsoe Dict. Rigens Ret Cart. 16. Lege

Estenma supra.
Gissumscontractio. Lat. er den Tilbodseller Overbodssom
udlofvis af Manddraberen eller hans Kiønsofver den ret=Landbod¬

naar Bodfæstis, hvilcket skal tillige udgiffvis til den Dødis Slectf

formedelst Fryct at saadan Gierning eller Drabickrigienskalhæff¬

nis. Iyd. Low. lib. 2. cap. 26. Glb. z. cap. A. siger At Augelidest
Vu
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Fyet og Farel) volder mest Gjorsum, atio bevere Fruct, jo større
Giersum) Hoilcket kand beskrissvis esta Leymelogiam saaledis:
Ov ntum inim qvis timet Vindictam tomumcontribuer. Ot

sumis efter Elymeligiem, at saadan Bod affivingis Slecten forme¬
delst Fryctor Fareleit.
Giersommens Fiskskaldis udi Sielands Low-Styriessom

hører til Kongens Bord den stalhandt som den hilter (eller fanger)

haffve Gieldfor betalning for sit Arvidelo: Arbeide og wmag. jure Se¬
land ub. 6. Cap. a. Vide Vragufra.

Gissels olses, vel Anhalo. Lat. o. Forløffte og Forsickringsel¬
ler et fuldkommelig Forvaringe fornemmeligen iblant Herrer og Po¬
tentater meesibrugelige, saaledis, at de indstille gode Mænd for den¬
nem til Gisseloctryg forvaring, at hvis Affskeed dem imellem gan¬

generswbrødeligen skal holdis og effterkommis: Hvor om formeidis
inen Norske Low Om nogen mißtroer nogen for athand ickevil
veriehans Landsdaskal den sætte Kongen Gissel at skulle være huld
octro:Holderhand det daskal hans Gisselbonnem læsgiffvis igien.

Endbefindis handiwtroskab være hans Gissel i Kongens Naade
og Wenaadelog svare derfor effter Lowen. V. F. B.3. Cap. par F. ulti¬
mo. Odermeere seeher om den Norske Hichstraaes. 120t 16. Capit.

Godsforstaa Jorde Gods, som nogen ved Indførselhaff¬

ner bekommit det holder hand saa frift som sit egit Arffve=Gods
med mi idre det hannem ved Domffor hans Kongl. Mayest og Dan¬

mar kis Rigis Raadafsvindis Dog maa saadan Jorde=Godsicke
affvendis eller bortskyldis førend den som det ved Indførdselbekom¬

methafvershafver derpaa Dom til Evedomlutsupra. Vide Rigens
Ret rt. 52 S.3. Oenaar Indvisning og tarering i Godsit skeed
er: damaa Landsdommer dømme det til Eyedom som ey inden Aar

og Dag indløsis-Hvoellers paaskaderstefne det indfor hans Kong.

Mayest. ot Danmarckis Rigis Høyvise Raad. Reces Christ. Alb.2.
cap. 1. Art. 7. Der 8.2.

C
Hods som udkasiis af Skib, i Stormor Wvæirspaa det
Skibl

Græ Gra.
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Skib Gods or Lifkanobierges, hvad hver af Skadenstallide og

undgieldesvide Sorct art. Jo. Lege Vocab. Skibbrudinfra.
Gods som findis hos Tyfven (forstaa i Norge) det behol¬

der den lhannem tager som icke andre kunde sig det tilvinde: Men all
anden hans Løsereshører Kongen til. Tyff. B. 2. cap. Parag.2. L.3

Vocab. Tyff.
Græs Beed Græsgang eller Fædrifftidem, pasenum, vel
compostuus eger. Lat der om formeldis fornemlig i den Norske Low,
Omflere Mænd boei Byesammenfor den ene faar høstet førend den
anden for vil hafve sit Fæi Vongsda skal hand forvare det saa det icke

kommer i hans Grandis Ager eller Beed: Kommer det der isda bøde
Skaden efter o. skillige Mænds Dom for Landnams til den Korn

eller og Græstilherde. Oenaar den Sidstefaar sit Korn indhøstet

daskilhandssom først førde sit Fæ i Vonglenddaforvaresit Qvæg
at det ickekommer paa andens Græsbeed indtil Jeffne Beedter

eller bøde Landnam til den Græßit eyer. L. L. B. z. Cap. lege Gulds¬

vedningpaule infra, G Vocab. Afftæt supra, stem Troßinfra. End

legger mand sin Fædrift eller Traad ved nogens Ager eller Eng
daskalhand giøre der lowlige Gierde om. Dict. loco. vide Fællit

Japra.
Græs Oxen spascalts Bes. Lat maa ingen wfrij Mandkig¬
des flere end handstrar paasit eget Foer vil indsætte. Ingenwfrij

Mand maakiøbe og igien affhænde nogen Græsgren til For¬

prang uden samme Orens Fortabelse til sit Herskab. Reces Chri¬
stian lib. 2. Cap. 1. art par 38. 2. Lege supra Voc. b. Forprang.

Græs Oxen-Kiøer Hoppermaugre Svinsor Faarlmaain¬
gen aff Danmarckandensteds henflade udføre. Saafremt nogen sig

der til fordrisier og understaar dehaffve forbrut hvis de udførendis
vorderiodellers tiltaliser straffisssom hans Kong Mayest velmeen¬

te Anordningers Ofortrædere og Foractere. Forord. Frid. z. Dat II.f.
den 18. Mai 16so.

Grafveskodio. Lat maa ey nogen anden Mands Jordsuden
Vu i

hans

Gra.
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hans Villie. Ind. Low. b., rup 7. Skaan. Low. Ub. 2. Cap. 4. Det
er Voldi Biccket og bodis derfor 40 Marck Men uden Bucker
I
det i
Marcks Bøder.

Grafveres Fossor. Lat. i Kiøbstæderforstaa, Døde Grafve¬
re decreplictige at kastede Dødis Grafver tre Sielandsk: Ame
dybe i det alle ingste. Saadanne Graffveres skulle ladesig neye

med billig betalning til Grafverlon, og efter den Taxt somaff
Borgemestere og Raad derom sat vorder. Reess. Christ. 4. Ub. 2. Cap.
Hrt. ult. Af Grafve eller Leyesteder i Kiøbstæd Kirckersskal giff¬
vis og betalis efter Pladtzens Leylighed oppe eller neder i Kircken,

Choreller uden ochvo som obner Kirckens=Gulleshandgiffvenoget
til Kirckensom end Grafvenhannem tilhører. codem Recch. lb. 1.
cap.4. art. 41. Lege Begra velser.

Grande og Grandekoner vicinus, conterminus, consinis.
Latine. o. Naboer og Naboerster som den Koneeller Møeskalkla¬

gesig for som bliffver voldtaget saaet paa Kirckesteffne og siden til
Tingessaa bør Sandmænd der paa at sværge. Jyd. Low. b. 2. cep.

n. Lige Qvindetegt.
Grandske erqvire, inqviro. Lat, erlat siund og besicte ut

Jyd. Low. Ub. 1. Cap. z. Hvorledis Gode Qvinder stullegrandske
og forfaresom Konesigersig at være med Barn lenter Mandens død.
Alias, at siune eller grandske Aastederne om nogen er forwrettet

paa Jord (Engs Skouiskiffter item Gierderfor alt andet saadant

som endeligen bør at besictis og siunis før end der paa kand hendis
3111. *
Dom. Thi Lonmankendey
vide som den som paaklagerser steet

—

wret førend sandan Sinn og besutelse bliver hannem fremlagt

og berist. Lige Jufra. Ansin. G Rect. Christ. z.art. 28. lem Siuns¬
Mændinfre. Endhvo udi Byeboet og villeylucke sine Gierder
oceyvilde gielde da sluille Grande befalern Mand alle deris dee¬

lesatsøge hannem med Somstil z. Marck Bondenfor saa Kongen.

Dict. Iyd. Lewlib. z. Cap. 57. Vide ju Seland. lb. 4. cap.21. G supra

Vocab. Gierde. Alas.

Gran¬
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Grandsteffne eller Granlaw. idem Consimum Lat. kal¬
dis den Stefnelawseller Mode, som Grander og Bymænd hol¬

desgemeenlig paa Landsbyerne, Sommeren igiennemsom hellige de¬
ge efter Prædick niformedelst Fred og Hegen paa deris Sædssaaoe

om Byes vilde og vedtægt. etc. Vide jus Seland. lb. 3. Cap. 29.

Den Norske Low formelder at Grandsteffneskatholdis S.
Halvordsdag, og da steis om Gierder ere lowlige forer danogen

Gierdenedbrut som kand sumis at haffve været lowlige daskalden

som Fænitaatte der giorde Skade, bøde Skadensellers bøderden
Skadenssomhiffoer ululige Gierder. L. L. B. 28. cop. parag.4.

Men ere Marckesliels Gierder (som kaldis Marckis-Gaardeseller
Haffve-Gaarde) nedfaldne da skal hver lucke sin Part hvem det en

giøte vil bøde all Skade der affkommer og der til 2. Øre Solffstil
——

den Staden fiskibidem, paraar. ultimo.
Grandskning ingrisitio Lat. som udgisfvis til gode Mænd

fra Landstingshvor med forholdis slige effter Befalninger. Vide Fri¬

der Rects aft.2.3. lemsupra Commissarier.
Greedsted, efter Lowens meening daer det sat Fred eller
og fredsommelige Tider og Steder som enten Lowen paabinder eller
oenogenhaffvet samtyckt, fredeligen at komme tilsammen og giøre

Forligelsmaalsor affbedelse for Manddrab. Slagsmaal eller og an¬
det wtilbørlige giort wret som igien alvorligen bør at fortrydis aff¬

bedissbegrædis og effter Lowen bødis etc. ut i Norge. alids, Bet¬

bøds Gruts (eller Gangemaal) i Danmarckkaldit idem, sui locis.

Den Norste Low kalder Effterskrestue fredsommelige Tider

nemlig Ledingsfærd med Kongens paa Laugtingseller Bydeting¬

paa femte Steine, udi Gilde, eller Brylinpli Julefredseller Sildfi¬

skendespaa Skæ torsdags og frem afver ale Paaskewgel som Freder
selsfsat. Hvem derslaais udidisse Stederne paa de Tirersdabøde
dubbelt imod den Skaden fick og bøde til Kongen der foruden for

hver Saars Staffverhuus=Steenhuglere, Hammerslagt Om mand

kaster anden aff Skibeller Baad (eller slaat anden offver ende til ska¬
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des s. Ørtugersor 5. Marck Sølf-Menfor Pusteller Naften.)
eller hvis der med kand følgel. marck Selff Men for flade Haand¬

slagtet Slag med flade aff Verie eller Sverdlderfor bøvis 2. marck¬
Søiff. M. B. 16. Cap. Lege Tocab. Grut. Item Orbødemaalinfra.

Gribe Jord, eller Gribs Jord, idem. og betyder saa
meget som den Jord i Marcken som ey tilforne erlagt Boels
eller gaait under Reeb men er særdelist enten Vdjord, eller og

noget wtienligts som ey værdig actis enten for woyetighedeller ring¬

hedsskyldlat lignis udi Boel Fierding Ottingseller Marck Sølfs¬

Jordsockaldis Gribe Jord, aff Aarsag at enhver griber deraf
uden Boels-Reebhvis hannem kand tilkomme eller og som hand er

mæctigs og got suis. Hvor om Reich Christ. z. art. 28 formelder

Athvor Gribe Jordersdarcebis den efter gammel Skyldor Land¬
gildesnaar Reebgaar ett. Lege Tocab. Recb. infra. Hinr. Sigis at
gribe naar enhver tager som sierckist er, hvad heller det skeer med

Ret eller weret som udi Lowens Fortale formeldis: Vaare ey Lowi

Landesdahassvehver meestidermeest maatte gribe. etc.
Grind o. Leed. Clanstrum. Lat, somgemeenlig bør at hengis
udi Gierder og Diigershvor alfare Veyeløbeigiennem: som en hver

børat lucketiligien naar hand der igiennem reyser; synderlige naar

derer Engor Korninden for: Hvor om den Norske Low formelder:
Lucker mand Grinde eller Leed op og ganger Qvægigiennem udi

Agger eller Engl da bøde Skaden giort bleff for Landnam til den Høe
eller Kornaatte. L. L. B. ef. Cap. parag. 2. End hugger mand Leed
neder eller velter Sterne derfralsom hos liggessaa Leedstaar aaben
og Fægaar ind da bøde Skaden og Landnam som sagt er sibid. pa¬

148.3. Lege Landnamsitem ccedinfra.
Gronde=Gods, er det Gods som findis udi Haffvit paa
Hafffens Bond. Hvor om Skaansk Low om Orbødemaalscap. 30.

siger: Alt Gronde=Godssor Høyeløisse (o det Sølffsom findis i
Biergeeller Heye) og Strandebrag det hører Kongen til. Hvodet

finder og en siger tilseller advarer hand dølge med 3. Tylt Eed: End

blif¬

Gru. Gud. Gil.
———
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bliver det befunden hos hannemsda bøde derfor 40 Muck Kongen.

teri. Al get.lge Vacab. Dannelæ supra.
Grutseder Grutgiffvenskaldis o. sicis Bøder i Lowen naar

Boder festocurgissven for Manddrablot Trygeller Ocfeyde er ud¬
gifven eller soren om Monddraberenseller hans Slectiderimod sey¬
disseller dræbis daskaldet udi Lowens at bæries saarisseller dræbis

paa Grutaissoenfor da bødis derforetoffver anden Bod 40. Marck
Bondenor Kongen. jure Seland. lib. 2. Cap. 1.14. 1.16. G 17. Men

skeersaadan Draab eller Slagsmaal aff Nødverges der om lege ibid.
cap. 8. vide supra. Bøt Bod. ltem Greedsted. etiam supra.

Gudfader og Gudmoderskaldis de Personer som ved Daa¬
ben ere kallede naar smaa Børn døbis til at være Fadere og Vidne

at de Børrettelige døbis i Naffn Gud Faders Sønssor Hellig¬

Aands. Der om siger den Skaanske Lows ). Bog z. Cap. Om Barn

sk. Arff støndelottage Arffidaskal det hafve Daab og Christendom
ochaffve Gudfader og Gudmoder. Endfaar Barn ey Christen¬

dom forstaasom det døer før dafaar det Barn ey Arffffordiat He¬
denmand maaeyarsfve: Tert. Callgat. Arsve Bog cop. 14. Lege

Vocab. Barn. lem Faddere paulo supra.
Guds Huusis oc Kückernis Eyedom om det forvendes¬

derom skulle Sondmænd sværge igammel Dage. Iyd. Low lb.2.

ca. 3. Gufr 2. Kirckens-Gods. Vide, Eyedom supra.
Guldor Solff Curum, Argentum. Lat. somhittis udi

Jorden, udi Høye eller effter Ploug, eller nogen andenlunde det
hor Kongentil. End dølden der hitte daveries med Frender=Eed.

Jyrskedowhb. 2. Cap. uz. & supra Vocab. Dannefæ Hinc.
Guldsmed CAuriser, vel kaber aurarius. Lat Guldsiede
udi Danmarck ingen undertaget ere alvorligen paalagt og befalet
med Byenslhvor deb endisete saa vel som deris egen Stempel at

merckrosiempiehvis Selff og Guld=Arbeydelsom deher effter for¬

ferdiger, paa det altingde medkand gange destorietiger til enhver
Byes og Mesiers Arbeydekiendis og der hos vidis om noget som

Falskt

Gul.
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Falsktor Werittigt er forekommer hvo det forferdiget hafversat den
Skyldige derfor tilbørligen kunde vorde straffet: Ocom nogen der

imod at giøresig tilfordristersskal de derfore tiltalisor straffis som de

hans Kongl. Majest. Anordningsickeiaet tager som ved bør Forord.

Frid. 3.dat Iaf den 1 Febr. und 1651.
Den Norske Lowsiger at hvis Guld som arbeydis skal være
uforfalsket et lesiveris ligesom det er annammet; være Ingerske

Guld) Crone Guld eller Rensk Guld. K.Lie. Cap. p.148.2.
Endselger mand Guld eller Brendsøisf giort eller ugiort, og selger

det for purt Guld og Sølffeda bør det at være purt som det selgis for.

bidem paragrapho 2. lege vocab. Falskjupra.
Guldfest=Ovinde o: Hustruen i Huset. Alias Forredselel¬

ler Deye: Chine Fadebußkone) Oldfrues eller andre saadanne
Qvindispersoner som tiener for Lønsde sigis Guldfest efter Lowen

og derfore forplictede i Huset at blive og forvare hvad Hußbonden
legger vindpaa. Skaan. Low. lb. z. cap. 17.
Guldsordning i Bye, efter Lowensrette Meeninger en

hver Laads Eyerisrette Laad og Deel i Marckenfeffter loulig Adkom
og rolig Hæffd) hvilcket en hver Laads Eyerenydereffter Danne¬

mands Siun Kiendelse og Taxering, til sit Ovegs Greßbted paa

Fælledenseffter Skyld og Landgilde, og en videre om Trette paakom¬
mer etc.

Men dersom nogen tager meere Qveg ind paa Fælleden til Greß¬

gang end hand med rette børseller kandhiemble paa hans egen Laad,
og dermed øder de andre hans Naboer og Laads Eyeris Greß og

Vand med Wret. Dasiger Jyd Low. z. Bog 55. Cap. at Eyerne
maa nødehannem til med Guldsurdning, at tagesaatil som

Marckkand taale og liggesaatil deris Fællit som Svin lengis til
Olden (hvilcket bør at skee effter Dannemands Sinn og Kjendelse.
og effter enhvers Laador Andeel i Marcken) saa og efter en hvers Ty¬

ckeor Volde somi Byen boer fordiat de vide best, hvad deris Marck
maa fødesetc. Lege Vocab. Greßbeed paule ante.

Capnt
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Caputss. ibid formelder at Vongs=Giærder skalilige maader

enhver Mand giærde som hand haffver Guldsordning i Bye det
er ligeleffter hans Laad og Andeel i Marcken som det 7. cap ibid stad¬

fæster oesiger At hver Mandskalgiærde sine Giærde saa somhand
eyer i Bye og Boelseffter ret Reebsetc. Thi Giærder bør at stifftis og
deelis efter Boels med Recbs ligesom Jorden i Marcken ocligesom

enhver bruger og eyer i Marcken, effter det Maalbørhandocat ta¬
ge Giærdes hvilcket Lowenkalder Guldsordning som de allegerte

Texter ydermeere udvise.

Men egentlig hvor aff det Ord Guldsordning siunis at væ¬
rekommen kandøbservert aff forn. Iyd. Low z. Bogs 12. Cap.

hvor der staar saaledis: Bonde der haffver . Marck Guld i Jord¬
giøre ud Tredings-Hafne 10; fire Mænd i Lething (forstaa aff saa
megen Jords som kundekiøbis for 3 Marck Guld efter ret Guld¬

ordning eller og som andre meene aff saa megen Jordssom

Aarligenkunde skylde en Marck Guld til Landgilde)
Seeydermeere Marck Guld) infra. der findis

hvad). Marck Guldsværd
ersett.
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Aadkoneskaldis den Ovinde udi Lowens som bliver voldta¬
S Igen imod hendis Villie: Den det giør vor der Fredløst og bør

De Sandmændeller Næffn der om at sværge. Jyd Low b. Scap.
16. Vide Voldtægt infra.
Haandscanus Latine, perse intelligitur, thien hver kiender
velselst sin egen Haand, men den sidder ved Kroppen. etc.

Ellersdetermineris paa atskillige steder i Lowernesom Haands¬

straffsat lide for wret oe Ofvervolds skyld. Gaards=Retart. 5. for¬

melder: Hugger mand anden saar eller stinger til Blods (forstaai
Gaarden eller til Hoffvel) daskal den det giorde miste Haanden

udenhand giorde det aff Vaade eller Nødverge. End slaar hand Pust
eller Kiepshug eller anderledis daskalhand stingis igiennem sin
Haand, og ristis ud igiennem Fingrene uden det skeer aff Vaade

eller Nødverie, eller oghand der til bleffeskit. art.. 6. ibid. Lege Fo.

cab. Nødverie.
Endbefindis nogen som aff vred Hus imod andensdrager sit
Sverdeller Kniffeller spender sin Armbørst eller legger Hanen paa

sin Besselhandskal stingis igiennem sin Haandsomhandtagis med
ferske Gierning enddoghand ingen Skade giør. artic. 7. Dict.

Gaardsræt.
Skannør Lows (som Sildfiskere vaar giffven der søgte Falster¬

boes eller andensteds i Skaane, at fiske og salte Sildigammel dage)

som kaldis Fitherettseller og Fidtsrettsunde Vocab. Fid sapra der udi
formeldis-Om nogen saarede hver andenlenten til Land eller Vand)
dis imidler tid Fiskeriet paastod den skulde miste sin Haandsperag.

2. Wid. Endbefandtis nogen at bære Mordvaaben, (som Dolcks
Bøsseseller saadanne forborgne)hos sigshand skulde stingis igiennem

sin Haandsmed det sammesibid. parag. 6. Allas.
Hvo

Haa. Hae.

547

—

Hvosom giørfalsk da bør Kongenhans Haand, ut Jyd.

Low lib. z. cap. G. (det er hand er falden udi Kongens Naade og w¬
naade med Lifff Æreog Gods: Hvor paafølgergemeenlig Steyle
og Hiuls=Straff uden Kongens synderlige og særdelis benaading)

Lege Vocab. Falskssupra, hemtert. præallegat.

Haar=Greeb sigis som nogentagis i sit Haar aff Vrede

faa Haaretryckis aff etc. Der om formelder Jydsk. Low lb. z. Cap.
32. At for Haar Greeblbødis 6. Marck. Skaanske Lowom Orbø¬
demaalcap. 1. siger: Vorder nogen Mandsætter o. slagen til Jor¬
den og hans Haar afftagitalt eller somt da bøde den det giorde

derfor 9. Marckslege Vocab. Staffshuginfra. Capnt 36ibidem si¬

ger: Om mand drager anden i Haar, eller tutterda bødis derfor

5. Marck.
Hæffdspossesiojusta sive longgjustitemporis possesto. Det

er en Adkoms Ret; vedhuilcken mandsig kand tilegne en andens

Godss ved Tidens roligbesiddelse forstaa den Jord og Eyedomssom
nogen haffver og besidder udi rolig brugspaavisse Aars tidssom er eff¬

ter Jyd. Lowslib. 1. Cap. 41. 42. 47. ocse. cap. tre Vinters tids som Lo¬

wen kalder Laug-Hæffd. alide Om Hæffdenløber imod Kircken
eller Kirckens Eyendom da udkræfver Lowen 40. Vinterstid. cap.
44. Dog Kircken mod andrekand Hæffdepaa zo. Vinterstidsom

det stodwkiert. cap. eodem. Dogsinis siden all Hæffdsat være slut¬
tet udi 20. Vinters tidsom hun bliffver ulastit og wierts med mindre

det er Pant eller Forlaningssom icke maa hæffdis. Recess. Christ. 5.

art. 30. Aff den Jydske Lows). Bog. 4). Cap. statueri, at Jordicke
kand hæffdis som paakaldis aff de somey vaar deris egne Verger

eller komne til Alder eller og vaar uden Landslder Jorden soldis etc.

Norsk Low Odels B.M. Cap. siger 30. Vinters hæffdspaa O¬

dels Jordi det følger Angerløs: uden det er Pant eller Forlæning.
stemcap. 6. ibid. Menom Ombudsmand tager nogen Jord fra sin
Landdrot dis imidler hand er udi hans Ombud og Bestilling, den

Jord maa aldrig Hæffdpaa falde. Dict. Odels Bie. Cap. parag. 2.
Tri

Læs

Hae. Haf.
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Læs ydermeere om Haffds Iyd. Low lib. 1. Cap. 46. 17. Gis. lib.2.

cap. 35. 69. 70. 76.105. 108. Ub. 3. Cap. 72. Jus Seland. lb. 1. cap. 9. lib. 4.
cap. 2. U. 16.17. 18. 19. 30. 35. 37. 38. Ub. s. Cap.1. 14. 36. 39. Ub. 6. Cap.

14. 1. 16. Skaan. Low lib. 4. Cap. B.B.1. G infra. Laughæffd.
Hæffdosiver all Marcken stalopgiffvis for Reeb foruden

Ornums Stuffset Særkiøb.

Iyd. Low lb. 1. Cap. s. Vide Vocab.

Reeb & Soelskiffteinfra.
Hægumme er Bedrægerisløse Ordieller wsandrue paaskud.

Impostura, fallatia, prestigie stellturg, dolus, falstas fraus. Lat Un¬

de Skaan. Low lb. 7. Cap.2.
Hærdisser at vætetraatzig modtvillig fortrædelig (Rettens
Foractere og saaledis skiødisløs, at hand atter eller skiøtter ingen

men dag fra dag hærdis og forverris i det Onde: Latinecontumar,
contumeliosus, proterius, duracervici. Vide Iyd. Low lb. 2. Cap.

22. C tor. Gsupra Vocab. Giømt. item Norsk Lows Ting for bal¬
ckencap 6. hvor saadanne Rettens Ostvertrædere og Foractere maa

dømmis Fredløsesetc. Vide Reces. Christ. z. art. 26. som siger: Om

feld Mand til 40 Marck der ey haffver fuld ved at hette eller anden

Sagsomhand bør at bødefor, saasomhand bærier nogen Mand
faarer eller røffver etc. hand hafsver 6. Vgers Dag efter at hand er

Lowfeldpaa Tingetjenten at bøde eller sætte Borgen. Giørhand det
en inden 6. Vgers Dag dafar hand som andre Fredløse etc. Lege
Vocab. Domroff sapra. lem Halsstarriginfra.

Hær=Skildes vel Hereskiold det er Mactor Velde til Op¬

rørlimodsi Fædernelandseller i andre maader hvor med Liff og Gods

forbrydis. Amt Affvindskiold med Stormer-Haand. Derom
vide Skaan. Low Ub. 14. Cap. 5. & supra Vocab. Affvindskiold.
Haffns Porius. Lat. kaldis udi almindeligheds alle steder ved

Søekanter hvor Skibsfolck kandkaste deris Anckeroc bliffve belig¬
gendisssicker og frismed deris Skibeffor Storm og Wevæir. End

ogsaa fornemmeligen for Kjøbstæders eller anden sted i hvor Lowlig
forordnede Haffn eller Ladsteder. etc. Omsaadanne Haffner for¬
mel¬

Haf.

349

meldis ud Søeretten cap. 9. 29. 33. Grss. Alias Wlowlige Haff¬
nerskaldis des hvor en lowlig tilforordnede Told og Ladesied; saa¬
danne wlowlige Haffner forbindis strengelige og alvorligen, alle
baade Indlendiske og Vollendiske at besøgeher udi Riget med deris

Skib og Gods Toceyheller andensteds deris Skib og Godsindføre
eller indskibe, end udi rette Lowlige og almindelige Haffner sehvor
Kong. Mayest Fogder Toldere eller Zisemeslere ere forordnedshos

hviicke de om samme deris Godsskulle giøre beskeedsog hvis Rittig¬

hed der aff bør fornøye og fuldgiøre. Hvo der imodkandbespørgis
eller ostverkommis at handle de haffveforbrut til Kongen og Kronen

Skibot Godsssom dehaffvemed at fare. Steher om Constit. Christ.
4. Dat. Hafn. den 30. Junii, Anno 1889 Odermeere her om Lege Vo¬

cab. Forbudne Varesupra.
Den Norske Low forbinder at ingenmaa fare i Herriteller

Haffner med Mangerskab at kiøbeeller selge. K. S. 1. Cap. har 37.
Dogmaa hver Bundeskiøbei Haffnershvis hand haffver behoff til

sit egit nykteloe icke til Forprang. parag. 17. ibid. Hine.
Hafne=Pengeskaldis de Pengessom Ind og Vdelendiske Ski¬

bes Kreyer eller Skuder skulle giffve naar de i nogen Haffn i Dan¬

marck ind eller udløbennemligset hvert Skibt som er ladtsskulle giffve
til Haffnepenge foruden hvis detilforne gifvet hafves aff hver ti Le¬

stersindtilso. en slet marckstil Kongenor Cronenfor de som ere Bag¬
lastetsgisseehalff saamegit: Men er noget Skib større end Co. Le¬

stersdagiffvis der aff 1. Rerdalerfor ickemeeressom skalgiffvisssaatist
nogens enten indeller udeløber. Forordn. Christ. 4. Dat. Hafn. den 16.

May. Anno 16 47.art. 4. Alias.
Hafne eller Hafneleeg vel Hafnelaugor Redsels idem.
Omdelsbeskaffenhed og medfartigamle Dage vide Jyd. Lowlib.
3. a capite 1. ug. dcap. 20. Arrild Hvitf. testerer in vit. Regis Chri¬

stian. 1. udi Fortalen, at udi fordum tid var saa forordnet og Ricket
her Riget at hvert Herrit vaar deelt udi nogle visse Haffnelags:

Ald den Jord som Selff Eyere aattes som vaar Marck Gulds Jord¬

Tr i
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det arck Sølf Fierding Otting Setting og alle Reebdragne

Jorder vare satte for Leding og Landskyld hvad heller delaae ved
Sokanten ellericke og udgiordis aff hver 24. Marck Sølffst en

Vurdning som Selff Eyereaatte en Jagt paa 12. Aarer thiaff
Tolfftings Haffnesor den Tolfte Mandeller Aarefreistis ey aff min¬

dre end 2 marck Sølf. Lege sapra Boel. Vdihvert Hafnelag
varen Styris-Mandshans Gaard gick icke i Arfvesuden paa Sverd¬

siden for det fordi handskulde giøre forskiel for hans Haffne brødre
hvem det tilhørde; og varhand Høfvitzmand og Capitein for de an¬
drehans Hafne=Brødrehandhaffde i Forsvar (lege infra Styris¬

Hafnestem Jyd. Low. Ub. 3. Cap. 7. & 20.) Paa hvert Skibvaare

2. Mænd foruden Styris-Mand: hand og Hafnebrødre skulde
bekoste Skibat bygges opdragelor uddrage naar behoff giordis de

skulde selff forsørge dennem med tre Maaneders Fetaliessaaoe med

Vaabenor Veries som vaare Bues Sverd, Skiold-Jernhat
og Spind. lemtretylter Pile. cap. 4. lib. 3. ibid. lege intra Vocab.

Landboese Styris Hafne.
Hafne maa eysammenleggis. Jyd. Low lib. z. cap. 9. (for¬

staa) om Sødskindesidde i fellig sammens i hvor mange deere oci

hvor god deris Jordersom de bruge den ald til den Gaard de boe paa¬
darede de icke der aff uden een Redsel o: giffve og giøre alle icke uden
een Skat og Tynge Menskillies de ad da giøre hver for sig=Oenaar
de ere førstadskilde, saamaa deey igien sammenlegge med mindre

den ene Fled fører sig til den anden. Vide textum præallegatum.

Hafve der ved forstaats alt det nogen Eyer sudifin hafvendis
Værgessomtiener til Hofvethvor om see Gaardsretten. art 9. Hvor¬

ledis den som forsømmer sin Vord eller Vact, forbryder sin Hest og

Hafves (deter alt det handeyer i Gaarden.) End forsømmerhand

saadan hans Vact z. gange damaa hans Hafvebyttis og være
mindre Maandfor forvisis Gaardenlibid. art. 10. lege Vactinfra.
End de som blissvetilnæffnitsat grandske dømmeseller at svæ¬

reved deris Eedpaa nogen Sag, og veigre dennem derfores dehafve

for¬

Hal.
———
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forbrut deris Hafve, og rømme Gaarden med Kongens Vrede og
Waunst som de der Kongens eller deris Hosbondis værste ville og
Retten forkræncke. Gaardseret. art. 22.

Endhvosom i Gaardener anden Gieldskyldig) og eyvilbeta¬
lesdamaahans Hafves efter lowlig forlagsved Tvende aff Gaarden
vurderissat betale medlibid. art. 39. lege Gieldsupra.

Halfnede Fæseller og Halsfældem. Undejus Seeland. Ub. 5.
cap. z. er det Qvæg, som Bønder gemeenlig (eller andre) tage til
Laans Jochaffve Nytte og Gaffn aff nydeor undertiden den halffve

Grøde for sit Foder og Varetact. Der omsiger Skaan. Low v. &c.
cap. 5. Slib. 17. Cap. 1. At saadant Qvæg maa aldrig tabis ihvad
det kommer til Men den det i Hænde haffverskal det igien gielde og

betale. Vide Jyd. Low lib. z. Cap. 54. som formelders Om det er Laand

daskaldet Lydisløshiemkomme. Sjus Seland. lib. 6. Cap. 2. siger At
den Fæit laantes skalgielde andet saagot igienletc. Vide cap. z. ibid.
bib. 5. Lege Vocab. Leye Qvæginfra.

Halffrettis Mandskaldis den Mand udi den Norske Low

som eyer fuldkommelig Lowfast inden Tinge at gaai Rette: Eller
og som Ordet linder: Den Mandssom formedelst nogen Brøst skyldt

en børinden Tige at vederfaris Halffretseller og at nyde Halffret
ihvad Saghand hendis at søge førend handretter for sig som Lo¬

wen omtaler. unde V. B. 1. Cap. Parag. ultimo. Alias Fuldrettis ska¬
desut suolorv. Lege Vocab Osverhørig infra.

Holfstarrige sigisom den som er trodzigsstiff modtvillig
idet Ondes ocacter ingen Formaning eller Paamindelse: Hvorom
Reien Christ. 4. Ub. 1. cap. 2. Art. 9. 10. Art. 1. wid formeldet: Om
nogen findissaa halffstarrig at hand hvercken acter Præstenssær¬

lize Paamindelse eller samtlige hans Medhielperis Formaningsda
maa hand iruis med Bands og holdts fra Christi Legems og Blods

Sictamenterikt. Vide art. 12. ibid. 6 Japra Vocab. contumar. ltem

Ofverhørigmfra.

Hals og Haand haffver Adelen i Danmarck offver deris
Gods

Hall.
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Godsor Tienere. Det ersat de ere selff Friherrer der offverlot haffve

ald Kong. Frihed og Herlighedsofver deris Eyedoms Jordegodssor
der paa beende Bønder og Tienere. Med Liffs=Sagers Executionot
Straffssaa ocald anden misgiort Brøde og Sagfald at afftinge og

de forfaldne Beder at opbergel med ald anden paafølgende Herlig¬

hedslige saafrijt som Kongen haffver offver Cronens Gods og Tie¬
nere etc. Mancipium, Latine kaldit. See der om Reich Christ. 3. art.2.

Handf. Frid. L. art.. 6. lem, Privil. Regi Frider. 1. Danmarckis Adel
undt og giffrit. Anno 124. Nota. Adelen i det Førstendom Sleswig

skalilige maade haffve Hals og Haandsover deris Bønder og Tie¬
nere. Dog Forsteligepreregativ, og almindelig Lands vedtegt und¬
tagitor forbeholdit. Lege Adelensupra.

Vdi Norge er og Adelen Anno 1646. aff Høylofflig. Christ.4.
Rege, Naadigst giffven og meddeelt for dennem og deris Effterkom¬
mere aff Adels Hals og Haand med Sagfald for anden Herlig¬

hedsossver det Gods deda haffde (saavist det icke er imod Norgis
Lowssom Adelen udi Danmarck offver deris Gods og Tienere nyde

ochafve for det udi deris Hofvit Sogner ornæste Anner Los Hof¬

vit Gaarden. Hvilcket saaledissiden er confirmerit og stadfest aff
Frid z. Rege, effter hans Naadis udgiffne og Norgis Adel meedeelte
Privilegier. Dat. Aggershuus den 31. August. Anno 1648.

Odermeere formeldis ibid. At dersom Adelen i Norgessig mee¬
re Gods tilforhandle end de dahaffde dasamme Privileg. bleffud¬

gifvitfor de der paa saadan forbemelte Frihed begiereshafve de der om

underdanist hos hans Kong. Mayest. at anholde. Dict. Privileg.

parag. 5. Lege Adelensupra. Pag. 17. stem Vocab. Skindsferd. infra.
Halslese=Gierningscapitalefactum. Latine, ersom nogen

inden Skibsborde giør Mytters Oprør eller Forbund imod Skip¬
peren: Endorsaaom nogen vilde nøde hannem til at seyle lengere

end deris beskeed er Skipperen og Reederne til Skade. Søeretcap.
15. Odermeere om Halsløse Gierning see Jyd. Low lib. z. cap. 66.

(67 jus Seeland. lib. 2. Cap. 9. 10 1. Receß. Christ. 3. art. 21. 22.23.G
26. Gaards Retart. 1. 8. 9. v. Sc.

Hamb¬
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Hamble sigis efter Lowen eller at hamblis latine vapt.

lare G verberari, Ec. er at slaais eller fængslis for saaledis medfa¬
ris og beænstigis at en icke er sig selffmæctig men den hannem haff¬

ver skandgiøre hannem hvad hand vil. Jydske Low lb. 2. Cap. 14.

det er 40. Marcks Sagssaa og Fredløs Gierning effter som Sagen
er til hvorom Sandmænd eller Næffnskulle sværges etc. Plara vide
supra Vocab. Aaraade infra. Raadsraad. tem Affhuglupras.

Hampefrø (skalen hver Bondes som sidder for heel Gaard¬

Aarligen saa en Skieppe og den som sidder for halff Gaards en halff
Skieppe saa fremt hand icke derfor vil straffis som en Kongel.

Mandaters motvillig Foractere. Reteß Christ. 4. Ub. 1. cap. 20.
artic. 2.

Handerlegangit er saalangt frem udi Byrd, at den faldne
Arffkandkaldis Gang-Arff, som daganger lige paa Lod for da arff¬

ver Konelige ved Mand. jure Seland. lib. 1. cap. 40. supra Gang¬

Arff.
Hande mellomssigis naar en haffver noget i Hændeseller udi

Haandog Hæsfdi til rolig Besiddelse etc. Vide Skaan. Low lib.).

cap. 7.8 Gelib., Cap.14.
Handløs=vaade er den Skademand giørwforvarendissi¬

mod sin Viliesmed hvis mandkaster aff Haanden eller i andre maa¬

der. ut: Omnogenkasteren Steenfrasig og wforvarendis ram¬
mer nogen der med latine, casus fortuitis. Nota. Handløs¬

vaade skalder Lowen wlowlige Staffre i Gierder som noget Men¬

niskeeller Ovegfaar der paa Skade da bødis derforz. marck. jus Se¬
land. Ub. 4. Cap. F. vide cap. 9. ibid. End velter Mand Vognsufor¬
varendisspaanogen Mand eller Kones eller Barn og bliffve de der

aff dødelda bødis derfor 3. Marck. Haffver hand og noget Træi
Laß somkandslenge tilloeslaa anden til døde, da bøde ey heller mee¬
re end 3. Marck, fordi handholder Tømmen, og skal vocte det som

forhannemer ocey det bager. Cap. n. ibid. Endager rider eller

render nogen paa Mand) Kone eller Barn, hvad heller det gaar

Hy
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staar eller sidder forhannem; ocbliffver der aff det da bødis derfore

fuld Mandboder: End faar det Lyde eller Jordhug da bødis derfor
effter Lowensligesomhand haffde det selff giort scap. 12 ibid. Skaansk

Low lib. 5. siger i At for Handløs vaade skal mand bødes marck
eller giffve Tylter Eed for Horn og Hofft og for Hundstandsor for
all anden Handløsvaade. Endfor Teskyns=baade o. Slige¬

vaade bødisey uden til den Skaden fick. cap. 18. ibid. Vide Jyd¬

Low lb. z. Cap. 36. Lege Vocab. Gildresupra. Hine Handløs Vaa¬
ben er det Geweer mandkaster aff Haanden, latine Misilia, som

Steen Jernlod=Slyngersetc. Lege Lawe Staffver.
Handran, er det Ran der begaais paa nogen m At frata¬
geens Hats eller Handske eller og andet mand haffoer i Hændes saa

meget som to Handskegielde Thi det er mere Skam at blisfve saa
Rannet end anderledis Hvorpaafølger tre Marcks Bod. Iydske
Low lb. 2. Cap. 43. G 44. Vide Skaan. Low lib. 9. cap. 1. om Orbø¬

demaal cap. v. Videreherom under det ord Næffning (Vocab.

Ran infre.
Handtagen-Eeder den Eeds somskalgiøris og sværgis med

sammenlagde Hænder paa Aastæderne (oe icke paa Bog) ur. om

Marckeskiels Laughæffdseller Indsteffning. Skaan. Low lib. 4. Cap.
20. lib. 7. Cap. 1. alias Handt=Low. jus Seland. lib. 6. cap. 23. 624.

Ydermeere om Handtag. Lege Vocab. Kiøb og Salinfra.
Handwercks Drenge og Svenne i Kjøbstæderne med at skilli¬

ge Hanwerckers=vilkaar, Oldermænd Bøders Laushusefor andet
meere Handvercker tilhørende der om er meget vel og vistløfftig
forordnits og kommen paa Fodes effter Christiani L. Recess. lib. 2. Cap.
3. Art. H. nemlig at alle Mestere ihvert Handwerck skulle med

Borgemestere og Raads betenckende forfatte nogle visse Vilkaar

som endeligen skulle holdis aff alle Mestere og Svenne. De skulle

formelde om visse Lære=Aar for Drenge: Om Straff Læredrenge
og Svenneskulle være undergiffnes som icke udtiene eller sigmodtvil¬
lig anstille og forløbes eller og iandremaader icke ærligen anstille som

det sig bør. Vide ibid. art. F. Par J. Nots.

Der

Han. Hau.
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Der skal være en Oldermand ihver Embede som Aarligen
der til skal beskickisssom med to eller fire Mesteres en vis Dag om V¬

gensskal forhøre hvis Klagemaal mellem Mesterne Svennene og

Drengenessigkand begive dog uden ald Drick og Giestebud: Ot
hvis Bøder nogen tilkiendis skal en deel der aff til Oldermanden
og hans Hossiddere: Resten til Fattige Encker Faderløse Børnsor

Hus=Arme udgiffvis: Dog Byfogden sin Tiltale (paahans Kong.
Mayest vegne) forbeholden. Dict. art. 9. parat.2.

Til saadan deris Sammenkomst maa Handvercksfolck

haffve et vis sted eller Laugshus Dog maa det icke brugis tilnoget
Drickelaug eller Giestebud. De Lauget bekoste eller siglaugbinde

ladesereforfaldne effter deris Formues til trende Skifftestil Kongen
Byen for den det angiffver. par 18.3. Magicke heller i deris Sam¬
menkomsinoget sluttis om Handwerckers Varis Kiøb og Sal
Handwerckerne vedkomme uden det skeer effter Kongens sær Be¬

falning ibid. parag. s. Alias, De Handwercksfolckssom maae boe
paa Landsbyerne. u Reces Christ. z. art. J. lem Norsk Low K.B. 23.

cap. unde Vocab. Embedsmænd supre.
Handwercks=Folck Bryggere Bagere Færzemænd (Vogn¬
mands Viinhandlere og andre skulle rette dennem effter den Forord¬

ning og Taxt som Borgemestere og Raad i Kjøbstæderne giørendis
vorder med deris Arbeide at giøre og deris Vare at afthende: Oc

som tage meere end forordnit er skulle bøde første gang til Kongen
o. Rix daler Anden gang forbrut deris Borgerskablot ey videre til¬

stedis deris Handel her i Riget at bruge. Reces Christ. 4. Ab. 2. Cap.
3. artic. 10.
Haulder=Mand forklaris udi den Norske Low, at skal være
den som er Odeisbaaren, eller og den bedreer: sie Knabeli Landte

Holsteensor sommesteds i Jydland udigammeltid: Hvilckeskalvæ¬
renogetringere endret Adel, og meere en Selsf-Eyere=Bønder etc.

Dog derom en hver sin Meening fri. Den Norske Low L. L. B.H.
cap. siger: Dersom Haulder-Mand finder Hval 18. Alnelaugsell¬

Hy i
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ler mindre damaa hand den beholde parag. 1. ibid. Men finder an¬
den Mand Hval daher Kongenhalssparten uden halff mindre

Hvals end)8. Alne den maa beholdes hvem der finder parag. 2. G

3. Ibidem
Dettscap.dict. lib formelders Om der skeer Skade paa Haul¬

der Mands eller Odels Bondis Jord datager hand Skadegield

effter ser Mænds vurderings og lige saa meget Landnam og dubbelt
om Lowfaster. Alias, Om Skadeskeer paa andre Bøndersssom icke

fange saastore Bøderilige fald : Saa der aff og saa sluttis at
Haulder Mand er mere end Bonde sed videtertum allegat. &

supra Vocab. Aaewerck.
Hedebrynde erockaldis om alle Eyerevorde samsætteso:

samdræctige at affbrænde Hede eller Mose, som igien kandbrugis
til Ager og Eng daskulle de selffgange med og vare at Ilden ey

giør Skade i anden Mands Marckeller Huse: giør Ilden anden
Mand Skadeldabetale de Skaden som den Marck tilhører der Il¬
den førstsættis udi. Derom see Jyd. Low lib. z. Cap. 8. per toium.

G supra Brand.
Heden-Mand maaeyarfve effter Skaanske Lows 1. Bogs.
Cap. forstaasom smaa Børn døefførend de fange Daab or Christen¬

domsdasiger Lowenn dem at være Heden.etc. Odermeeressee der om

Skaanske Arfveboglartic. 44. Ingen ufoder arfver nogen Affvel
uden effter sin Fader eller Faders Faders Faders Moder Moders

Faders eller Moders Moder: Med mindre ingen lesfvende Kyntso:
Slectser til den Dødis Arff. Allegat. Tert, forsiaa 1 Om Barn fø¬
dis inden 40. Vger effter Faders død, da arffver det Fader. effter
□

lydsk Low lb. 1. Cap. z. in Glasse. Den Svenske Low formelder at
saakand hendis at den Døde og Heden som er uføds kand arfves ot

Ovickar og Christen gaar der fra. Hvilcket og forklaris ibid. udi
Lands Lowen Erffda Balck. 10. cap. og i Stads=Cowen. E. BS.C.
Hedskeseller Hedskabskaldis Husværelse, saavist et par Ecte¬

folckkandholde Huus og Hion sammen udi Skaan. Lowlib. v.
cap.2.

Hef. Hel.
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cap. 2. hine Hedsker Statskillige slags Folck, som boer under et
Tagocudiet Huus dogsaasat hvert par Folckhaffver sin egen synder¬

lig Rom og Værelse for siunis dets Etymologia at komme aff Herske
o. Regeres thi en hver bør at være Herre og Hærsker offver sit egit saa
visthand eyer og giffver Leye og Affgift aff. etc.
Heffnesigselff børingen: Men hvad som nogen vedbrydis

det bør at søgis igien ved Low og Ret. Leges upra Bølle Sagsch jure
Seeland. b. 2. Cap. 5. Ingen maahefne sig selffivide der om Mose

3. Bogs 9. Cap. versu 18. Thi
Heinen hører HErren till i den 5. Mose Bogs 32. Cap. v.

35. Læs Sprachs 28. Capitel v. 1.2.3.4.5.6. S. Povels Epistel
tilde Romete i det 12. Cap. v. 39. til de Epheser i det 4. Cap. v.26.

Lege Anvindsupra.
Helligdag Diesseltw. Lat. 9 Sabbats dagessomskalhol¬

des Hellige Det befaler Gud self udi Mose 2. Bogs zo. Cap v.s.

9.10.). — Cap. 59. v. 2. 3. 55. 36. 17. Søndags Dies Soltz, den
første Hellig=dag i Vgens. Corinth 16. cap. v. 2. Søndag kaldis

HErrens Dagsudi Aabenbaringens Bogs . cap. v. 10. HErrens
Dag offver de Waudelige hos Esaiam 13. cap. v. 6. hos Jeremiam

30. cap. v. 7. Joelcap. 2. v.). Amos cap. 5. v. 8. Zophoncap.1.2.3.
HErrens Dag kommer som en Tiuffle. Epist. Pet. Cap. z. v. 10.
Hellige dage som udi Ordinantzen (folit z. 36.) naffngiff¬
visshvorledis de skulle holdis skickelige, foruden nogen Bestillingoe

Arbeide der om Vide Retts. Christ. 3. art. 3. G. Ordinantz. Riber.
artic. 26.

Helligbrøde violatis Sabbathi er all den Gierning og Arbeid

hvor med Hellig=dagene kunde vanhelligis og mißbrugis og isyn¬
derlighed Arbeid under Prædicken saa og Prædickens og Guds Ords

forsømmelse. Vide Recess. Christ. Ub. 1. cap Lat suparag.4. Et
Receß. Christ. z. art.3. Ingen maa udtappesenten Brændeviin eller

anden Drick for Prædicken om hellige dage Formiddag under

samme Viins eller Drickis fortabelse for der til 3 Maicks Bod. Dict.
99 ii

Receß
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Receß art. 4. Den Norske Ordinantz fol. 39. siger At Helligbrø¬
dis Straff og Brødeer z. Marck.

Hvisydermeere Helligbrøde belanger som om hellige dage

Efftermiddagsmed modtvillig Arbeidsigtildrager der med forholdis
effter Lowen-Ordinantzen-Recessen og Forordningersvide Dict. Chri¬

stian.. 4. Recesloco ut supra, G. Ordinantz Riber. Art. 26. Men hvad
Lowentalerom Hellig brøde og deris Medfart det finder den gun¬
stige Læser udi Jyd. Low Ub. 2. cap. 49. 50. ltem, 78. 79. Fo. Fr.. 52. 53.

84. F. G 86. Legeinfra Vocab. Kirckefred.
Helligbrødes om mand sictis derfore og Næffningerne svær¬

ge det til Vaade da bødis ved den hand brødsor ey ved Kongen. Jyd.

Low lib. 2. Cap. 49. Ilige maader om mindre Aarige som giøre Hel¬

ligbrøde det er som Barner mindre end 35. Vintre gammel da bø¬
dis ey ved Kongenluden for Manddrab. Vide, cap. Jo. ibid ltem jus

Eccles. parag. 16.
Helligbrøde tilkommer Ombudsmanden efter Lowen at

klage og paatale. Jyd. Low lib. 2. Cap. o. s. Se. Dogskal næffnis
den Dag hand brød paa som sictis ochvad hand brød: Men hvad

Mundhoff den som sicter (eller sictistagis paa Tinge det skal hand

følgesete. Ingen Helligbrødis Sag maa standeoffver Jambling.
Text. praallegat. lem cap. 85. ibid.

Helligbrødekand Sødskinde bryde ved anden som de ere ud¬
skiffte eller atskilde afffellig. Enderedeifellig) Jyd. Low üb. 1. in
Glossa cap. zo. at om de endskiønt tie med den Helligbrøde gjorde

ocere derom satte og forligte saabliffve dog Bøderne Øffrighedens
og Ombudsmanden maa giffve den Sag der hand vil lib. 2. Cap. Fri.

bid. Hustru maapaa sin Hosbondebryde Helligt forstaasom
hun slaer paa hannem) saa og Børn imod deris Forældre. cap.

Alleget.
Helligbrødis Straff og Bøder var paa Liffvit efter Guds
Low. Hvoromlæs Mose 2. Bogs z). Cap. hvor Gud siger til Mo¬

sen: Tal du til Istaels Børnforsiig: Iskulleholde mine Sabba¬

ther:

Hel. Her.
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ther: Thideter et Tegn imellem migoceder hos eders Effterkom¬

mere at iskulle vide at jeger HErren som giøreder Hellige. v. 1.

Derfore holder min Sabbath thihandskal være eder Hellig:
Hvosom vanhelliger hannemshandskal visseligen døe thihuo som

giør noget Arbeide paahannem i hans Siæl skal udryddis fra sit
Folck v. 14. Lege versus u. 16. m. G 18. ibid. stem Mose 4. Bogs

5. Cap. versib 32.33.34.35. 36. Hos Propheten Jeremiam Cap. 17.
Aversnig ad finemcapitz. Vide Jydske Lows lib. 3. cap. 22. Ejus
Seland. lib. 2. capt. Om 40. Marcks=Bodle infra Kirckefred.

Receß Christ. J. art. 3. 4. formelder om tre Marcks=Bod for
Helligbrødesete. lem, Ordinantz Riberfart.26. Desomickehol¬
de Helligt alle Søndage og Høytidelige Dage som ere berammede

og budne udi Ordinantzen og findis der imod at giøres enten med Ect
eller Arbeide da skal hver aff sit Herskab derforestraffis ligesom for
Hellig=Brødeleffter Lowensete. Reces Christ. 4.lb. 1. Cap. 1. art. 31.

formelder: At under Helligbrødes er forbuden udi Kjøbstæderne
om Hellige dage Øltil Kruerhusat føris saaoenogen Kramboe
og Vercksted at obnis sey heller nogen Vareseller andet paa offentlige

steder at falholdis. Dict. locoparag. 4. Lege Vocab. Wromgenge¬
ligsinfra. Iydsk Low lib. 2. Cap. 3. siger: For Helligedags=Arbei¬

dessom Præsterne fuldt Helligtsbindesmaa mandsictissetc. Helligt
er imellem tvende Solemercke. Dict. loco
Øffrighedskaljohaffve indseende at Sabbatherne icke van¬

helligis. Der omlæs Nehemiæ Bogs z. Cap. fra det 15. og til det
25. Vers. lem Receß Christ. z. art. 4. formelder iblant andet At

dersom Borgemestere og Raadseller Byfogderne i Kjøbstædernessee

igiennem fingre med Brændeviinsor anden Dricks som Formiddag

om Hellig dagene udtappisveselgis og saadant ustraffit lade forbje

gaa da skulle de bøde til Kongens Marck og derforuden sættis aff
deris Embedesetc. Lege Kjøbstæderne
Herie er at forøde oewnyttelig fortæressom naar Formyn¬
dere eller Verger øde og fordoyewmyndige Børns Gods og ere ey

væder¬
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væderhæfftige det at igiengiffve. u Jyd. Low. lib. icap. 28. Den maa
ey være Værge der Herier. ju Selard. lb. 1. cap. 44. Skaan. Low

lib. 3. Cap. 1. Arffve Bogss. ca. Norsk Low .B. 14. Cap. parag.2.
Lege supra Frenders infra Voctb. Verie.

Herremænd qvast Herrens Mænd, egves, nobild, tor¬

qvatus Miles. Lat. kaldtis udigamle Dage som gaffve sig til Hoff¬
vestedte at tiene udi Læding fra Jordegne Staffn hvilcke vare fri

for deris egne Personer og Præsterne af deris Gaarde de boede paa¬
for Redzel og Hafneleg. Den ene for Religionens anseelselden anden

for de vofvede og sætte deris Hals for Kongen. Vide sapra Haffnese
Prefat. Arnoldi Hvitf in Chron. Regis Canutis. Pag. 21. stem Jyd.

Lowlib. z. cap. 18. Dict. Ub. Cap. v. siger i Athvilcken Herremand
der haffver mindre end fuld Plows=Erie damaahandfæste sig saa

meget Jordi til hand fanger fuld Plows=Erie ogiøre dogen Le¬

thing aff den Jords der hand feste tertupreallegato. Lege Plows¬

Erielinfra.
Herrit Tribut, Prefecturg, Pagus, Monarchia. Latine. eren
Deel aff et Landlinden sine Eedsvorne Grendzer og Skiel befattitsel¬

ler indhæffdit forjuri dictionem, Læding Munstring og andet saa

skiftet. Thiall dette Rigis Lande i ereskiftede og deelede udivisse
Herreder hvor affethvert hafver sin Prowst som Præsterne svare

udisamme Herrit ochvert sit Herritzfogit som Bønderne svare
naar de aff nogenseffver Lowlig Kald og Varsel tiltalis etc.

Saa er Sieland med Møens Amager og Hveensdeeltoeskifft
udi 3. Herredershvis Prowster alle svare Bispens og Kongl. Ma¬

vest. Stifts Leensmand paa Landemodei Sieland og alle Herritz¬
fogder Velbyrd. Landsdommer paa Sielandsf. Landstingsnaar der
henskeer Appellation. Men Møens Land hafver sin egen Landsdom¬

mer somsamme Lands underhafvende Verdslige Dommere svare.
Dog Cleresiet svarer Bispenssom andre Geistliges etc.

Skaane sampt begge Halland og Blegind haffver 38.
Herreder (med Borringholms Land) hvis Prowster ilige maade

spa¬

Her.
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svare Bispen i Lundsor Herritz Fogderne Velbyrd. Landsdommere

sammesteds naar til dem skeer lowlig Appellation, undtagit Hal¬
land, Borringholm og Blegind hvor ethvert Land hassver sinc¬
gen Landsdommerssom deris underhafvende Dommere svarescte.

Fyns Laaland) Falster (Langeland, Als, Ærøeo¬
Tossing, haftvet 2). Herreder hvis Prowster svareilige maade

Bispen aff Otthensesor Herritz Fogderne Velbyrd. Landsdommer

sammesteds foruden Laaland=Falster og Langeland, som haf¬
vederis egne Landsdommere, som Verdslige Inderdommeresam¬

mesteds svare i naar de for deris udgiffne Domme lowlig ind¬

steffnis.

Jydland (formedelst sin Storheds skyld er skifft og deelt udi
—

4. Stiffter eller Biscopsdomme, som ere Aarhus=Stifft Vi¬

borrig=Stifft 1. Børlum eller Wendelboe=Stift, og Riber¬
Stifft somiligemaade en hvers underhafvende Prowster svare

deris Biscopper som residere til Aarhus -Viborrige Aalborrig
og Ribe Menalle Herritz Fogderne i det gandske Land Jyd¬
landsor dets underliggende Provincier svare til Viborrig Lands¬

Tingsnaar de effier lowlig Indsteffning tiltalis. Hvilcket Landsting
betienis aff tvende Adels=Mænd som ere Landsdommere og der for¬

uden en Landstings Hører som og er med Dommene at bestigle og

gifve beskrefvet. etc.
Saahaffver Aarhuus=Stifft 29. Herreder. Viborrig¬

Stifft hafverys. Herreder. Børlumeller Wendelboe Stifft
hafver 33. Herreder. Riber=Stifft hafver 5. Herreder med

Sonder Jydland. Herforuden Fiøret Land-Mandøeet Land
Westerlands=Fore et Landlog Holmet Landssomsoare alle under

Riber Stifft etc.
Dette er saaledes Herredernes Tali Danmarck. Bircke¬
Tingene med deris forordnede Birckefogeder 1 her i Riget ercogsaa
mange og atskillige, i hvert Land og Provintze. Thisaadanhøy Ret

og Frighedsersærlig Danmarckis Kronisegens og Naadigstgivet og

33
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med forlænt Danmarckis Rigis Raad, Adel og gode Mænds etc. Vi.
de Bircke Retlart. 1. lem Vocab. Birck supra. Idermeere Lege Vo¬

cab. Stifft infra.
Herritzfogit og Birckefogitspedaneu Juder vel Juridicus

dem. Latine, de skulle tilskickis aff Kongens Lænsmænd, (eller og aff
den der Høyheden tilhører) deskal være særlige wberyctede væ¬
derhæfftige og Boesætte Dannemænd som skulleoe kundeski¬

cke enhver mand Low og Ret uden wild: Mengiør Herritzfog¬

den nogen wret daskalhand affsættis og svare selff sin Gierning.

Receß. Christ. 3. art.. 6. Handfest. art. 32. G Receß. Christ. 4.. 2.

Cap.H. art. 18.
Herritzfogder skal Kongens Lænsmænd udi Eedtage Reteß
Christ. z. art. 7. Om Herritzfogders Eedibid. & Vocab. Domme¬

tis Eedsupras.
Herridtzfogdernemaaey være Dommere i deris egne Sager
Obnebreff Christian 4. Dat. Hafn. den 30. Junii, Anno 189. Ind.

Lowlib. 2. Cap. 1. intertu; Diversaenim officia, diversis personis
committenda,

kand

derfore

icke

baade

være

Anklagere

og

Dommere.

vide Dict. lib. 2. Cap. 6. 73. in Glossa. jus Seland. hb. 6. cap. 13. No¬

ta. Gielder Sagen Herritzeller Bircke=Fogit paa eller nogen aff

dem formedelst Siugdom er forhindrit sætte den Rettighed der til
hafver en anden Boesat og vederhefftig Dannemand, isteden igien

som saalængesteden kand betiene. Receß. Christ. 4. Ab. 2. Cap. 6.
art. 18.

Herritzfogderne maaicke boe i Kjøbstæderne: Maaey

ler betiene meereendit Herrit men hver Herrit hafver sin egen Fo¬

get i Herredet boesiddendis: Ocenhver Herritzfoget skal beski¬
ckis hans visse Gaard, i det Herrit paa Kongens som hander

Herritz fogit. Rereß Christ. 4. Ub. 2. Cap. 6. artic. 19. Lege Vocab.

Leenßmændmfra.

Herritzfogder saaor ingen Vnderdommere maa dømme
paa nogens Æresanseende Lifffor Ære ligeskattis Receß Christ.4.lib.

acap. Cart. 14.& infra Landsdommer.
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Herritzfoder skalførst opnæfne 8. wevillige Lowfaste Her¬

ritzmænd, som saakommer at nogen Laads-Eyere klager sig at haf¬

vemindre Jordi Marcken end hannemborg) førend Reebmaalis

paa nogen Eyedoms etc. Receß Christ. 3. art. 28.
Herritzfogit maaey være Sandmandsthiingen udi et Her¬
ritsmaahafve baade Leen og Sandmænds Eed. Iydske Low lib. 2.

cap.1. intestn.
Herritzfoget skalgifve begge Parter Dommen beskreven
om de det begiere. Receß Christ. z. art. F. Gruz
Herritzfogder, og andre underdommere, bøde i alle Loug¬

maalsom debrydes eller falde ad Lowentlige ved anden Bonde. Jure

selaud. lib. 6. Cap. 16. siger ydermeere Vil mand dem og være giøret
dahafver mand vel mact der tils fordi den skal heldst Retgiemmes 2:

selff giøre Retsder andre med Rettenskal tvingesetc. Allegat tert.

Herritzfogit maaenbetroe sin Svend sit Leen i Hander
(forstaa den som ey væderhefftig eller Boesæt) men skal befale det en
anden Bonde som er væderhefftigs til at giøre den Rets som vedbry¬

dis. Iydsk Low lb. 2. Cap. 56. Constit. Christop. Regiis, par. zu Con¬

stit. Olai, parag. ult. Vide infra Vocab. Leen.
Herritzfogderne saavel som andere Dommere) skalgiøre
Kongens Leensmændsudihvis Leen de ere Aarlige Regenskab med

klare Register paa alle deris Naffnssom Low hafve gifvet hvert Aar.

disligeste paa alle deris Lowsmænd og lowhøringe Reces Christ. 3.

art 20. Parag ultimo.

Herritzfogder eller og andre Tingfogder om de fordris aff
flere tillige at møde til Indførselsellerocat giøre Vdleg for Gield
(effter forhværfved Dom) hos en Mandsor udiet Gods belangendes

daskalhand være den første følgactig som hafver det ældste Ridebref
eller Dom Men er saadanne Domme eller Ridebrefvespaa en Dag
forhværfvede da være saa mange som søge i lodtagne udi samme
Godssen hver efter sin Anpart. Rigens Ret Artic. 31. Lege Ind¬

forsl.
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Effterfølgesin sonderlige Aarsager i hvor med en
Herritzfogit (eller Ombuds Mand som Texterne saa

næffne og kalde) kand forbryde sit Leens Embede eller Be¬

stilling.
).

Om handeykræfver Næfningerinden tredie Tingsestter det

Tingsomer næst efter 12. Dag Juels da giør hand Bonden Ret¬

løs. Jyd. Low lib. 2. Cap. 54. (det er Brug i Jydland og Fyen, men ey
i Sieland og Skaane.
2. Om hand ey viltage Tinff aff Bonden (forstaa dømme

hannem effter Lowen) Jydsk. Low. b. 2. Cap. 59.
Den Norske Low siger At dersom Ombudsmanden icke

viltage Fanger aff Bonden naar de beyslig tilbindis da sætte Bon¬
den Fangen paa Ombudsmandens Ankaast-Vndkommer hond

sidensda stande Ombudsmanden i hans sted. M. B. 7. Cap. Vide
Vocab. Ombudsmand.

3. Omhand tager meere aff hver Hafin end ni Skiepper Rug.

Jyd. Low Ub. z. cap 3. Dette vaarbrug igammel Dagesmen nuicke.

Lege Vicab. Haffne.
4. Omhandfanger eller hitter Hvalloe fører en Kongen sin Lod

der aff. cap. 62. itid. Iyd. Low lb. z.
5. Omhands ellerhans Folckfrøfver eller fratager Skibbrudne

Folck noget aff deris Kaaster eller Gods som de kunde komme i Land
med eller og forhindrer dennem (Folck at leye og biære deris Vrag

medseodem lib. Cap. 63.
6. Om handgiør vitterlig wret. Receß Christ. z. art.. 6. Hand¬

fest. Frid. 2. art. 32.
7. Omhandtager Skenck og Gafveseller anseer vild eller Frend¬

skab for Retten, naar Sagen findis saaklarsat den eykand regnis for
Vanvittighed, eller prang undervisning, da maahand derfore aff¬
sættissoceysiddemeere i Dommersstedsog bøderimod Bonden Ska¬

den igienloe Kongen siden hvis igien ofverbliver aff hans Boes lod.

Receß Christ. z. Art. S. Lege Dommere Jupra. Nota.

Paa

Her.
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Paa alle forstrefne 7. Allgerie steder foruden Recessen¬
dannæffne Texterne Ombudsmand og en Herritzfoget:
Hvorfore, jeg saadanskiesmisse til den gunstige Lascigge¬
de betenckende indstille: Sao velsomfor allegerte Ter:

ter at effterslaae or dels Meening der aff bedre erfare om

nogen findis somilkeher mer lader sig nøye. etc.

Herrik Ting Concilickulam. Lit. Lege Tinginfra. Hvo

som vilsteffnenogen Sagtil Landsting, handskalførsthafve Dom

fra Hiemtinget for sig, jure Seland. lb. 3. Cap. 26. Receß Christ. 3.

anlic 5. 8. G Constu Christoph Regt, porag. 26. Vide Appella¬

tio supra¬
Herritz=Bircke og Bye=Tinge skulle hver hafve sin Ting¬

Bog Nummererit, or med Lænsmandens eller og dens Birckefog¬

den sæter (om det er Bück) hans Segelgiennemdragit: Isamme
7
Ting=Bøgerskalskrifvis
althvis til Tingt og for Retten forrettie

være sig Afsicter=Tingsvidnerfor andre Retens Forhandlinger. Oc
maaickeneget skrifvis til Tinge paaløs Papitseller andet og siden

reenskrifvis men straxpaa Tinget i samme Bøger indføris. Receß
Christ. 4 lb.2 cap. bart. 24 6 lib z.art 19. Lege Skrifvere.

Herritztingesor Biecke tinzessom Cronen tilhørelskulleseff¬
ter Lænsmandens og beste Herritzmænds Raadsforstyttis fra Byer¬
nes ud paa Marcken paa andre beleylige sie der formedelst Drickoe

wskickelighedssom foraarsagis aff Østappenffornær Tingetsat fore¬

komme. Receß Christ 4. Ub. 2. cap. 6. art. 19. Vide Tinginfra..

Herritznæffnshafve deris Nasin aff Herredet som de udi
opkræfvis deskulle være tolff Mænd, (tre aff hver Fierding) vide

Stock Næffng item Receß Christ. Lart. 4. disse skullekiende og svær¬

ge som Huusfred Gaardeoc=Tingefred, saaet om Falsk (Mord og
Brandog om mand vidis for Stigmand: Om disse Sager skulle

Næfninger sværge ved deris Eed for den Beskyldte enten frælse eller

feldes Staarsage eller og skyldigat lide. Dogkand mandeyfange

33 i
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Herritznæffn aff anden, uden hand svær hannem Gierningen paa

Haand. Jydske Low lib. z. cap.64.

Tord. siger parag 20. At Næffninger skulle og sværge om
Mord og Drab imellem Ectefolck. Jus Seland. lib. 2. cap. 28. vil At

Herritzeffn skulle være 36. Mandssom den for Sagen er lader
opkræves hvor aff den som beskyldissmaa forskiude z. Mænds saa de

blive 3. ut est tertibid. (Men et fuldt Næffn i Sieland) skal dog
væreys. Mænd.) Vige Næffninger 10 Vocab. Tiendis infra.

Herritznæffn bør ikke at sværge i nogen Sagf førend for den¬

nembliver bunden Bogs Eedlde qvosaprasublitera B.
Herritzskiel er ret Skiel imellem Herreder eller og imellem

Herredt og Marckeskiel Naar der om tvistis daskalotte Sand¬

mændig aff hvert Herritssom Tvisten ersgiøre og sværge ret Skiel.
Der om vide Jydske Low lb. 2. Cap. 21. Sjus Seland. lib. 4. Cap. 1.
der sigissat Oldinger skulle sværge Marckeskiel. Vide infra Marcke¬

skielse Receß Christ. z. art. 27. Hanf. Frid. 2. art.42.
Herskab Diio, Dominum, Dominatio. vel Dominatus Lat.
o. Offrigheden. Derom siger Receß Christ. 3. saaledis At hvert Her¬

skab 6. Dage tilfornesskal tilbinde den som Rettis skal at villeski¬
cehannem Præsten som skal gifvehannem Sactamentetsor under¬

visehannem i sin Siæts Salighedsomhand det hafve vil. Dict. Re¬
(eßart. 1. Ordinantz fel. o. stem fol. 54. formelder: At Sacramen¬

tet skalgifvis dem en Dageller to førend derettis om de det begie¬

resetc. Lege Vocab Dominare, supra. lem. Den Iißlandske Low M.

B.N. cap. Alds Herskabs eller og Herskeskaldis Stuve og sted

hvor Ildhuus er ochvor mand holder Huus og Værelse udi saa
mange Værelserssom er under et Tagshvor udikand boe flere Folck¬
endet Pars der sigis saa mange Hedsker eller Herskab. De har vide

Skaan. Lowlib 15. cap.2.
Herwerck o. Voldor Mact. Effractura, viis armata, vil
mtra Pariettspossessoris, Depopulatio effractio. Latine. Saaledis at

forstaa. Om nogen med Forsæt gaar ianden Mands Gaard eller

Huus
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Huussor tager der ud enten Fæeller Klæders Vaaben, eller andre

Kaaster fra Bondenshans Hioneller Giests eller og fra andre som

ere med Bonden i fellig eller og faarer nogen af disse som ifelligere
eller og binder Bonden isit egit Huus, uden skyldt eller og bortfører

Bondens Kone eller Daatter med Vold det er Herwercke for der¬
paa følger 40 Marcks Bod. ut esttert. Jyd. Lowlib. 2. Cap 30.

Videjus Seeland. Ub. 2. cap. 20. & Skaan. Low lib. 5. 3. 4. Om
Orbødemaalscap. z. Hvo som hugger i Broer eller Tingsstockerden

er og Hermercke. Tord. porag. 46.
Endrider mand andens Kornop med Vold eller hiorder sin

Fæder i med Volds det er Herwercke: Dogskaldergode Danne¬
mænds Aasin til paa det næste Tings og vide hvad Skade giort en
□

syd. Lowlib. 2. Cap. 3. Vide infra Vocab. Hiord. End ofverfaldis

nogen under Tieldseller Grøfitseller udi Riisbodssom hand kandhaf¬¬
vegiort grafvit eller opreist for der udieller under ført sig selffor sine
Kaaster: Ellerocsom mand overfaldis udi Skib som er ladt mew

Farekaaster det er og Herwerck, og bødis derforsligesom det skeede u¬
diens eget Huslut sapra. Derom seecap. 32. ibidem. lem Landboel

G Vocab. Riisboedinfras.
Endstiælmand Bjer det kand effter deelis enten med Sand¬

mændeller Næffninge fordi det er ligere Herwerckend Ran. Iyd.
Lowlib. z. Cap. z. Indtagit Fæstforstaa aff Engeller Korn) maa

Eyereney udtagesaff Huus eller Foldssom det er indtagit Endtager

hand det udfuden dens Forlof som det indtog da maa det vorde Hers
svercke dog skal mand ey ved anden deele end ved den det udtogteo¬

dem libro Scap. sa. Lege Huus infra. item Vocab. Beydersapre.
Endrøfver mand Bondens Vogen der hans Hustru sid der paa da
er det og et fuldt Herwercke. Jyd. Low. Ub. 2. cap. 39 Ideermeere om

Herwercks Bøders vide jus Seland. lb. s. Cap. 7.
Herwercksedeele, skulle deelis og forfølgistlige som Orablot
maa alle de sammenlundekiæris og Tingst fnes. Jydskelow b. 2. Cap.

ag og maaen huer selff forfølgesaadanne deele som vedbryddis sutest
stat.

Hes.
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tert. cap. s. 38. Jyd Lowlb. 2. Dog skullco Mænd (forstaa

Siuns-Mænd) vidne for Sandmænd eller Næffninger at saaledis
er vedbrutsat derfore maa deelis Herwerckescipzibidem. Lege

Focab. Lands Lautinginfra lem Vocab. Saatteetiam infra.
Hest Eqvus, Lat, hvorledissignogen forbryder paa anden

Mands Hest for hvad der om findis mere beskrefoet svige Jyd Low
Ub. 2. cap. 106. Glib. 3. Cap.3.34.54 jus Seland lib. 4. Cap. 26. 27.6.
Ibscap 2. lem Norsk Low L. L. B. 33. 34.Cap. det hafver den gun¬

stige Læsere aff de allegerte Texterydermeere at fornemme. Lige Fo¬

cab. Rider insta.
Den Norske Lowsiger: Om nogen leder eller drifver anden

Mands Heste sammen at de bidis suden hans Minde der Hestene
eyr da bøde den Skade der aff kommer og Afvindsbod effter Laug¬
domme til den Hestene eyer: Faar Hest Skade til en Marck, bøde

fuld Værd effter Laugdommessaa som hand haff de det giort aff Aff¬
vindfor den som Hestene ledesstaa sin egen Fare. L. L. B. 34. Cap. pa.

rag.. Lege Vocab. Bidersupra.
Endtager nogen Hectelse aff Heste eller Øginden Eyerman¬
dens minde dabøde imod Eyeren efter ser skiellige Mænds Dom
og staafor all den Skade Hest eller Øggiør indtil de komme Eyer¬

manden tilhænde igient uden detagis i Eng eller Kornfor der aff ind¬

sættisibidem paragr. secundo. Nota.
Løber Hest Øg eller andet Fænnetleffter nogen Veyfarendis

Mand da sætte det ind inden hand farer om tre Gaardeseller stande

tilrette derfor ibid. parag. ultim. Plura vide locis allegatis, Ginfra
Vocab. Stodhors. Endleyer eller laaner Mand anden Hest eller

Hgsdaskal den Hest eller Øg tilhørs svare til ald den Skade He¬

stengiør nogen Mand, uden det skeer for hans Forsømmelse skyldt
som leyet hafver. L. L. B. 37.Cap.
Hestefoerssigis den udi Norske Low som er sinegen Verge

oder fuldferdigtil at forestaa sit Godslut, .B.1. cap. Hver Mand

somhasver sit fulde Viidt og maa sin egen Kiøbraade, og er Heste¬

føer
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føersør fuld ferdigt hand maa selff sme Penge raadefor maa dennem
ingen Mandskiffte ocenddog at nogen skiffter dennem daskal det

ickeholdis. Dict loco parag. z. v.2. Lege Voctb. Wmage infra.
Hesteleye ler den Løn som Sandmændene udi Lowen er for¬

ordnet og tillagt for deris wmage og Reysetil Landsting, (hvilcken
dennem gifvis i Jydland og Fyen †) naar depaanogen Sag ere op¬

steffnteat sværge og er samme deris Løn og Hesteleye alle Otte eff¬
ter Lowens 2. Bogss. Cap. en halff Marck Sølff som vaar efter
gammel Mynt der Daleren galt 3. Marck 2256. giør nu 45.6.
Danske den dennem opkræfver skal udlegge Hesteleyepaadet sam¬

me Tingssom deskulle sværge og der efter tage Tingsvidne hvad
heller de soere med hannens eller imods eller icke med alle daskal hand

dog udgifve Hesteleye. Endholdis Hesteleyederofver damaa
det deelis med Rans deele. Jyd. Lowlib. 2. Cap. 5. Lege Sandmænd

infra.
Hette ved erathegte ellerathæffte sigved expernicum

aligvo, committerese alichi. Lat det er saamegit som at vofve eller

fordriste sig til ne. Atsicte anden fornoget. Iyd. Low lib. 2. cap. 97.
Gien. Kand ogsaasigisom den Mandssom er solvendo ot hafver at
betale medi eller at handhafver ved athette o: formuendis, saa

mand kand hegtesig ved hannem uden Skade.
Heygnet eller og Hegnesidem, sepire. Lat sigis udi Lower¬

nesnaar nogen indlucker eller indtepper Jord og Eyedomsi Marcken
eller andenstedsssom Ager eller Engsenten med Grøffts Diige Plan¬

ckes Gierde Riis Tornseller og andet, hvad det være kand paa det

mand kand hafve saadant i Fred og Forvaring for Oveg og Fænet:
Saa Eng øe Kornseller ochvad som inden for findes sicke blifver op¬

ædt etc. Jyd. Low lib z. Cap Jo z. Hint.
Heygnit eller ochegnit sprus Lat sigis om den Vang
eller anden Jord, som saaledis er indluckt for Fred og Hegeneskyld.

Dict.lege & cap. 58. & Co. Skaan. Low lb. 9. cap. 16. Den Sieland¬

ske Low lib. z. ap. 20. formelder: Om mand boer sammen i Byesda
Aaa
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er den nærmere til Low (or med Lowen at hielpis og forsvaris) som

begne villend de som øde vil. Vide cap. u. segvent. Lege Vocab. A.
bild Gaardsupra. GIndtegte Fæirfra. Alids.
Heyn o. Beskærmelse Fredor Leyde ut, Om nogentagis
under Kongens Heyns det er under Kongens Beskærmelses Fred og

Leyde at svare forsig til Sagens uddrag, ellerociandre maader

hvad det værekandsetc. Unde Vocab. Fordags=Breffsupra. Lege Vo.
cab. Leyde infra.
Hiembygdseller Hiembygdesinet der om vide Skaan. Low
Ab. 7. cap. 4. ot forstaats om Hiemføddel o. Naboers Vidnisbyrd

eller Hiemmel som Tiufven maa paaskinde l. naar hand tagis med

Kosterne. Lege infra Skiøde. alidt.
Hiemfødde eller Hiemfødde=Fæl er det Fæeller Oveg

somavlis eller fødis udi Bondens Gaard og der opfødis som der¬
forekaldishans Hiemfødde=Fr. Om saadant nogens Hiemfød¬

de=Qvæg bliver borteshvorledis det kand effter søgissor igien til Tin¬

gehælis og bekommis: der om vide jus Seland. Ub. 5. cap. 14. 1. 16.18.

36. & supra Affare=Fæ. ltem Vocab. Drøsitetiam. supra.
Hiemføddis=Vidne Testis Domesticus Lat. der om vide ter¬
zum Jydske Low lib. 2. Cap. 105. er 12. Mænds Eed) og tvende Nabo¬

ers Vidnes hvilckeskalhafvis som nogen kiender sin Hest eller Nødsi
anden Mands Hæsid og den det i Hæffdhafverskalder det sit at væ¬

nefor sigersdet er hans Hiemfødes da skal det veries med 12 Mænd
og tvende Grande-Vidnerssom sagt ersetc. Jure Seeland.lib. 5. cap. 19.

sigis=At det skal være tvende aff hans Naboers og end en Mand som

Fæet velkiendersetc. Lege Følsmercke Jupra.
Hiemgafve vel Hjemferdi Dos, latine.. 3 Medgifft eller

Brudegafve som Forældre gifve deris Børn, naar de udgifftis fra

dennem hvilcket regnis dem for fulde udi deris Lods om desiden skulle
arffoe deris Fider eller Moder. u est tertugjuris Cimbricilib. 1. cap.
K. Vide jus Selard. lb. 1. cap. 7. & supra, Giffter Faders etc.
Den Norske Low formelder: Om der er nogen Penge laant

til
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til Hiemgafve ochannem i Hænder faaet som Pigen sick daeyer
hand dennem saafrelstes som de Fader og Moder gaff hende. A. B.1.
cap. parag. 4. Saadan Hiemgafveskal føris til Bryllup som ud¬

lofviter dog gifvis icke meere i Klæder til Hiemgafve, end treding¬

Men det andet skal være i slig Vare som hand kand avle Pendinge
medssom Pigen faarstbid. parag.2.
Hvorledis hand maa kræfvede andre hendis Medarfvinger til

Jeffnit or det mindskis ihendis Gafve om hun hafver faaet for¬
meget efter JæffneRegning ibid parag ultimo. Legesupra Vocab.
Gafve. lem, Giffter mand sammen sine Børn daskal slig Forord

stande som mand giør for sine Børnshvad heller det er til Fellageller
Hiemgafve. Dict. Ub Scap. z. parag. z. Aeta¬
Allesteds hvor fellig er lagt imellem Bonde og Hustrue da

skil Hiemgafve gifvis deris Børn aff beggis deris Penge effter¬
som deris felliggjort var. A. B. 7. Cap. 5. Arffetal parag. n. Yder¬
meerelege ibidem parag. 12. G 13. Lege Vocab. Gieldeltem, Barn¬

bunden supra¬
Hiemgield er den Gielden blifver sigselsfskyldig, forstaae

for Skade aff sin egen forsømmelse eller forseelse. Hine Proverbium,
Athafve Skade for Hiemgield. Jyd. Low lib. 1. Cap. 36 c 40. See
Gaardsretten. art. 4. & infra Vocab. Nødverge. Men hvorledis

Bondens ellerhans Arvinger hafver Skade for Hiemgield naar

hans Jorder soldt aff Nød og Trang ocey er Formue naar skifftis
skal. Derom seet Receß Christ. 4. lib. 2. cap. 7. art. 1. Parag.4. Lege Vo¬

cab. Hosbonden pauldinfra.
Den Norste Low sigersom den som uførmer Bonden i sit eget

Huussor hand der ofver faar Skadelda hafve hand skade for Hiem¬

gield. M. 8 16. cap. Clidsforstaais ved Hiemgield, all den Gield
aff Boiter hiemme giortfor til Boens Nytte og Gaffn erkommen
som Landgude Husleye Folckeløn lot andet etc. som med Børne

pengeskalførst ud aff Boit naar skiffiis skal. Receß. Christ. J. art. 52.

Vide Børnegods supra.
Aaa i
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Hiemmes Domi. Lat ut, inogens Huse maa Daaben icke

brugis eyheller det hellige høyværdige Altars Sacramente: Ocey
heller nogen Adel eller Waadel indvies i det hellige Ecteskabs Stat

hiemme i nogens Huselmed mindre Nøden det udkræfver: Men
saadant skal altskee iden heele Forsamling (ↄ: i Kircken andre til
got Exempelssaa og tilfællis Bøners Krafft: Fordristersignogen
Præst dette anderledis at forrette hand gifve til Straff 20 Encken¬

de Daler og den som det lader giøre 50. Enckende Daler. Receß

Christ. 4. Ub. 1. Cap. 1. art. 16. Lege Drabsupra. Norsk. Ord. siger
At Fornødenhed hafver ingen Low fol. 20.
Hjemmel latine Thulus vel causa possessionit „Erch) Lov¬

lig Adkomme tilen Tings Hinckaldis den at Hiemble som er an¬

dens Mand, til samme Tings Adkomsteller Hiemmels=Mand.

Jydske Low lb. 2. cap 93. Gus. Unde Proverbium, Hvosombry¬
ster Hiemmelshannembryster icke Bastreb. Jyd. Low. lib. 2 cap. 106.
Norsk Low Tyff. B. 4.Cap. Vide Vocab. Vidnerinder etc. infra.

(2)Kaldis Hiemmel Fuldmact Befalningor Tilstand
til nogen Gierning at giøre eller Sag at fordre eller paatale saa og

andet hvad det værekands paa andens vegne at forrettessaa vist hans
Fuldmacksirecker og den (Principalen) hannem vil hiemle og være

gestendig larine Mandatum. Hvorom vide Receß Christ. 3. Art. 12.
Hiemmel inden Tinge paa sin egen eller sit Herskabs vegne

hvor ved andrekand dragis fra deris Ret den skal være væderhefftig
et Personlig til siede forstrax lide og undgieldessaa vist i samme Low¬

maalskeekand og bør. Receß Christ. 3. art. 12. er 67. Constit. Christ.4.
Dat. Hafn 30. Junii 189. Hine.

Hiemmels=Breffsmaaingen fremskicke til Tingesuden hand

sender det Bud der hos som fuldmandig og mæctiger strax at gaa i
Rette og at stande udi sammestedsor under samme Forfølgning og

lideor undgieldeshvis Lowmaal udi samme Retkand forfølgis. Dict.

Reteß Cart. 12. Idermeereom saadan Hiemmelssee Obnebreff
Christ. 4. Dat Hafn. den zo. Junii 89. G supra Vocab. Dommere

Hiem¬
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Hiemlesbør den som selger anden Jords og værie hannem den
med sine næste Frender tildis at den som kiøberhafver tre Vinters

Hæsidder paa. Iyd. Low. b. 1. Cap. 41. 4244 Gjure Seland.lb.4.
cap. 3. Skaan. Low ub. Acap. 14. 1. 18. G 19.

Hiemsteffne det Ord findis i den Norske Low K. B., ot 8
cap ocbemercker, effter Textens Anleding) Kald og Varsel eller og

Steffne=maalffraen Mands rette Boepælsat mæde til F iemtinge

eller rette Værnetingat svare enten for Gieldsag, eller iandremaa¬
der nogen pligtig er. Lowens Ordssaavist der om ere saaledis: Hvo

som vil søgenogen i Fylcke (o: Herritseller og en Fierdingeller Skib¬
redessom svarer til et Ting da skal spørgis om hans Hiem: Næfner

hand det daskalhand der steffnis octiltalis: Ickemaahandnæff¬
nesit Hiem hosnogen Herremands uden saaer: Vilhandicke sige

hvor hans Hiemersomskal bevisis) damaahandsteffnissudthvil¬
cken Mands Gaard mand vil (forstaat det Fylckehand findis) og

der tiltalis for hvad Sag mand hafver ofver hannem at søge. K. B.).

cap. par g. 1. Lege Vocab. Saginfra. Nota¬
Steffnis hand og paa Torfvet som dekiøbtis sammen oger
ocretsteffnt. Hiemsteffnemaamandsteffne for anden somsin

egen om der ere Vidnttil at hand erombedit. cap. Fibid. parag 3.

Om Steffningi Danmarck. Lege Vocab. Steffninger. lem Løie¬

karleinfra.
Hiem tinge er Herritz=Bye eller Birckeeting. Reces Chri¬

stian. 4. Ub. 2. Cap. 6. art. 27. forbinders at til Hiemtinge skalingen
fordeelisffor Sager som ere of ver tre Dalers værdseller Ære paagiel¬
der med mindre tilforne efter Lowlig Kald og Varseller dømt i Sa¬

gen. Live Vocab. Deeimaalsupra.
Hionsluinefamlia. Jyd. Low lb. 2. Cap. 30. Ub. 3. Cap. 68. er
Tieniste Tiundesor Folcks som en Mand hafver ster forfest for Aar¬

lig Lønsocerhoshannem Ley-Hionkaldit efter Jyd. Lowlib. z.
cap. 44nfind. Jure Seland hv. f. cap. 10. Se. der Laldis de Angtug¬

Hionsc. Træl sqviservidicuntur: Tolde ere ickefielseseller deris
Aaa ii

egen

374
51.

——

—

Hio.
——

egen Sseqventicapitulo. n. der næffnis Anstug Kone og Anøtug
Mandsde som ere ey frelsesmen Trælle. Skaan. Lowlb. 6. cap. 12.

siger At Hion og Trælle maa gribis og tagis hvor mand hitter den¬
nem naar de ere bortløbne. Vide supr. Angtug-Hion. & infra Leye¬

Hion. etc. alias.
Hionelag: kaldis det Felligsskab som er imellem Mandoe
Qvindefofver deris Tiunde. lem, forstaats og om Mand og Qvin¬

dis samqvemsat allegato cap. n. lib. 5. jure Seland. Forstaats ocom

Ecteskab udi Sverrigis Low. ut Giffte Brap. 3. Reteß Christ. z. art.
3. siger: Kommer Hion sammen i Boefforstaasom de komme sam¬
men i Ecteskab og døer enten dere da skal all vitterlig Gieldt Hiem¬

gield og Børnepenge saa som der indeer først betalis aff sellitz Boe
saa vist som Boepenge og rørendis Gods tilrecker og hvis det icke
kand tilrecke da betale hver som hand tog i Arfves om hand tager ved

Arfvesetc. Seeydermeereher om den Skaan. Low.). Bog 7.Cap. som
ocher med ofver ens siemmer. lem lib. 2. Cap. 1.2.d. & Norsk Low

C. Scep. 1. Arff. parag.n.
Hiord) Grer, Lat. er Fæor Oveg dog ickemindre end 12.
Hoffder. Mindre end 12. Nød erey Hiord /12. Horsseller 12. Svi¬
nevraad. Farer mand med Hiordi anden Mands Ager og Hior¬

der hans Korn op med Vold det er fuld Herwercke. Jyd. Low lib. 2.
cap. 31.lib. z. cap. 48. Oc da bødis 40 Marck om det er fuld Hiord.

Men er det ringere Qvægs da gieldis Skaden og 3. Marck Bonden

og Kongenseller affverie med Kiønsnaffneadem lib. c p. 9. tert. al¬
legato. Skaan. Low lib. 9. Cap. 2. siger og at Skaden skal gieldissor

der til 3 Mack.
Endhiorder mand anden Mands Engop med Vold da giel¬

dehand Skadegleidder Fæitaatte og bøde 3. Marck. Jyd. Low lib.
3. c. 48. Lege Stod infra. Dogskal der gode Dannemands Aasiun
til paa det næste Ting, og videhvad Skade giorter. Jyd. Lowlib. 2.

cap. 31. Lege Voch, Bræs beed. Jupra.
Hiort ranersom mandganger ianden Mands Flod sudepaa

Mar¬

Hit.
—
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Marckensor tager der udi Hors eller Nødseller noget andet Fæseller

Høs eller Kornseller Tømmer, eller nogle andre Kaaster der halff

Marck=Penge gielder. Jyd. Low. b. 2. Cap. 46. det er Næffnings¬
Towsoebødis detfore Bonden og Kongens hver z. marck. Jyd. Low

lib. 2. Cap. 47.
Hitte Barn) Expostusinfans. Lat. kaldis det Barns som

findis lefvendis bortkast spector ufødt eller og det som Moderen er

fraløben: Saadanne Hitte Børn, saavel som andre uformuende

Faderløse udi Kiøbstæderne skulle ved Overformynderis Tilsiun
opfødis orlære Handvercker og klædiss aff hvis Almisse Borgerne
der til godvilligen ville gifve: derforuden skulle forordnis en særdelis
Kircketaflesaff tvende Farfver: Saadanne Børn skulle og uditvende

Farfver Vaimel klædisspaa det de dis bedrekand kiendis om de bort¬

løbe. Reces. Christ. 4. lib. 2. Cup Zartic. 8. par a. 3. Lege Vocab. Hu¬

selpauld infra. Børnehuse supra.
Endbefindis nogensenten siegit eller andres Barnsathenleg¬
gepaa vilde Marcksdahafve deris Liff forbrutsom Barnet findis end

ved Lifvet: Endleggis det paa Alfare Veye, at det lettieligen kand
findissdastraffis den til Kagit saadant giør og brændis paa Kin¬

den. Medens henleggis saadanne Børn i Huse eller Byershvor de

straxkand findis focreddist dastraffis den saadant giørs til Kagit.
Forord. Christ. 4. Dat. Hafn. den 27. Novemb. Anno 1647.
Hitte Gods res fortuita, res fortuitoinventa. Saadant

Hitte Godssskalopliusis baade til Kircke og Tinge og nafngifvis

hvad som fundet ers ellerskand den som finder det vorde derfor Tiuf.
Skaan. Low lib. 7. cap. 12. Den gemeene Regel siger At Hittegods
erhalffstaallit uden det vorder Lowlig opliust. Jyd. Low lib. 2. cap.
ne formelder At den der finder hand skal sigehvad hand hitter og

den der tabte og effterliuser hind skal sige Jertegn og Mercke. Adele
ge Danefæsch Funden Gods sapra, hem Norsk Low Tyff. B.13.

sap. Lege Vocab. Jordfundit Gods. infra.
Hitter nogen Mand Sølffeller Guld enten i Høye ellereff¬
ter
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tet Plow, eller nogen andenlunde daskal Kongen det hafve. End
døl handlat handhitte icke daverie hand sig med Frender Eeds Jyd.
Low lb. 2. Cap. nz. Endom nogethittis under Bondens Laas. etc.
der om see Jyd. Low lb. 2. cap. 98. eller og i Bondens Søis Hæstd.

ibid. cap. 100. Lege Vocab. Randsage. infra.
Hoer struprum. Lat. Horeries wreenhed forbindis og kla¬
gis udi Guds Low. Derom læs Mose. 2. Bogs 20. Cap. v.)4 den

3. Bogs 18. Cap. Avers. 6. ad 23. Cap. 9. v. 29. den 5. Bogs s. cap.

v. 18. 2). — Cap 23. 2./7.18.
Hoersor Horerjes vederstyggelige Gierningers udgang stil¬

lis en hver for Øyen og derfore befalet at flyes. Der om læs Salom.

Ordsprocks Bogss. Cap. saaor det 6. Cap. i versu 26. ad sinem¬
Capituli. Endoesaa det 7. Cap. fra det s. Vers indtilenden. G

Cap. 22. v./4. Cap. 23.4 v.27. ad sinem Cap. Prophef. Ezech. i det

22 Cap. v. 10. 9. Hos. Cap.4. v. o. adsinem Capituli. Malach.

3. Cap. v. 5. Tob. Bogs 4. Cap. v. 3. Syrach. Cap. 9.473.4d. 2.

Evang. Matth i det 5. Cap v. 27.28. Cap. 19. v. o. den z. Skrif¬
velse til de Corinth. i det 10. Cap. v. 8. Til de Ephes. i det 5. Cap. v. 5.
5. Til de Thessal i det 4. Cap. v. 3. 4. 5. Til de Ebr. idet 15. Cap.

o.4. Jacob Epist. i det 4. cap. v.4.
Hoer og Horerjes wreenhed bedrisvis og derforetruis og

straffissbaade med timelig og evig Straff. I den z. Mose Bogss.
Cap. v.). 4de. v. 9. 92. 3. G Cap. 7. A vers. 30. adsinemcapituli.
— Cap.19. v. 5.d. G v. 24. 25. Cap. 26.2.34. Cap. 34. v.

1.2. 3. G. 25. 26. 27.28. 29. 3. Vdi Mose z. Bogs 18. Cap. A. v.
24. adsinem Capit. Læs ydermeere sammesteds det 20. Cap.d v.)0.

ad 23. Vdi Mose 5. Bogs 22 Cap. v. 20. ad 30. Vdi Dommer¬
nes Bogs 19. Cap. Av. 22. ad sinem capituli. G. Cap. 20. totume.

Læs udi Samuels første Bogs 2. Cap. v. 22. etc. i den 2. Bogs 12.

Cap.Av. 7.442. Hos Prophet, Jeremiam i dets Cap. v. 7. 8
9 10.1.2.33 4. tc. Syrach Cap. 9. v.3. Vdi S. Povels Epi¬

stel tilde Romere i det ). Cap. 4 versu 26. adsinem Cap. saa ogsaai
den

Hoe.
—

377
————

dm. Episteltil de Corinth. i det 5. Cap. v.).2.3.4.5.6. — Cap.

6. verl. 9.
Hoereries Nidkerhed for Guds Ære Hvorledis Hoerkar¬

len og Hoeren tillige ihielstickis aff Pinehas der om læs Mose 4.
Bogs 25. Cap. v. 7. 8. hvilcket Drab og Gierning HErrenbefalte

oclofvede Pinehas derforsor giorde Pact med hannemochans Sæd
til et ævigt Præstedom. v.).12. 33./bid.
Hoere Børn spurius, nothus. Lat. ere de som avlis aff Fa¬

der uden Veyen ihans Ecteskabeller aff Moder somhendis Mand

sigicke vedkieder. De Børntage ey Arst efter Fader enddog hand
lius og skiøder dennem alt det hand meestformaar) Men hvadhand
skødte og gaff dennem i Hænde førend hand døde det beholde de og

eyvidere. Jydske Low lib. 1. Cap. 25. Nota. Hoer=Børnog Skø¬

ge Børnlskal døbis effter Prædicken Norsk. Ord. fol. 18.
Hoerkarloe Hoerqvinde Adelter G Adultera. Lat som

kommesammen i Ecteskab, og blive siden atskilde, hvorledis deris

Gods deelissimellem dennem og deris Børn der om lege Jydsk Low
lb. 1. cap. 24. lem Vocab. Ettefolck supra. Norsk Lows C.B.5.

ot scap.

Hoeresagsiblant Ectefolck for deris Straff. Receß. Christ. 3.
art. o. Førstegang hvis Brøst saa findis straffis depaa deris Gods
og Pengeseffter derisyderste Formue: Findis det anden gangsda ili¬

gemaade straffis paa deris Godssor strax forvisis Landet. Skeer det
tredie gang daskal Manden halshuggis og Ovindendrucknie.

Tert. Sillegat.
Frider. 2. Ordinantze om Ecteskabs Sager) Dat. Hafn. den
1. Junii. 152. part. 4. G parag. s. formelder: At hoilcken Ecte¬

Mand, som befinder sin Hustrue udi Hoer og søger siden Seng
med hendeldahafver hand der med forbrut sin Tiltale tilhende Men

forseer hun sig anden gang og hand daholder sigfrahende da maa

hand klagehende an forskillies vedhendes ect. Kircke Lowen formel
der Atingen maagifve eller tillegge anden Mands Kone Hoersag,

Bob

uden

Hoe. Hof.

378
———

———

——

uden Bonden selff. Endvil Bondenself sictehende, da veriehun
sig med Næffnimodhannem. parag. 16.

Forhvilcken Ret Hoersa¬

ger forfølgisidder om legesupra Voctb. Ecteskabs Sager. stem Ca¬

pitel.etiam supra.
Jure Seland. lib. 2. Cap. 2. formelder At hvilcken Ectemand
som finder sin Hustru i aabenbare Hoer damaahandjage hende

frasigihendis bare Sercklomhand vil og beholde hendis Godssime¬

den hun lefver. Vilhandoctage Bøder for Hoer dastaar det til
hannem selff, og maa paalegge Hoerkarlen saa megen Bod som

hand vil og er for alle Lower fril og ingens Sigelse der udi undergif¬
ven. Idermere her om sligesupra Vocab. Ettefolckis Skilsmisse.

Dict. jus Seland. b. 2. Cap. 3. cap. 4. ibid. siger: Vilhin nectel der for

Hoer beskyldis, da dølie det med 5. Tylter Eed. Lege Arfvebog
cap. 60. stem Skaan. Low lib. 13. Cap. 3. som formelder: Vil Bon¬

den Bøtter tage da hafver det været Low at hin bøder 40 Marck

for Lægresoes marck for Tuckeletc. Lege Tocke Bod infra, Sjupra

Focab. Bonde maa. pagne.
Hoffmænd Aulicus Lat. kaldtis iforige Tider Wehrac¬

tige Karlelsomtientenogen god Mand for Klæde og Pengeselleroci
Gaarden til Hofve hvor aff denæffntis Hoffmænd. Gaards Ret
art. 28 siger At der ere mange som gifvesig ud for Hoffmænd soe
vide dog intet af Rytteriet eller at omgaaes med Heste og Harnisk:

Hvorfore enhver som sig for Hoffmand vil udgifve locannamme

Klædeog Pengel er forplict, hver Morgen at gange i Stalden og
røtte og viste hans Hosbondis Hestes med all anden Nødtorfftigtil¬

behöring og naar det er bestillet skal Hoffmændene gifvis Fraa¬

kost: Menerhandpaa nogen Reyselstacket eller lang daskalhver
Hoffmand selffrøcte og vare den Hesthand rider saaoe viske og
vare det Harnisk og Rustninghand fører. Dict. Gaardsret. Gart. 28.

Lege Svenne. item Tieniste Karle infra.
Hofvit=bselskaldis udi den Norske Low Gaarden eller Age¬

faditsom ældste Broder viger tilmaaar Odels Jordskifftis skallimel¬

lem
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lem Sydskinde: Lowens Ordere disse saa vist der om Hafver Fader

Odels Jorder effter sig daviger ældste Broder til Hofvitbøllet og
de andre Sødskindetagelige Odels Jorder paa deris Lodshver for sin
Anpart. Broder til Broderlod Syster til Systerlod saa de erejeffne

godeseffter Danntmænds vurdering. C. B. 7.Cap.) Arfflparag.4.
Erey Broder eller Brodersøntil daeyer ældste Syster Hof¬
vitbollitfor de andre Syster lige gode Jorder som er sagt om Brø¬

dre End flere Medarfvinger tilen Gaard da skal den ældste Broder

nyde Aasædit til Gaardenfor gifve hans Medarsvinger fyllist i Jord¬
eller andre gode Bare: Kand det icke skees danyde hand dog Aaesæ¬
dit og gifve sine Medarfvinger Landskyld) effter ser Laugrettis¬

Mænds sigelse og gode Tycke ibid. parag. 5. Hvorledis Arfvinger
som icke ville møde til Skiffte maasteffnis for Hofvitbøllet; der
om vide, O. B.3. Cap. Lege Vocab. Aaesædesupra.

Hofvit=lod) fors. Lat. eller Boeslodigem, det er alt det no¬

gen eyer (hvad heller det er Qvinde eller Mand) rørendis og werøren¬
dis Gods, hvad hellet det kand være indkommen ifellig eller uden

forfor der aff igienkand udgiøris som paaeskis. Hvorledis Hoere¬
børns Hofvitlod udgiøris i det sees er tertujuris Cimbrici, lib. 1.

cap. 24. Menhvorledis Hofvit=lod kand forgiøris med Styld¬

Manddrabs eller i andre maader der om Jyd. Low lib. 2. Cap. 42. 97.
99. 100 101. 108. U. lb. 3. Cap. 67. jus Skaan. lib. 2. Cap. 12. Arfve¬

Bogscap. 42. 43. Receß Christ. z. art. 27. Vide Vocab. Bode¬

Boeslodlsupras.
Kong Magnus Hagenssen loed iblant andet udgaae en Rette¬

bøder udi Norgeligamle Dage som formelte fornembligen hvor¬
dan Kongen vilde opberge Hofvitlodide Dage (hvilcket dog icke

her indføris uden allene for en Videnskab. etc.) Ordene der udiliu¬
desaaledis: Omnogen Mandkomsaa ilde for Skade at hafve
forgiort baade for Godssut Omhandslog Laug-Manden ihielt
elle=brænde Mand inde eller hugge Haand eller Fod aff anden

Mandseller stunge Bye udseller skiær hans Tunge affs eller myrder
Bob i
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Mand eller skiærhans lønlige Lem aff eller dræber Fader Moder
Broders Systerseller sin egen Kones eller og Kones Mands eller dræ¬

ber sig selff eller slaeren Mand udisit eget Hiemmelsellerleberkort
med Ectemænds Koner eller tager med Vold eller falsker Kongen

eller Stadsens Breff og Segel eller slaar den Mand ihiels somhof¬
ver Kongens Beskærmelse Breffeller i Kongens nærværelse i Her¬

berge eller i Skibs eller hefner wbødemaal eller tager Penge til saa¬

danne Stycker at giøre: Om nogen Mand falder i disse Wbede¬
maals. som Gud lad ingen udi falde i ochafver saa forgiort Liffor
Gods ved Kongen: Ochafve saadanne wgiernings Mænds Bern

efter sig som i Vanmæctere daskal Kongens Ombudsmand sti¬

ckesaadanne Børn saa mange Penge aff dem wslagnes Gods, som
dekunde opfødis med saalenge til de kunde fortiene deris Føde, for
deris Barndoms skyld om der ere saa mange til førend Kongenta¬

ger noget. etc. Ovelbetænckt synderligeide Dage som erofrer
7
330. Aar siden etc.
Hofvitlemmer ere Næse Tunge begge Hænder begge

Føddersbegge Bynessaa og Mands lønlige Lem hvorfore bødis fuld
Mandbodsom nogen aff dem affhuggis inre Seland. lib. z. cap. 1. 5.
S.Eiz. Vide Skaan. Low lb. 5. Cap. 10. Legesupra Vocab. Fuld

Mandbod.
Hofvitenogler maaingen Smeder giøre uden alle Laasene

hannem der til stillis eller og hand vist ved at de hans egen Laasse
eres som saadan Hofvitnogel lader giøre for det ere væderhæfftige og
Boesætte Mænd eyheller nogen Dirick Tyffvenøgel, eller oeno¬

gen anden Nøgel giøre enten efter anden Nøgels eller som i Voxel¬
ler andet kand væreeffterlignet. Fordrister signogen Smed der til
dahafve forbrut sine 3. Marck. Receß Christ. 4. Ab. 2. Cap. 29.

Hornummeser det samme som Ornumsor et sær stycke Jord¬

som er uden Reebhæfdit og aff Arrildstid ingrafvit. Vide ju Scan:
lib. 4. Cap. F. versione Lat. og skal med Oldinger sværgis. Mens der¬

som der om imellem Byoc anden tvistis daskal først hver i Bye

svær¬

Hof.
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sværgessiden skulleellefve Mænd sværges som Hotol Bønder kaldis.
ibid. Vide infra Hotol Bønder.

Hosbond og Hustru (aitusch Uror, Lat. ere Mand og

Qvinde demaaeygifve eller opdrage hver andre noget i deres lff¬
vendis Liff Thidetkandicke være bestandigt efter deris Død med
mindre de hafve deris næste Arvingets Beviinings Jaor Samty¬

ceder til. ut Jyd. Low Ub. 3. Cap. 43. Er supra. Gafve. lem Vocab.

Venteligt ufr.
Den Norske Lowsiger: Ville og Hosbondeller Hustruezeff¬
ter Bylluppet giørehver andre nogen villighed (forstaa gifve eller

ferskrifvehver andre nogethenten med Løsøre eller Feste=Godsdahol¬
dis det icke uden det skeer mednæste Arffvingers Samtyde. A.B.3.

cap. Parag. 7.V.3.
Endtaal Hosbonden, at Hustruenskiøder noget bort og

fanger den Laphæffd paa det som kiøbtis uden Bondens ligte da
maa hendis Arffvinger deele det effter igien, og Bonden gielde Bon¬
den og Kongens hver z. Marck, fordi hans Kone skiødtewhiemmelt

oghand viste og taalde det. Jyd. Low. Ub. z.Cap. 44. End deel hand det

selff effterigiensdagielderhand icke derfor: den hafver dog sit Værd
tabit der med Bondens Hustrukiøbte. ibid intert.
Hosbonde og Hustru, som ere atskilde fra hver andre hvor¬
ledis detage Arfve effter deris Børn, om de ved Døden affgaar der
om vide Jyd. Low lb. 1. cap. 5. legesupra Vocab. Ectefolck.
Hosbonde og Hustrue, saa oe deris Børn forgiøre deris
Hofvitlod med Styldsom staalge Kaaster findis under deris Laas og

Tyckelse eller og Børn ere saaforstandige at de kunde fiele og døllie.

Iyd. Low lib. 2. Cap. 97. Scap. 100. Vide jus Seland.. 6. cap. 12.
Hosbonden forbryder en Helligbrødepaa sin Hustrue=Born
eller Leye=Hion fordihandrefffer dem til skiellighed med Kiepoc
Haandinaar de brydes dog maa hand ey resse dem med Vaaben Men

Hustruen og Børnene kunde bryde Helligt røde paa Hosbonden
ilige fald forstaasom deslaahannem. Iydske Lewüb. 2. Lan se. vide

Helligbrødesupra.
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Hosbondens Ølot Mad (forstaatil Hofve) maa ingen

foracte eller spilde. Endhvo det foracter eller spilder med vilie, den

skalligge i Tornet itre Nætterstil Vand og Brødfor forvisis Gaar¬
den med Wnaade. Gaardsret art. 26. Vide Søeret art.2. Lege

Kaast. infra.
Hosbonden om hand selger sin Jord for Penge og Boefæl
datager hand eller hans Arfvinger (naar Skiffte staar) fylliste der¬

for i Kiøbe Jord. Om Bondenhafversoldt sin Jord tilsmoe sin
Hustruis Kaast eller Fordeels datager hand eller hans Arfvinger fyl¬

list i Boefæs med mindre hans Jorder sold aff Nød og Trang til
beggis deris Lifts underholdings og ingen stoer Formuessiden i Boen
er indkommen: Erey Boefætilldahafve sig Skade for Hiemgield:

Thiaff Hustruens Jord fange de ey Vdleg: Selgis baade aff Hos¬
bondens og Hustruens Jordsdatage de Vedgerlag i Kiøbe Jord og

Løsøreleffter som aff hver soldt er. Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap.Jart.2.
paragr. 4. Vide Skaan. Low üb. 1. Cap 14. Lege Vocab. Bonde pag.

no. supre.
Endselger Hosbonden Hustruens Jord, da tager hun eller
hendis Arfvinger naar Skifte staar fyllist i Kiøbe Jorde Erey Kiø¬

be Jord tilsda i Bondens egen Jordseller ibeste Løsøres om en Bon¬
de Jorder saa der aff kandskee fyllist. Fodemlib. Scap. Paragr.3.

Dict. Reces Christ. 4.
Hospitaler Nesecomium. vel Valetudinarium, Lat kaldis de
Huse og Steder i almindelighed (hvad heller de ere i Kjøbstæder eller

paa Landsbyerne) som aff den Christen høye Øffrigheds saa og andre
Guds Børnt gudeligen ere beskickede og med nødtørsftig Tillegfor¬

siunetstil Fattige Singe Krøblingesor Vanføre Lemmers værelse
og Ophold. Hvad Christelige Omsorrig den salige Herres Høylof¬

lig Christ. z. Reg. for saadanne Hospitaler hafver haffts og hvorledis
hans Mayest. de Fattige hafver forsinet og privilegerit detsees

tanckværdig udi Kircke Ordinantzen fol. 74. nemligsat hans Kongl.
Mayest. foraltingville, at der skaligien tilleggis til Fattige Folckis

frii
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fri Brug, Landsbyer Møller=Fiskevands Skouwe, Ager
og Engs og hvad andet der kand findis at hafve værit aff fordums

Tidslagt tilsaadanne fattige Menniskers Ophold om det er fra¬
kommen med wret og dersom saadant sindis nogensted icke at være¬
nocklda vilhans Kongl. Mayest. legge til hvad der fattissett. Hvor¬

ledissaadanne fattige Hospitals=Lemmer skulle tilsættis Diacmer

og Forstanderefog i alle maader forsørgis med Føde og Varetegt der

om see ibid. fol. 75. & Co. hem supra locab Fattiges i Bitler. lem

Riber art. 18.19.20.
Hospitals Forstandere hafve Fuldmact ligesom anden vit¬

terlig Gildsved Retten ateskeot affordre aff Adelige Fruer og Jom¬

fruerseller og deris Verger de forbudne Smyckerssom de bære paa de¬
ris Huer og Klæder, hvilcke ere fordrut til næste Hospital som de
bæris. End findis Hospitals Forstandere forsømmeligsdaa maa an¬

drehvem der vil deele dem derfor, og vindedem sligt Forbudit aff.

Receß Christ z.art. ef. Vide Recesl. Frid. Lart o. & infra locab Læns¬

Mand. item Adelige Fruer supre.
Hotol Bønder qvast Odelsbønder skaldis udi Skaane de
Bønder som skulle sværge om Stuff og sær Jord efter Eyerman¬
den som sig samme Jord tilhægnede enten ved Kjøb eller anden Ti¬
tel. Vide Skaan. Low lib. Cap. L. vers. Lat.

Hofftesersat samtyckeeller tage ved at, At samtycke, at lade
sværge Marckeskiels eller andet saadant. Ethine Hoffdader o. det

som er samtyckt. Videherom Skaan. Low lib. 4. Cap. 7. Alias Hof¬
de=Eedenser at læse en Eeden for ut, inden Tinge naar nogen skal
vidneeller affsige noget ved Eed. Sverigis Lands=Low. Hogmaals

B. cap. 10. Parag. 1.
Høge eller Falcke ere tvende slags Fugle dog Falckehos os
ickesaavel bekient som Høge. Der om siger Skaan. Lows y. Bog

5. Cap. Hitter mand Høgei anden Mandshegnede Skouf da
maahand eyhugge Hage o: Kraage (eller ogsaa Træstil Trappeel¬

ler Stigel at opklysvei Træit med 9) Men maa tage dennem bort
den

Høg. Hør.
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den Skofveneyer skadisløs. Endhitter mand Hogeialmindelig

Skow, og mercker Træet som de udiligge eller og winder Høge
offne Flægesor om hand stæcker dem, eller og sammenbinder dem med

Vingerne saa de kand icke bortflye: Tager anden Mand dem siden
bortfocbekiender detslegge Høg ud tilbages og bøde 2. Øre End del

hands og det bevisis ham ofver daforfølgis derfor som anden tyffnet:
tert praallegat. Lege Vocab. Falckesupra.

Den Norske Low siger: Ommandtager Høgeeller Falcke
bunden i sin Reede og døllier det: daer hand Tiuff derfor som hand

liuser det som Falcken tilhørde, og bøde Kongen 4. Marck. Tyff.
B.s. cip.

Hørring det er et ret gammel Jydsk Ordfor udi Rættergang
i Danmarck aff Alder brugelig dog alle voris nu brugelige Lowbø¬

ger ubekiendtsor ingensted der udinæffnt mig forekommit. Dets be¬

skaffenhedshafver sig dog saaledis som efterfølger.
Hørringer (ser væderhefftige Dannemænd udi Herrit Kiø¬

bing eller Birck boesætte som aff Herrit=Bye=eller=Bircke=Fogit
inden Tinge bliver næffnt for udi Tingbogentlige med de s. Stock¬

mænd (særdeelis) vorder indskrefvit fornemlig i Jydland og Fyen

mestbrugelig) hvilcke forv. 6. Mænd skaldis Hørring, aff Aarsa¬
ge at de skullesidde Ting med den Dag og forhørre de Sager som

med fire Laugdage blive deeltor forfuldt, Hvorom forn. 6. Hør¬

ringe skulle særdeelis vidne og affsige (naar det dennem aff Domme¬
renbefalis og paaleggis) At N. N. er saaledis for N. N. Sag lou¬

ligforfuldt deelt og Lowsøgt saahand bør effer Lowen at bøde og
udlegge det som handsøgis og tiltalis for. Hvoreffter tagis Tings¬

vidnebeskrefvitforudstedis med des. Hørringe deris Naffne saa
vel som Stockmændenis der udi indført. under Tinfogdens og

Skrifverensssaaoc tvende af Stockmændenis Forseigling. Men
hvorledis Processenydermeere drisvis med Hørring der om see sa.

pra Vocab. Deele.
Hvosaaledis vorder Lowlig fordeelt med Hørrings=deele
og

Hør.
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ickeretter Staffnet eller aff beviser daer hand falden foruden Hof¬

vitsagensat bøde Bonden og Kongens hver 3. Marck: dog skalhand
iligemaade (efftet loulig Kald og Varsel og efter gammel Brug)

med fire Laugdage og ser Hørring fordeelissfor saadan hans Falds¬
maal. Ordaassige for Hørring, (effter at de vorde Tingfog¬

den befalit og forelagt) Ateffterdibeviis at N N. er tilforne loulig
deeltor Lougsøgt for N. N. Hofvitsag daer hand og nuilige maa¬

desloulig deeltor Lougsøgt for hans Faldsmaal, hvilcketocilige

maader tagis i Tingsvidne beskreivit. ut sapra. Ocsiden erhand ret
Loufeld wvild og mindre Mand, indtil hand retter for sig for alle

de Lougmaalhand er søgt for.
Dette statueri af voris Jyd. Low lib. 2. Cap. 61. in tert. saa¬

ledis: Endtaalhand Domsor vorder ofverhørrigsor retter ey inden
Laugdagsda er handskyldigsat rette ved Bondenfofver det der er paa¬

kjært 3. Marck og 3. Marck til Kongen saa somhand vaar falden

for Næffnings og saa maa der efter Nam brugissom det er Lougdeelt

paa Tinge etc. alids. Norge. Hvorsaadanne motvillige or Rettens

Foractere skand insteffnis for Laugmanden og giøris Fredløse der

om see Norsk. Low. Tingf. B. 6. Cap. Hie Concord. jus Seland. lib. z.
Cap. 25.
Ocenddog Hørrings deele og Proces, hafver saaledis værit i

brug aff gamel tid som sagter saa findis dog ingensteds Horring

eller Hørrings Procest, udi Lowbøgernenaffnkjut sapra. Men idet
stednæffnis Mandheld, eller Mandhellig, som fornemlig er at see

Jyd. Low b. 2. Cap. 18. lib. 3. Cap. 27. 28. Jus Seland.lib. z. cap.
26 S 28.lib.4 cap. zb 5. Cap. 28. Lege Vocab. Mandheldinfra.

Ocdrifvis Mandhelds Processilige maade med 4. Laugdags deelef
som Hørrings deelesutsapra. Er og ilige Bøder og Straffs som

aff de allegerte Texter ydermeere demonstreri.
Men in Glosse ofver voris Jyd. Low 2. Bogs 12. Cap. udi
den første Edition, der talis om Hørring saaledis. Saaskref Lands¬

dommer og andre gode Mænd med hannem aff Landsting Anno

Cee
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146. Athvo sombesættis Lowligi Birckeller Kiøbing da maa det
deelis med Herring om det forsemmis med San mand og da

skal derfor bødist z. Marck Bonden for 3. Marck til Kongen, idet

mindste.
Herpaa følger Birckerættens 18. Art. som formelder: At eff¬
tersom fastald Voldsom Foretegt og Giernings (ved hvilcken nogen

foreurættis i Bircket) Volds eller Hærwercks Loumaalbrugis, da

saafremt det icke Louligen inden 6. Vger fulddrisvis meden for¬
fømmis kommer Sandmænd eller de om 40. Marcks-Voldroc¬
Herwercks bøder kiender ey til meden samme Sag maa med Volds¬

deele og Hørring forfølgis og bødis da Bonden z. Marck, Konge¬

sagen 3 Marck for den som Birckerætten tilhører 5. marck.
Endsiger wfrimand nogen anden Ord til i Bücket til Tin¬

ge Steffne Moede eller i anden ærlig og ædrue Forsamling som
nogen Mands Ere egentlig paagielder da maa hand derfor til Bir¬

cketinget fordeelis ved Hørring og være falden 13 marck Bonden

3. marck Kongsagensor z. marck den som Birckerætten hafver hvor

hand og boer Juden eller inden Bircket. Dict Birckeratt. art. 20. Dog
for Ord ved hvilcke ingen sictis paa sit ærlige Rytte or Lempe maa

ingen Deele eller Fredomudstedis. Birckesættart. 1. G. Receß.

Christian.. 4. Ub. 2. cad... 6. ert. 27.
Odermeere formeldis ibid. Athvosom for nogen Sagsblif¬
ver Louligen tilfierde Tingforfuld med Hørrings=deele og inden
fierde Ting hvercken retter for sig eller stiller Sagvolderen tilfreds¬
og eyheller med nøyattig Bevis sig imodhannem erklæret dastede
Dommeren Deele ofver hannemsom der end skient tilforne ickeergan¬

gen Dom i Sagen. Dict. Reces. lib. 2 cap.6. art. 13. Nota. Herhos
skalvidis at alt saavist ved Nam og Wrning kandsøgis daskal
ald Deelemaal forblive. Dict. loco art. 27.

Tilydermeere Videnskab om den som saaledis for nogen

Hørrings¬
Sagor Faldsmaal bliver loulig med Hørringor.)
Deelesselleroe med 4. Laugdagspaa hans Mandheld eller
Mander¬

Maal
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Maaldeelt og forfuldt til Hiemtingessaahand er falden til Bøder
da bør handleffter Lowen og loulige forlagde Tid nemlig 6. Vger
efter hand paa Tinge er Loufeldsenten at rette for sigseller sætte Bor¬

gen. Reich Christ. z. art. 26. Birckeræt artic. J. G. Vide Voccb.

Lougmaal. insr.
Men dersomhandofver c. Vaer aff Trodtzighed og Forack

sidder enddaofverhørrig) oceyvil rette forsig, ellerudlegge, hvis
hand efter Lowenser tilkiendt men saadant enten med Vold eller
underfundighed forholder sin Næste til Skadelda kand hand med

Sagen til Landstingindsteffnis og da der at kiendis paa hans Fred
Æres og Boeslaads effter som Sagen er til. Jyd. Low lib. 2. Cap. 108.

Reces Christ. 3. Art. 26. Jure Seland. lib. z. cap. 25. 626.

Voi Norge forholdis i lige Fald om nogen aff Trodtzighed
et Foractssidder Retten offverhørrig og ey vilrette sig efter Lowen og

loflige Domme dakand saadanne efter z. gange C. Vgers forelag¬
indsteffnis for Laugmanden for dømmis Fredløse. Hvor omseesupra
Vocab. Dom Roff. ltem Norsk Lows Tinf. B.s. cap.
Saadan Hørrings=deele og Processu brugs er en særdelis Hø¬

ye=Ret, Decle og Forfølgning i Danmarck, og udi Lowernis begyn¬

delsel uden Tvisii) eractit nødvendigsde Morvillige og Wlydiges som
aff Foract Trodtzeligen sidde Retten ofverhørig) ocey vil rette sig
effter Lowen eller og udlegge, hvis de ereplictiges effter louliges ofver.

dennem forhvervede Domme, saadanne der med at tvinge til Fryct

og Lydighed efter Lowens Ordfudi Fortalenofver den Jydske Low

formeldendis.
Var ey Lowi Lande da haffde hver meest som meest motte

gribe, Oc hvem som Guds Fryctsor Rettens Kierlighedseykandlo¬
cketilat giøre Got, da Hoffdingers Aufue og Redzel, og Landsens
vedtagne Low formeene dem at giøre ilde for straffe dem som en ville

lade aff deris onde Gierninger. etc. Om ydermeere dets tilhørrige

læssapra Deeles c infra Vocab. Mandheld.
Høsser Mund at Skaansk Lows Orbødemaalio. cap. End

Cee i
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vorde alle Tænder slagen aff Høssen (o: Munden, da bødis derfor

halff Mandbod dog bødis der foruden for Slagit efter Lowen. Al.

legat. Text. Lege Vocab. Tand.
Hvals Balena, Lat udi Norge velbekientlicke saa i Danmarck

udigemeen. Detteer særslags store Fiske. Hvorom den Norske
Low formelder: Hvem somfinder Hvallhandskalhafve Vidne til

naar handskiær den op og lade igien ligge Ryggenuatskild) Hofrit
og Stiertfor maa da føre Hvallen til hvilcket Landhand vil dog saa
at hand giør ingen Skade paa Ager eller Eng eller gielde Skade¬

gieldteffter 6. Mænds Domfor Landnam til Jorddrotten. Driser

Hvalindi Fiorde eller flad Vand, som ingen Skadekand giøris
da maa den Sagisløs bortføris. Drifver Hval ind paa nogen

Mands Jordlinden Gierdis eller uden da bør Kongen halffparten

der aff med Jordrotten foruden Findings Spack hvad Hvallen
er liden eller stoer. Drifver hand ind i Fiorde ligenær begge Lande
da beholde begge Lande Hvallen Endstaarhandpaa nogen Grund
eller Holm, da beholder hand Hvallen som Landit tilhør og skifte

som sagter L. L. B.St. Cap. paragr. z. Drifver Hvalindpaa nogen
Græsmarck daeyer den Hvallen, saamegit som ligger paahans

5Ford. parag. 4. Nota.
Hver Mand maaskinde Hval uden den som drifver Sild
ind udi Sildfiskende: Hvosomskinder de Hvalle bøde Kongen 8.

Ørtuger og 33. Marck Sølff. ibid parag 5. Skinder mand Hvals
og flyder hand paa Dybit, daeyerhand som skiød) Mendrifver

hand paa Landsda eyer Jorddrotten halfftspareg.6. Findis Hval
somerskutt med merckt Piil daeyerhand halfft sombiergede med
den som skiøds om hand hafver Vidne til. parag. 7. ibid. Idermeere

lege Vocab. Findings Spacksupra.
End finder mand Hval ved Land, da skal hand festehannem

saahand icke bortdrifver: Blifverhand ufestfor drifver bort da bøde
Kongen 3. Marck Sølff fordi hand icke festehannem vel pareg io.

ibid. Farer mand til Hvalom Nat, og skiær der aff, som en haf¬
ver

Hva. Hve.
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ver Part der udi bøde Kangen 8. Ørtuger og 3. marck Solff, pa¬

rag v. Inddrisver mand Hvalsindianden Mands Ovalgaard,

bestengrersforuden hans minde Hval Gaarden tilhørersdabeholder
hand Hvallen, Gaarden eyer og betale den der inddreff effter 6.

Mændstykke. End driver Mand Hvalind i Vig) paa andens

Jordssom ickeer Hval Gaard der beholde de beggetilhalffnit ibid.

Parag. 14 Gis.
Findis Hval udepaa Hafvet og mand kand icke føreham til
Landsda maa hand skiære saa meget aff som hand vil dog maa hand
icke skiære Hullder paa forlade den saa drifvel parag. 16. Mendrif¬

ver Hval ind i Alminding daeyer Kongenhalffparten, og desom
Lodhafvei Almindingshalsfpart. ibidem paragrapho ultimo.
Hval=Lyfft og Styrie ocallestore Fiske der mand en kand

bærede ere Vragjor dem bør Kongenlur i Danmarck, Dog den som
Hvalhitterførstsskalsige Ombuds Mandtillochafve for sinuma¬
gel om hand ergangendis Mand, sin Byrde for saameget hand kand
bære Ridende Mand-Hestebyrder Agende Mand Vogenlæs. End

kommer mand der til med Skibs hafve Skibslad dog en større end

paas. Aarer trepaa hver Boerd. Endtager nogen aff Hvalsuden
Ombuds Mands Vieskab og Forloff dalegge ud det hand tog om

hand derforesictis og bøde z. marck, eller werge sig med 12 Mænds
Eedtaff Kirckesognen der hand boer udifor de der ere Lowfaste Mænd.

Jyd. Low lib. z. cap 62. Lege infra Vocab. Vrag. ltem Jus Seland.
lib. 6. Cap. 2. Skaansk Lowlbscap 1. Den Norske Lows L.L.

B.St. Cap. siger At den som hitter Hvals skal hafve Findings Speck

utsuoloco.
Hvergen er leffter Tertens anleding) Anderledis Skaan.
Lowlib. 7. Cap. 9. alids Hveriom o. Hver Mandslib. Cap.15.

b. 9. Cap. 12.

Hugger Mandiandens Skow somhandeyselffhafver Lod
eller Deel udildet maa deelis enten med Ran eller Tyfverie. Jyd. Low

lib. 2. Cap. 74. Nota, Reys Skaden til z. marckjeller der osver efter
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willige Mænds Vurderingsda bødis 40 marck, efter Tord. For¬

klaringsparag. 12. Men reys Skaden icke til z. marckssaaer det dog
3. marcks Bøderfor kand forfølgis som Ran med Næffninger efter

som Lowen formelder At Skowhug som begaais uden Hiemmel
maa declissenten med Ran eller Tiufverie. Dict. Jyd. Low cap. 74.

lb. 2. G Tord. usupra.
Den Norske Low siger: Hugger mand i andens Skowsuden

Forloff og minde daskal Skaden vurderis og bødis og der til fuld
Landnamseller werge sig med z. Mænds Eedsom Eyermanden haf¬

vericke Vidne. L. L. B. 19. Cap. parag. 2. Idermeere om ulowlige
Skouffhugsvide Jus Seland. lib. 4. cap. 28. 29. Skaan. Low lib. ie.

cap.2.3.4. Glb. n. ce. s. Lege Skouffhuginfra.
Hugger nogen udiuskifft Skow som Recessens. 30. art for¬
binder da maa en hver Lodseyere som der udihafver Lod og Deel
deele derfors lige som det var hugget i hans eget Ennemmercke. Receß

Christ. z. art. 30.
Den Norste Lowsiger: Om nogenhugger iwskifte Skouf¬
ve mere end hans fellig kand taale da bøde derfor til de andre Lods¬

eyere baade Skade og Landnam ligesom hand hafde ingen Lodeller

Deel derudt. L. L. B. 20. Parag.3.
Nota. Ingen maahugge udi anden Mands Skow, eller

Marck undtagendis at vandrendis Mand fattis til Skibs behoff

eller Sledesot Nøden trænger ham der til eller og vandrendis Mand
ligger ude om Natten i Skoufven, og fattis til Ilds behoff den Nat.

Dogskal Skade bødissom der paaklagis: Men til Skibs behoff

maa ingen mere Veedhugge end hand bruger den dag; hugger
hand meeresda gielde Skaden og Landnam. ibid.
Hugger mand Skouf ned for Fæl bøde derfor ligesom for

ulowlige Skouffhug. Skaan. Low lib. o. cap.5. Endhugger
mand Fløgelessorijsles i anden Mandsheygnede Skouff legge

ud Lessetsoebøge for hvert Les z. Øre. eodem Ub. & cap.1. Vide Jus

Seland.lb. 4. Cap.28.

Hug

Hug. Hui.
————
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Hugger mand anden i Kircken, eller paa Kirckegaard om

hellig Dage da bødis særlige for Kirckeoe Kirckegaard og særlig for

Helligbrødessaa og for Blodvide. Vide her om Jydsk Low Ub. 2. cap.
Kö. Receß Christ. z. art. 23. Ribet Ordinantzart. 2. G. supra Hel¬

ligbrøde, nem Kirckefredinfra. aliss. End hugger mand andens
Klæderfor kiendis detsda bøde smarcksdølhandigifve Næfn i Kiøn
□

Iyd Lowlibscap. 34.
Hugger mand anden Saar, eller stinger til Blodssi Gaar¬

den (forstaa i Kongins eller nogen Adelsmands Gaard) da skal den
det giørde miste sin Haand, uden hand giorde det aff Vaade i eller

Nødverge Gaardsret nts. Lege sapra Eske.

Hugger nogen efter den som er ridendis ochugger feilad
Manden og saarer Hesten dabødis for det Saar i Hesten fick 13.
marcksog giøre Hesten saa god som hand var førend hand bleffhug¬
get Jyd. Low lb 3 cap.34. End vorder Hestendødseller lydt da

betale Hesten igien som hand var værd og bøde z. marck. Tert

Sallegat.
Endhugger mand Øg for Plow eller Harfve eller spilder

Ogrides eller Powrædskabsom Vaardagensbøde Kongens marck
Sølff, og bøde det hand spildte til Eyermanden og der til slig Aff¬
vindsbodssom ser skiellige Mænd dømme efter Sagens Leylighed.

Norsk Low L.L. 1. Cap. parag. Lege Vocab. Affvind supra.

Endhugger mand Rumpe af Hesteller Øgaltsammensbø¬
de 4. marck Søiff halff til Kongen og halff til Eyermanden sor be¬

holde selff den stanckrumpet for gifve den anden saa god Hest eller Øg
igienseller saa meget det kunde gieldelog blive mindre Mand: Men

hugger hand Rumpe afisneden Rumpetafvels bøde 2. marck Sølff

halff til Kongen ochalsf til Eyermanden. Dict. lib. Scap. 5. parag.8.

Lege Vocab. Fiærfølling supre.
Huideris er Torn, som groer udi Sandbackerne og udi
Klitten ved Vesterhaff fornemligen, som ingen maa oprycke eller

omhuage. Hvosaadant findis at ødelegae vorder derfore Tyff. Re¬

ceß Christ. z. art. G. Gr infra Vocab. Klittetag.

Hul¬
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Hulsaarstaldis det Saarssom er stucket med Knjf Sværd

eller D ckthvorfor bodis 6. marck. Iyd. Low bib. 3. Cap 30. Jus de
land. Ub.; can 19. Skaansk Low lib. Scap. 32. Lege Saarbod.

Humblekuler at leggel og Pjlestager at sætteser en hver Bon¬

de forpt limeden handhafver rom, og i det ringeste legge hver Aar

som Humblekuler, ve ympetre Abbilde, Pærer eller andre Træer
o. der til med plante tj Piler eller ochafve forbruten Richsmarcktil
Hdsbonden, for hverthand forsømmer. Reschristian. z. artic.

59. Lege ifra Vocab. Lansmændene. G Recef. Christ. 4 lib. 2. Cap.
End hvor Bønderne ved deris Gaarde ickehafve vom skulle

20.

saadanne Humblekuler og Omper sattislangs deris Gierder. iect.

preallegat. Nota: Tdi Norgel nno 1490. Barbaravirginit til
Opslosbleff samtyckt aff Norgis Raads iblant andet at hver Bonde

skulde Arligen Synden Fieldsllegge s. Humblekuler paa hans
Eneor Leyemaalsett. Vide Hvif in vita Regis Johan. Pag. 93.
Hund latindcani, beskrifves udi den Sielandske Low saale¬

dis: Om Hundbiider noget Menniske til døde eller og Øre eller
Koe stanger nogen til døde da bødis der over z. marck, eller døllie

med 3. Tylter Eed. Dict. jure Seland. lib. 4. Cap. 12. par ult. Skaan.

Lowlib. s. cap. is formelder At for Horn og How, og for Hunds¬
tandsbødis z. marcke Lege Vocab. Haandløs Vaade infra. Nota.
Om en Mands Hund vordergallind) og blider enten Fæeller
Folck da bøde Manden fulde Bødersder Hundenaattesom hand
viste at hand vaar gallind) og hafde ey advart sine Gronder to idet

mindstefor begiert Hielp til at dræbe hannem: Endviste hand det
eysat Hunden var gallda være Sagsløssor bøde intet. Jut Seland.

lib. J. Cap. 13. Cap. i seqvent siger: Ommandhitzer sin Hund

paa anden Mand og Hundenbider hannem til døde da bødehand
derfor fulde Mandbøder: Endfaar hand Saarseller Lyde da bøde

den der hiver Hunden som hand hafde det selffgiort. tert. præal¬
legat. Lege Voctb. Biider. lem Norsk Low L. L. B. 36. Cap.

End bider Hund nogen da skal Eyermanden legge Baand
paa

Huus.
———
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paa Hunden og antvorde den i Hænders Skaden ficklochafve Ret

derfors efter skiellige Mænds Domsuden dem siunissat hand voldte
sig det selsft Føder Eyermanden Hunden sidenfor biderhand Folck

der eftes dabøde hand derfor, som hand det self hafde giort. (R.H.

B. 20. Cap. par 48.3.
Hus) Domuslatine, enjus tutisimumreceptaculum habetur,
det regnis foren Mands Huis, hvor handboer oggifver Aarlige

Leyes effter som Jydske Low Ub. 2. Cap. 32. siger: Hvilcket Huusmand
leyer det holdis for hans eget til Leyemaal er ude.
Den Norske Low formelder: Omnogen roer til Bondens

Gaard eller farer der til bemandit og bryder hans Hus op giører

hannem Vold og borttager hans Gods daer det Fredløsgierning:
Ville saadanne blifve i Landit føre Bonden alt sit Gods igien som

taget blefflog bøde Kongen timarck Sølff, eller fare Fredløs. K. B. 1.

Cap. parag. 2. Nota:
Hvor nogen bygger enten med Tieldtseller Grøfftseller Riis¬

boed eller og andet saadant ochaffver der i ført sig og sine Kaaster
det regnis som hans eget Hus, og der kandbrydis ved hannem Her¬
verckellige som i hans eget Hus: Saaer det otsom mand er i Skib

som er ladt med Faarekaaster. Jydsk Low lb. 2. Cap. 32. jur. Seland.
lib. 2. Cap. 29. G 30. Om Bunckebrud c Baadebrud lege Skaan.

Low lib. 5. Cap. 3. & infra Vocab. Tieldt.
Husmaa en sættis paa anden Mands Jord Skaan. Low lib.
Ub. 12. cap. 4. Endsættisdet paa andens Grund da maa den der

Jorden eyer det Hus eyaffbryde uden Tingsdom og trende Laug¬
dage. Iyd. Lowlb. 1. Cap. Is. End affbryder den som Jorden eyer
førend det bliver Tingkiært og affdeelt, som sagt er da er det Her¬
vercke. Jyd. Low lib. 2. Cap. 38. jur. Seland. lib. z. cap. 29. Elb. 4. Caf

7.18. Endvilhandeyselff affbrydelnaar det er affdømt til Lands¬

tingsdamaa den som Jorden eyersde Hus eller Byggesaffhugge eller

affbrydefor den der bygdelbøde z. marck. Vide Skaan. Lowsom Or¬

bødemaalscap. 5. Legeinfra Vocab. Rømme.
Ddd
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594
——

——

—

Hussom detfalder paa nogenseller og nogen Mand falder selff
aff Hussor vorder dræbis der bedis ey for. Jyd. Lewlib. 2. Cap. 37.
Jus Seland, formelder Om Huis falder paa nogen naar det reistlog
den vorder dræbt derfor bødis intet Men dersom det er cpreistlor det
dafalder nogen til døde da bøde Benden z. marck fordi Benden bør

at fesie sit Hus førend hand gaar der fra saa det kand være en hver

uden Skadellegecap. 7. So. lib. 4. ibid.
Hus skal enhver bygge somhannempaalagis forstaai
Norge: End byagis de ey da hafve Jorddrotten saa meget aff hans

Sæd som Husit vurderis for og væreligesom saa meget affhans
Landskyld var ubetalt. Ender Husbygtsdogicke saa godsem paa

var lagt dabøde Leylending imod Jorddrotten saasomser skiellige

Mænd vurderesog hans Augelborge derfor sind til hand betaler. L. L.
B.1. cap parag. 12. Endtager Fieldskrid Hus bortseller Vind bort¬
drifversda svare icke Leylending der til. ibid. pareg. ultimo.

Endsætter Mand Huspaaede Toffte, som icke stod Hus
paal der hand kom til Gaardenfor den Jorden tilhører, miste der of¬
ver intet aff sin Landskyld-Saadanne Husskaltilbindis Jorddrot¬
ten som Leylendig vilaffflytte i Vilhandeykiøbemedhannemeda

selge det til hvemhand vilsom hand det selffhafver kaastet eller og haf¬
vedet afflyt inden Korsmisse om Vaaaren: Erdericke daafflyt da

beholder Jorddrotten Husit. Dict. L. L. B. 2. cap. Vide cap.3. ibid.

infra Vocab. Krop. Notar.
Den somfar til Gaarden igien forstaal om nogen flytter ind
til anden, da skalhandtageto Mænd med sig, og tilbindehannem

sompaaboersatskiffte Husmedsig: Vil handickeskifftes datil¬

naffnis to aff hans Grande at skiffte og lodne dem Hus imellem:
Forholder hand den siden da bøde til den stilfareskallen marck Solst
ocaffstaa dog Husene Vilhand icke bøde damaa det søgis fra

hannemssom anden vitterlig Gield: Naar Huse ere saaskifftesda
raade hver for sm part. Binderhand daet Nødpaahans pares som

til Gaarden komsudenhans minde bøde hannem 2. Øre Sølff. L. L.

B. 7.Cap. Legesupra Vocab. Fardag.

Hus

Hus.
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Hus fra Hus Domesticatim. Lat. bør aller Guds Ords Tie¬

nere forstaa Præsterne i deris Menigheder at besøge undertiden

hvor meest fornødensor beqvemmeligstskeekunde: Order forfares
om deris Meenighed nærer sig redeligesot holder deris Børn tillære,

Handverck og anden Tieniste hvor om Præsterne alvorligen børat

giøre Formaning. Reces Christ. 4. b. 1. Cap.2. art. 30.
Huser eller Hærberger nogen Fredløs Mænd vidende efter

Dago Maanitsda bødis derfor z. marck. Jyd. Low lib. 2. Cap. 27.

Endhuser ochæller nogen den som frasin Mester er forløben for¬
staa Handvercks Drenge eller og Hittebørn, somgemeenlig udi
tvende Farfver Vaimel klædtere den er forfalden ligesom hand hu¬
sede Fredløse. Receß Christ. 4. Ub. 2. Cap. 3. art. F. Parag. 3. Sc. lege

sapra Fredløse.
Den Norske Low forbinders At ingen skalhuse de Folck som

kommer løbende Østen eller Vestens Synden eller Norden frasuden

devidelat deere skiellige Mænd Thiat sligehafve den Vaane (siger
Lowen)at deholde sig hos Bondenseet Aarsto eller trefor skiellies icke

siden bedre der fra end deenten bortstiæle hans Gods eller forlocke

hans Hustrueller Frende Qvinde: Hvem saadanne Folckanderle¬
dis taget til Husværes bøde Kongen en marck Sølffs om hand prøf¬

vissont Folck at huse. Ting f. B.). cap. Vide M.H.B.scap.

Husfred og Gaarfreder om mandfar med Raadt Raad
til anden Mands Hus eller Gaard og dræber hannem i sin egen
Gaard eller Hustruf Hion eller Giests som der er indbøden daer

hand Fredløs derforfor alle de med hannem var ifær og følgesom det
blifver til Tingekiærtor forfuldt effter Lowen og bliver Drab da
soeren med reite dafaldehalff hans Hofvitlod uden Jordstil den

Kongesagenhafverfor anden halsfdeeienstil den Bondesagen hafver.
Reces Christ. z. art. 22. Jus Seland. lib. 2. Cap. 5. siger At alt det han¬
nem hører til (forstaa hans Hofvitlod) uden Jord det være i Kon¬

gens Voldsor flyhand selff Fredløs. Lege Gaardfred supra.
Husfred (Gaardfred og Kirckefrediskal saaforfølgis at paa

Odd i
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første Tinglinsisorklæris paa det andet Ting skal Heritzog¬
den selff næffne 12. de beste uvildge Herritzmænd som datil Tinge

ere hvilckeskaldet om skiellie til det tredie Ting etc. Recch Christ.
3.4rt.24.

Nota: Densomvilklage Husfredshand maa først forfølge
alle andre hans Lowmaal og hafve enddasex Vger at kjære Hus¬

fred codem Receß. art. 22. End kiærer hand ikke inden 6. Vger eff¬
ter det andet hans Lowmaal er gang it da delie den for Sagen er med

2. Mændigilde og giefoe: End vidis nogen Mandslig Gierningsor

doller hand da verie sig med Herritznæffn) og den Sagen forfølger

skaldogicke deelis for Løgner. Dict. Reces Sart. 24. Endbliver
nogen Mand dræbts der saadon Gierning vil giøre og det nøyactig

oeskiellige bevisiis da hafvehand Hiemgield og ligge paa sine Ver¬
cke og bøde derfore hvercken til Kongsagen eller nogen anden. ibid.

lege Jupra Aaraad.

Husfreds=Bøder og Straffjordner Erricus Rerprioris Frici
silius, in Constit. sut, At det skalgaa paa ens Ære og halsve Boeslod
ofver rette Bod. Vide Recess Christ. z. art. 22. G 24. der læristæt

huorledis Huusfred Gaardfred Kirckefred og Tingfred brydisspro¬

cederi og bødis sutsapra. Clids Husbrud derfor bødis en marck
Sølffs til Kongenoe Jorddrottensor giøre Husene saa gode som de

vne før. Det kaldis Husbrudsom noget brydis som er grofft til¬

sammen. L. L. B 9. Cap. Parag. 2. Lege Vocab. Gaardsupra.
Husmænd, forbindis i den Norske Low at sidde i Gaarde

med Bønder paa Landsbyerne: Men de som saa formuende ere sat

de kunde besidde Gaarde skulleskickis tiløde Gaarde at besiddeog
nyde derpaabillig frelse. Men de Husmænd, som icke formuendis

ere skulle begifve sig til Kiøbstæderne eller i Tienist eller andensteds
hvor de sig nærekunde og ickesidde saahos Bønderne og forhugge
Skoufventiluplict. Løber slig Husmænd eller løse Karleom i Lan¬

ditsdaskal Kongens Ombudsmand tilholde demsat tage sig Tieniste
eller straffe der over som vedbør. K./8. 23. Cap parag. ult. Lege Vocab.

Bissekræmmere supra.

Hus.

Hus.
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hver Gaard i Bye sligger gemeenlignogen Jord, som kaldis Toff¬

te Jord ochvo som boer der paa, da skalhand der aff rede Studoc

Leding. infra Vocab. Stud. Vide Skaan. Low lib. 4. Cap.II.
Hustru, mater samilias, Lat. der selff haffver Bondel hun

maa intet selge eller skiøde bort og icke anderledis affhende noget
Gods, uden hendis Bondis Raad oerette Arffvingers villie. Iyd.

Lowlib. z. Cap. 44. Dog hvad Sielegafve er anlangendesvide Tord.

Degn. art. 30. Gr. & supra Vocab. Hosbonde.
Den Norske Low siger) At Bondens-Hustru, maa raade

for en halff marcks Kiøb. Haulders eller=Odels=Bondis-Hu¬

strusmaaraade for to Marcks=Kiøb: Men Adelsmands Hustru
maaraade Kjøbssaa vist Hosbonden hende samtycker: Kiøbslaaer de

videre uden deris Hosbondis vidskab da maa Hosbondenrygge

det inden første Maanet efter hand kommer hiemsoe faar det at vi¬
de. K. B. 21 cap. parag ult. Lege Vocab. Kiøber. infra.
Hustrue der Barnhafver ved Bonde maaeygifve til Siæ¬

legiffelmeere end Bonden gifver Ia til. Jyd. Low lib. 1. cap. 39. Maa
ey heller gifve halff sin Hofvitlod og en nogen store Monniteller
Gafvesuden Bondens Jaor Villie-Endhafve de ey Barn sammen

damaa hun gifve halff sin Hofvitlodbort til Siælegifft. lib. z. cap.
4. Lege infra Vocab. Testament.
Hustrue, der hafver Bondes maa ey være Borgen for Penge
eller for andet fordi den der eyhafver eget maa eynoget affhande.

Iyd. Lowlb. 2. cap. C. Lege infra Vocab. Kone.
Hustruens-Jord om den bortselgis datager hunsellerhen¬
dis Arvingernaar skiffte staar fylliste og udlegi Kiøbe Jord: Er

ey Kiøbe Jord til da i Bondens egen Jordseller og i beste Løsøresom
ey Bonde Jorderssaa der aff kand skee fyllist. Receß Christ. 4. Ab.2.
cap. 7 Art. 1. Parag.3.

Hustruentager halffteffter Hosbondens dødt udi Kiøbejord
og alle Løsøreshvad heller hun hafver Børn vedhannem eller ey. Receß

Dddis
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Christ. z. art. 52. Her med stemmer og ofver it den Sielandske Lows 1.

Bogs cap. Scap. m. ibidem. lem Skaanske Arfvebog cap. 37. 38.
Lege Fangi Boelsupra. Dogregnis det først for Kiøbejord og Løs¬

øre naar Hosbond eller Hustrue, eller deris Arfvinger hafve be¬

kommit fyllist udleg for deris Dødes Arfve Jord som udi Etteskab

soldt er. Receß. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 7. art. 1. Parag.s.
Den Norske Lows Arfvebog z. Cap. siger Kommer Bosbond
og Hustruen sammen forstaa i Ecteskab, og døer enten dennem su¬

den Liffs Arvinge daskal allvitterlig Gieldbetalis aff Fellitzboe og
siden skifftis hvis Løsøre som overbliver lige i toparter imellem

den som igienlefverfor den Dødis Arfvinger=Men Odels Gods fal¬

der frist til rette Odelsmænd uden saaer degiøre anden Forordi
Brylluppit med næste Arvingers Samtycke og med Breff og Se¬

gelsetc. Lege Vocab. Gafve.
End avler Hosbonde eller Hustrue Barn sammen og døer

enten dennem fra Barns daskifftis baade løst og fast i tolige partersi¬

mellem Barnit og den som igienlefver og da beholde den Dødis halff
Odelsin Liffstidtoesidde i sin fulde wening: Men effter deris Død¬

falder det frist til næste Arvinger og Odelsmænd: Men Kiøbergods
og Pante=Godssskifftis dem imellem som anden løsøres etc. Parag.
7. Dict. loco. Nota: Hustruenskalhafve sin Hiemfølgesor Vma¬

gesit Gods (Recker icke Penge til dem baade da skal hver miste som
talrinder. A. B. 13. Cap. parag.2.

Hyldings Eed forstaa om nogen skal Hyldis til Konge
daskal Ridermænds Mænd og Adelen sværge Kongen saadan Eed:

Jeg N.lofveroctilsiger at jeg vilorskal væreminnaadi¬
ge Herrcor Konge og N. Rige Huld og Trollonligocaa¬
benbare Styrckeskaljeghans Rige ocaff all min Formue

affverge hans Naadis og N. Rigits Fiender: Holdeskaljeg
ogsaa alle dem som jeghafver at raade ofver ved N. Low

Skiel og Ret efter det Loffte Kongenhafver lofvet alt

Landsfolckit, og der imodingenforurette efter den Skieloc

For¬

Hyl. Hyr.
——

——
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Forstand-Gudmiggifvit hafver-Saasanthielpe mig Gud
ochanshellige Evangelium. Norsk Low Ting. B.n. ca. Om
Laugmændsliem, Borgere og Bønders Eed. vide Lit. B. Odermere

Lege Vocab. Danmarck Jupra.
Hyllie eller Høilisidem or at deckeeller skiule noget, jure Se¬

land. lib. z. Kap. 9. ut. Om nogen vorder saar i Andledso: Ansictssom
eykandskiulis med Haar eller Klæder, dabødis der saameget meere

for. Vide Lyde mfra. 6 Iyd. Low lb. z. Cap. 29. alias Hylle er at

dylles ursupras.
Hyreskaldis den Lønoe Betalningssom Baadsmænd og Sty¬
remændsbekommer til Skibsffor deris Reyser og Wmag. Nauticalo¬

catio. Lat hvorom beses Søeretten, art. 4. Den Skipper som seyler
Vestvert o. udi Vestersøenseller Vesterpaas som til Franckrege eller

Spanien handskalgifoe sit Folck, deris fulde Hyres halffparten
der som hand udreder eller baglaster Skibet og anden halspart
naar hand kommer tilbage igien og hafver forlossit sit Gods og

aate. End hvilcken Baadsmand eller Styremand, somiader

sig for hyres ocerey god for det hand sig udgifver den skal miste
sinheele Hyre og der foruden Bøde saamegit som hannem var lof¬
vit til Hyre halffdeelen til Kongen, og halffdelen til Skipperen:

Endformaar handeyat bøde dagange z. gange under Køllens etc.

ar o. 5. ibid. Lege Lodsmandinfra.
Hyrder Pestor, Magister pecoris, Latin. Hine Siæle Hyr¬

der ut Bistopper, Prowster og Præstets etc. Men Christushos

Johan. 10, siger: Jeger den gode Hyrde som lader mit Lifffor
Faarene: Men Leyesvenden flyer) Thihand eren Leyewends etc.
allas.

Hyrderseller Hiorderskaldis de som vocter Ovæg) Kornel¬
ler andet i Marcken Armentarii Lat. Hvor om besee Iyd. Low

lib. z. cap. 52. som formelder: Om mand dræber det Fæsom haf¬

ver Hyrdes eller og det somey hafver Hyrder etc. Videcap. J. ibi¬

dem. Hinc.

Hyr¬

Hyr.
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Hyrdeløst Fæsommand dræber det i sin Ager derfor bø¬

dis icke. utest tert ub. z. Iyd. Low. cap. 52. Vide Kaadt Ovæg
infra. ltem Gaardnidingssupra.

Den Norske Low siger At Hyrde som vocter Qvæg skal

vide med Vidne, hvad Qvæg tilkommersom hand er
Vidnis=før. L. L. B. 36. Cap. Parag. 1.

Lege Vocab. Falsupra liem
Ovæginfra.
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Agt Venuw. Lat derom see Receß. Christ. z. Art.. 67. Jagt.

2 Cil erensærdelis Kongelige Adelige Frighed i Danmarck Hvor¬
Soledis saadan Iagt maaholdis forbrugis aff de der tilere be¬

rettigit (ocey aff andte der om læs Dich: Receß art. 68. som forbiu¬
der sat ingen Bønder eller Kjøbstæds-Mænd maa skinde eller slaa

nogen Diurstore eller smaal eller Harer: Sammeledissat ingen

Prowster Præster Herritzfogder Riderfogders Borgere eller Bøn¬
der maaholde nogen Mynder eller Støfveres eller ladeskinde Diur

store eller smaa: Hvem det ofverbevisis at giøres straffis derfor som

for andet Tyfveri. Maaeyhellernogen give anden Low at Jage
eller skiudepaasin Eyedoms uden paa sit Ennemercke: Maaeyhel¬

ler forløfve nogen at Jage paa sit fellig uden hand selff, eller hans
eget Folck: Men hvo der imod jager eller ødelegger nogen Vild
Raaer Harer heller Ræfve der som hand icke selsf hafver Lodor deel:
da maa hver Lods-Eyere deele den det giørset Hundretmarck Penge

aff. Odermeere om Felligs=Skytteri der om see art. 29 ibidem. dem

Handfest. Frid.2. Art.).
Den Norskelow siger: Farer mand i Jagt med Hundes for¬

staa i Norge) da jage paa sin egen Marck. Endreyser nogen Diur
paa sin egen Marck og faar der effter da eyerhand det som reyserli¬
hvodet vinder. L. L. B. 57. Cap. parag. 1. Hvorledis Bønder maa
skinde Diur derom see under Vocab. Bondespig. 108. supra. End

skinder mand Diurfor saadant skudte Diur løber ud paa Sund og
anden skiuder det da hafve hand Skudbogen (Laarit aff Diurit)

som skiød det og skiære det aff med Skindet uden den som reyste det
vil lese Skindit frahannem. ibid. parag.2. End løber Diuraffwei¬
destaar og weider anden Mand det dahafver den halffparten der

skiødt ochalsfparten der reyste. Endjager mandianden Mands
Eee
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Skow eller Marck med Hunde dajage den til haande Skoufven

tilhørsuden Biørne og Vlfve. text. preallegat parag ultim. Lige Vo¬

cab. Tilfvelinfra. Nota¬

I Danmarck maa ingen sig understaa at holde Iagtot
Skykterispaa nogen de steder hvor de sigicke Lodor Deel til Grun¬

den kiender med mindre de ville tiltalissor staa til Rettes som Low og
Domkand medføre. Receß Christ. 4. Ub.2. Cap. ef. art.. Læsydermee¬

remfra Krybskytter. nem Felligsupra.

Jamling er et Aar. allas. Dagor Jamling det er ser V¬
ger og et Aar. Fertens annus. Lat. Derom see Jyd. Low lib. 1. cap.

23. Jamlingsi Lowensactis synderligen udi efterfølgende Poster.
).

Arffiskalstaa Dag og Jamling som Arfvingernene ere uden

Lands. Jyd. Low Ub. 1. Cap. 23. Jure Seland. lb. 1. Cap. 3. Er lib. 6.

cap. . 18. Skaansk Low Arff B. Cap. 18./7. 57. Norst Lows CA.B.
1. Cap.

2. Ransskal deelis inden den Jamling Ran er gjort udi Jydsk
Low lib. 2. Cap. 58.
5. Næffninger skaley værelengere end et Jamling. ibidem¬
c. p. 78.

4. Helligbrødis Sagsmaaicke stande ofver Jamling. Iydsk

Low lib.2 cap. &c.
5.Mandbodsskalerleggis

og udgifvis inden Jamlingeff¬

ter den er fest og udlofvit. Iyd Low lib. z. Cap. M. jur. Sellenz. Ab. 3.

cap. lo. par g.2. Glib. Scap 21.
6.Lest eller Lemmelest stande Dag og Jamling og somtest
vurderisssaa bødis det. Jyd. Low lb ; Cap 27.
7. Manddrabs skalklagiss deeliv og forfølgis inden den Dag

og Jamling efter Mandddraber skect. Jyd. Lowüb 2. Cap.9
8. Vorder nogen sig som søgis for Manddrab og kandey
formedelst Siugdom møde til Tinge at svare for sig, men sender

hans Svar frems da tilsteder den Sielandsk. Low z. Bogs 26. Cap.
Sagen at beroe Dag og Jamling. Ilige maader som hander uden

Riget

Jat. Jef.
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Rigetsi Lowlige Forfaldsden tyd hand bleff første gang steffnt. etc.

9. Hafver nogen Lod og Andeel i Jord so: Trætte paakommer

imeden hand er uden Landslda stande Dag og Jamling. Sieland.
Lowig. Bog. cap. 2. Vide Vocab. Jordskiffte.

30. Skinder nogen paa Hiemmel som er uden Lands Jochaf¬
verhaand Borgen for sig da stande Sagen Dag og Jamling om
hans Hiemmeldahiemkommer. Jus Seland. lib. 5. Cap. 18.

y. Lyde stande Dagor Jamling førend Lydebødis. Ju¬

Seland. lib 3. Cap. o.
12. Nams=Domme for Gieldskulle ereqveri og søgis inden
Aar oe Dagso: Dag og Jamling om de icke der forinden indsteff¬

nisseller forhværfvis depaany. Fordord. Frid. z. Dat. Hafn. den 14.

Decembr. 1650.
33. Læugmændsseller Commissariers, Dommes eller Affsicteroc.

Affskeedsom nogen paaskader da skulle deris Arfvinger derfor steff¬
nis inden Aar og Dags o. Jamlin effter de ved Døden ere affgang¬

nefforstaa Laugmændene eller Commissarierne, om de ere døde. Re¬
ceß. Christ. 4. lib. 3. art. 23. Lege Vocab. Laugmænd. infra. Idermee¬

relege Vocab. Aar og Dag. supra.
Jathursso felligs commune. Latine. Vide Skaan. Low lib.
z. cup. 20. Jathursihefftom sinom der ved forstaais det som

Fader gifver sime Børn for dehafve i Haand og Hæffd den siund de

ereifellig med hannem. eodem lib. Cap. 16.
Jeffne eller at Jefne skaldis naar nogensbytter deeller eller
skiffter Arves eller andet saaledissat ingen aff Parterne forurettis:
eqviparo, vel agvo. Latine. ut: Omde Arvinger der ude eref

vil Orfvissornøyesseffter Faders død med den Lodsderis Fader haf¬
ver gifvet dennem da maa de andre Arvinger en nøde dem til at ind¬

føreseller at Jeffne med dem undtagit Jord allene. Iyd. Low. lb. 1.

cap. 1.

Feffniter Skiffte og Deelingshvor til det ene Sødskindemaa
nøde det andet ibid. Jyd. Lowlib. 1. cap 16. Hercistere familiam. Lat.

Eee i
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Den Norske Lows Odels B. formelder (At ingen maa synne den an¬

den Jefnit inden 5 Aar dog beholder hver sin Lods og den meere

fick, legge frasig til den mindrehafver Men talit icke paa Jeffnit
inden 5. Aus dabeholde hver det hannem tilfald langerigs. Dict. lge

Scap. 3. G Unc.

Iefne lodorlige lod hvorledis Slegfrid Barn der Ting¬
linstetzarfver efter Sødstind Jefne lod ved Adelkone Barne der om

see Dict. Jyd. Low. Ub. 1. Cap v. Men hvorledis den somhafverw¬

jeffnt i Marcken og mindre Jerd, end hannem bør kand begiere
Jeffnit med Reeb. cap. 30 ibid. Hvorledis Gronder bor at holde

Jeffnet med deris Tepper og Gierder. Iyd. Lewlb 3. Cap. F. ibid.

Odermeere vide jus Seland. d. 1. Cap. zt. Ub. 4. cap. 9. Ub. 5. Cap. 26.
Skaansk Lowlib. z. cap. u. 12. Elb. 5. Cap. u. der kaldis det Jem¬
pne. Olias Jempnede Eed vel Jeffne Eedidem, er lidelig eller

taalelig Eed som sværgis inden Tinge med oprackte Fingre eller

paa Bogsoricke paa Helligdom. Unde jus Sceme, lib. 5 cap. 29. 30. G

31. Lege Vocab. Odelsskiffte.

Feffnitzhendes er Deelingleffter Dannemænds sigelse latine
Carburium Compromissariorum, saaledis at forstaa at Parterne ve¬

derfaris Retpaaallesider ur intertu Jydsk Low lb 2. Cap. 72. G. su¬

pra Vocab. Aasinie Commisseri. ltem Age. Ransupra.

Jefver, eller at Jefvel at tville, oceyvideegentligeller
fuldkommen beskeeden om det som omtrættis. Hesstatio, duri¬
tatio, Lat. der om see udi Lowens Fortale. Hvor mand jefver
eller kjfver om Sandhed daskal Lowen oplede, hviicket Sandhed
og Reter. Jydsk Lowlb. . cap. 42. Selger mand anden Jordroc
skiel eller jefver dennem om hvad heller hand kjøbte meere eller min¬
dre dagielder Hæffdenemlig z. Vintre. etc. Idermeere om det Ord

Jefverssee Jus Seland. b. 3. tet 14.lb. 4. Cap. 21.
Jernbyrds var gloendis Jern som den skulde bære udi sine
bare Hændersigammel Dage sig til befrjelse og uskyldigheds Teans
som nectet nogen Sag, hannem bleff tillagt inden Tinge. Jern¬

byrd

Jer.
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byrdkaldet aff Byrdelsom betyder at fuldbyrde o. stadfestel den u¬
styrdighed de beraabte sig paa Thi Byrdekaldisellers en Last, for
* *

demaatte bæresamme gioende Jernudideris bare Hænder. ie

der om Skam. Lowlb. s. Cap. 38. b. 7. cap. 9. Sc. Ginfra Voc.

Skar=Jern, Skude Jern. Ocer samme Jernbyrd førstop
kommen her udi Danmuck) Anno Christians ved Keyser Otthes

(som samme Aar undertvingde sig Jylland til Ottesund, saasiden

kaldet aff hans Naffn) Prædlcant Popokaldet som sig bemøyede

Indvonerne der sammestedsstil Christi Kundskab at førefor der hand
fornam sig mtet at udrette hos dette vantro Folck paakallede hand

vor HEerefor til Ordetsstadfestelses lod en Staalhandske giøre glo¬
endiss somhand drog paa sin Haandlog bar den forsalles Øyne og u¬

skaddenigien afflagde, hviicket ikke allene Folcket beregede til Or¬
det at annamme med den Chrisielige Tros mensoctil et uskyldig¬
heds Tegn det optog der effter at bruge naar nogen bleff sitet eller

skyldet fornoget, at den Beskylte da maatte bære et gloende Jern
udisin bare Haandinogle visse Skrid: Ovem det giordefor ustadt fra

siglagde hand holdtis uskyldigt Ovem ickesbleffstrax dømt for ret¬
tetssom skyldig for sm Misgierning. Ocer samme Proba aff dennem
kaldet Guds Dom.

Denne samme uskyldigheds Proba, er og brugt paaen anden viis

som særdeelis er kaldet Skude Jernsor Skars Jern forstaaldetoge
12. gloende Jernfor lagde Langs ad Gulfvit ved ulige Skilsmisse

hvor ofver den Beskyldede med bare Fødder 1 og forbundne Øyne
maattegaa: Traadde hand paa dem og brændte sig da bleff hand

holdet skyldig: Mengick hand dem forbijog traadde ofver demseller

paa dem og brændte sig icke daholdtis hand uskyldig. Videinfra¬

Skære Jern og Skuds Jern.
Dette skalsaaledis være huldit oebrugt, indtil Kong Haralds

den 7. Tid, som døde 1080 hand affskaffit saadan Jernbyrd og i

den sted indskickede at mandskulde skiære sig ved Næffn. Komdog
atter siden ibruglindtil det under Valderamo ved Pafve Engeno 4.

Eee iis
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er aldelis affskaffitsor Næffnigien indstilletsteste Aviseld. Hvilcket
og stadfeslis udi voris Skaanske Low saaledis Waldemar med

Guds Naades sender alle dem i Skaane Boe Qvedes o: Helsen og sin

Naade vider sat Pafvenhafver alle Christen Mænd Jernbyrd for¬

buditsetc. Hine

Fertegn prodigium, Lat. qvast Jertegn kaldis Mirack¬
lersor underlige Ting som ere usedvanliges hvor aff det gemeene Ord¬

sprock erkommen: Mand troericke Helgen forend handgier
Jertegn. Thiudi Pawdommen maa ingen Canoniceri, o. foris u¬
dide Helligis Talfførend de giøre Jertegnsomoget selsomt eller un¬
derlie if effter deris Døds Stusplacet. Alas, betyder det saameget

sonet vis Tegn eller Mercke en skalvise, hvor ved hand viltilhiem¬
lesighans tabte eller frastolet Gods, thiden der hitter handskalsi¬

gelhvad handhitte Orden der tabte og efter liuser hand skalsige
5

ertegnoe Mercke. Vide ius Cib. lib. 2. Cap. ne insine.
ettellatine approbare, Stat udlofve noget eller og at samty¬

ckenoget som udlosvis ut, Jyd. Low lb. 1. Cap. 39. Alasen Jelte

tind Giges, var et slags Folckigammel Dage, som kaldtis Jetter
eller Kamper for deris Vextor storhed skyld eller som andremeene

for deris Manddeligegierningers skyld. etc.

Igild, og Tvigildskaldis Værdor Penge som Bonden eller
Sagvolderenskaludgiøris aff Tiufvens effterlatte Formues efter
dets Vurd som vaar bortstaalit. latine, pæna simpli S dupli. Receß.
Christ. 4. Ub. 2. Cap 14. art. 1. Jyd. Lowlib. 2. Cap. 303.108. Tord. pa¬

rag. 44. Vide Tiuffs=Straff infra.

Ild) igni, Lat maaey sættis udi Heeder 1 uden alle Eyere
blive der om samdrettige Thihvad Skade Ilden giørsskal den be¬

tale som den udbær.Jyd. Low lib. z. cap. F. Gsayra Hedebrynde.
Hine Skow Ildforbindis i Norge. Recest. Christ. 4. Ub. z. artic. 39.

Parag. 12. Nota. Om der tændis Ildopiockommer i Tornelocop¬
brænder Negerneseller det Kornsom endnu staarseller i Ageren: da

skaldengive det igien som Ilden optænde. 2. Mose Bogs 22. Cap.
2,6.

Den

Ild.
————

40)
——

Den Norske Lowsiget At det er tre Ild som Bonden bør

at forsvaressom Lowen kalder Arns=Ild. Den første ersden Ildssom
Bonden hafver i sin Stue: Den andener den Ildsmand brygger
og bager vedseller til anden slig Nytte bruger: Dentredie er Kolne

Ildjolius som hund lader tærske ved Skeer der Skade af disse Ild¬
dakand Bonden intet meere svare tillendsit eget uden hand boer paa

Lejeland. L. L. B. J. Cap. Parag. 1.
Bær nogen mand Ildi Marcken, daskalhand den Ildfor¬

vare og udslycke for hand gaar der fra. Kommer der nogen Skade aff

den Ilddaskal den (Ilden udbarsbøde Skaden efter 6. uvillige
Mands Doms og ey meeies thi det heder Vaade ld. parag. 2. iold.
Viser nogen Mand, Børn eller wmage efter Ild dasvare den til
Skaden der affkommers som dennem udviste. pareg.3.4. Lege Vo¬

cab. Lejemaalmfra.

Ildor Lius skalen hoer udi sit sted vel forfare. Aff hvilken
Mandsforsømmelse Skaden kommer hand maa (til Hofvesom

hand gribis med ferske Gierningerskastis i samme Ild. Endrøm¬
mer handfor det viddis hannem siden og bliver det hannem ofverbe¬

vist daskalhand bøde Skadens eller gifve 12 Mænds Eed aff Gaar¬
den Gaardstet art.. 42. Skeer det paa Landsbyen bøde Skaden is

gienfor der til 40. Muck: Formaar hand det eylda være i Hosbon¬
dens Naade og Wuaadt. (ødem loco ort.. 43.

Ildt som sættis med vilie udi anden Mands Hus af forsæt
og beraad Huseller i Lon om Nattetidelder om siger Jydsk Lowslib 3.

cap. 66. At vorder hund tagen der vedlhafve forgiort sin Halsforska¬
den gieldis aff hans Godsfor 40. marck Bonden. End vorderhand

forounden og feldt med Lowen igielde Skaden ocrømme selff Lan¬

dets tilsaalenge Kongen vil giøre Naade med hannem. Vide Jus Se.
land. lib 2. Cap 19. Lege Mordbrandsinfra.

Skaan. Low om Orbødemaalcop.3. siger At den det giørsskal
betale Skadenfor der til bøde 40. Marck Bonden saa og Kongen.

Men det n. ibidemsiger At saadanne Gierninger er en aff de som
kand

Ild. II.
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kandicke bødis og kaldis derfore Bødeløsmaal, eller Bødeløssa¬

ger (den saadant giørskaldis udi den Svenske Low Kapnevarger

eller Ransnevargh) Men om uforvarendis Ildebrand, bødis z.
Marcktil Naboerne somfaar Skade effter Skaan. Lowlb. 14.

cap. 1. Vide sapr. Brandsé infra Mordbrand.

Ildspaa Skidene ved Kiøbenhaffn forbindis Vdlendiske saa
vel som Indlendiske under Skib og Godzis fortabelse at optendis

paanogen Skibes langs Broens eller nogen andensteds i Haffnernes
ickeheller paa Broen eller langs Haffnen at optandes til hvad Brug
det og værekand Dogickeforbudits en hver at Braade sit Skib paa

den Ort der til forordnit er Forord. Christian. 4. Dat. Hafn. den u.

August,118.
Ildebrand) og Bygnings Tømmer maa Bøndernekiøbe i
*

de Haffner det indføris den meenige Mand tilkiøbs. Reces Christ.
3. artic. 644.

Ildes orklage og kjæres qverella, postulatio, Lat eller og at giø¬

reforhindring og forbud paa den Deels somdog efter Lowen billig
bør at hafve fremgang. obstrigill, Latine. Unde Jyd. Low. Ub. 1.

cap.ss. hinc.
Ildsket erocklage ockiære (forstaa) om nogen Mand er fra¬
kommen noget med uret som Arfve og Eyedom der paaskalklages
ockiæris til Tinge inden 13. Aar. intendere alicut actioneminforo.

paadet den saadant hafver og besidder seyskalfange Hæffd der paa
imod Lowen. Jyd. Low lib. z. Cap. 44. Vide Skaan. Low lb. 2. Cap. 9.

lib. 4. Cap. 1. 1.20. Ub. 7. Cap. 8. Gig. Vide Hæffdsupra.

Illæligeforlige som Ilde eller og Ildegiort. Lowensiger
At Ilde bryder Brodersom sidder i Fled og forøder sine Sydskens
Gods. Saasagtsomslemmeligeforlige som slemt. hem, Inderli¬

ge Inderlige etc. og er samme Gierning saa høy, at en forgiør sin
Boeslød der med. Vide Jus Selandb.1. cap. 41. inprin.

Ilvillies o. Had og Affvindsighed lre, odium, invidia, Lat.
eller og Hastighedsproperantia. Lat, eller og Ondskab Malitia, Ma¬

lest.
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lesicentia, Inhumanntas, pravitas animi, Maleficium improbitas. Om

saadanne Tilfelde siger Skaan. Low lb. 7. Cap. 1. At den som skal

sværge anden Sagpaa Haandshand skal bede sig saa Gud hielpesat
hin hand er skyldig i den Sag der handgifver hannemsoe hand giør
det en aff Hadeller Affvinds eller og aff Ondskab. etc. lib. 9. cap 7. for¬

melder: Ommand dræber anden Mands Fæisin Ager for Ilvil¬

lie o: aff Hastighedeller Ondskabs petetextum, ltem supra Vocab.
Dræber mand Fæ. Arfvebog cap. 57.

Indebonde der om Jydske Low Ub. z. Cap.). insine. Den var
Indebonde igamle dages hvad heller hand var Landboeseller Sieif¬

Eyeres som gaff ringere udi Jordordning eller Landskyld end to Ør¬
tuge Søiff (hvor aff en Mand skulde udredis i Lething or Haffne¬

leeg) hand sad i Qværsæde ocreede til Kongens Bord. Hine Indi¬

ste Mand og Koneskaldis des som hafve Hus og Værelse hos andre.
Vide ibidem lib. 2. cap og. & supra Haffnelitem Qværsædeinfra.

Indførsel) Invectio, bonorum proscriptio. Latine, sigis og
kaldis, naar nogen efter Lowlige Dom og Forfølgning ved gode
Mandslader sig indføre udi nogens Jordegods Boe eller Løsøre¬
for vitterlige Gield-Arfves eller andet tilbørligt. Hvor ombesee Ri¬

gens Retsart. 4. uss. ad so. stem Vocab. Ridemænd infra Odermee¬

rekand den som forfølger ladesig indføre i det som den der forføl¬
gis, Arfvit hafver som end anden der med forleent er for det i Hænde

hafverssaa og i det den som forfølgisshafver Anpart udi hvad heller

samme hans Anpark viddis eller en dog udi saa vist hand der udier be¬
rettigit. Dict. Rigens Ret art.. 49. Lege Naminfra.

End den sig lader indføre saa fremt hand de totredie Par¬

ter bekommer aff hvis hand hafver at fordre efter Dom for Ridde¬

mands Affsict Kost og Tæringbelangende damaahand i den Sag¬
saavist handeskit hafver intetydermeere fordre dogsaa at handli

alt hvis forefindisslader sig indføre: End fanger hand ickelde to

tredie Parter eller og vil sig icke lade indføre men fremdeelis for all
Summenstancker at søge sin oprertning da maa hand sigsiden la¬

Iff
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de indføre, om den som forfølgie i befindierita=Critothesve
eller bekomme dog skal Forfølgningen begyndis paaryforden som
forfølger nogen med In dfersel nee stericekomem med

Rømning. ibid. art. 10 1. Lige Herretsoget sufra.
End lader signogen indføre udi det Godsssemen anden til¬

forne er lowlig udi indført da maa hand udløsel en først indført
erfinden halst Aar hvilcken for oll smbillig Anfordring, Kaastor Tæ¬

ring nøyaelig skal tilfrids stillie. End begierer den først indført

er Gedzet at beholde damaahand fornøye er udlese den som sidst
indferis for hvis hand hafver at fordre. Rigene Ret ri H.

Indtægte Fæs capium, capt umperu. L. i ne. Ind¬
nams eller at Indnemmestem. sigis og kaldis naat Qvæg findis

i Vong) enten i Korneller Eng) og da optagis og indsættis enten i
Hus eller Fold. Jyd. Low lb. z. c. so. siger: Kommer den ved som

Fæit tilhørersenten i Hegnet eller paa farende Veye octager Qvæ¬
get fra den det optog da vordehand Ransmand der det tog. End

tagis det ulowlig udt enten aff Hus eller Fold (naar det er indtagit)
da er det Herwercke dog skal mandey deele ved anden end ved den det

udtog. Vide Jus Seland. übro 4. capite vigehmo qvarto. Lege Focab.
Lockeran infra.
Skaansk Low lib. 9. cap 3. siger (Athvad Skade saadan Ovag
gjor det skal gieldis orbetalis: Men hvorledis videre med saadan

Indnamskal procederi, derom vide caput. . & 5. codemlilro¬
som formelder at den første Dag Qvæg saaledis indtagiss da stal
den det tog vise to Mænd til den Qvæget eyer omhans vil udløse

det Vilhandeyldailige maade vise to Mændlanden og tredie Dag
vil den som Eyerer endda det ey udløse da fare til Tings med sie

Vidnes at hand Indtog Ovægetsor udvarede det igien til Løsen lot

hin vilde ey. Kommer det Qvægsiden til Skadesleffter det er lowlig
udvarit) da være den Sagsløs som det Indtog. Læsydermeere det

Ocia. cap. ibid. Elb. n. cap. to, dem Jydsk Low lib. 3. cap. 65. G
Vacab. Pant for Indtegte Fæinfas.

Den

Jun. Jom.
——
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Den Norske Low siger: Om Qvægkommer i Vong forme¬

delst ulowige Gerder daskal den, som Ager eller Eng tilhørskalde

Mand til atladesee det octage saa Qvæg aff Medvidne forind¬

sætte det løsti Hus og ikkelegge der Baandpaa, daer det i Eyer¬
mandens forvaring, ocickeidens, det indtog siden lade Skaden

vurdere aff ser Mændlocalt hvis hand som Qvægeteyer (skalbøde

for sit Qvægldet skalden betale igienssom de ulowlige Gierder tilhør.
Den Qvægit eyer skalhave Bud samme Dag det indtagis vil

hand eyleie det men lader det stande til Femt da beholder hand det

som indtogsor være betalt for all Skaden: Men tager hand det udt
og vilickelowligudløse da bøde Bonden en Marck Sølff, til den det

indsætte for Lockeran o: lige som det bleff udtagit med hins vilie
ochver som med var sto Øre Søiff. Endkommer Svineller andet

Ovægsi Ager eller Engsofverlowlig Gierde damaa det indsættis
til Rettefor udløsis effter Lowen. Lige Vocab. Vanefult Qvæg, lem

L. L. B. zo. Cap. Det 29. cap. ibid. siger Atnaar Gierdene ere ferdig

gjorde damaa alt Qvægog Svinhiemdrifvis ocleggis 2. Øre
Søiffved foruden Skadegieldsetc. Lege Vocab. Vanefuldt Qvæg

infra.

Innæskaldis all den udgifftsom Bonden Aarligen er pligtig
at udgive det være sig Landgilde, Skats og allanden Redsel og Vd¬

gifft sompaakommer. Hvorom Skaan. Lowlib. 17. cap.2. Om
Bonden skiellis ved sit Boeleller Feste daskal handopholde all In¬
næ indtil Fordag. Lege Fardag, lem Vocab. Sielff Eyer Bonde

infra.
Jomfrukrenckerstrurator. Lat. Omsaadanne Jomfru¬
krenckere deris Straff 1see Jyd. Lewlb., Cap. 18. Receß Christ. z.
ari. 60. Gaards Ret art. 16. 17. 18. Recest Frid. Lart 12. Ider¬

meere see Frid. 2. Ordinantze Om Ecteskabs Sager som formelder
part. 2. At med Jomfrukrenckere skal holdis effter Lowen (Reces¬
sen og Gaarde Retten. Dernæst som nogen beder om en Dannemands
Daattet og beligger hende førend hand faar endelige Svarseller de

Iff i
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blifvetrolofvitshand skalendeligetage hende til Ectesom hendis For¬

ældre eller Formyndere ville det samtycke. Den sombeligger nogen
ærlige Pigeeller Møesor siger Ney derforsdaverie sigeffter Lowen og

Recessenseller bøde. Sictis og nogensat hafve beligget nogen Encke

som tilfornehafver været uberyetet da verie sig effter Lowen eller bø¬
dendilige maade. End den eller des som befindis subluelig at hafve

skandt den ene uberyttede Møegeller Ender effter den anden tre fire
eller fleres de skulle icke alleeniste bede effter Lowen or Recessen men og

dømmis udi Øfrighedens Naade og Wenaades ocenten straffis paa
Lifvitheller i andre ma der med tilbørligsalvorligshøyesie Straffsan¬

dre til et Exempeloc forskreckelse ibidem. Receß. Christ. 4. lb. 2. Cap. 5.

art. 4. Den Norske Low C. B. ef. Cap. Lege Vocab. Lesactighed e
Lønleye lem Voldtectinfra.

Jomfruckrenckeris Straffor Bøder udi Guds Low der
em læs Mose 2. Bogs 22. Cap. v. 6. 17. saa ot den 5. Bogs 22.
Cap. v. 28. 29. Om dens Bøders som belaa nogen Tieniste qvinde
eller den som tilforne var krencket aff Mand der om læs udi Mose 3.

Bogs19. Cap. v. 20.2).22.
Ford (Terralatine. er Ager og Engs Skow og Marck. Hins

Fadere Jord Kone Jord Fange Jord Kiøbe Jord Gifven Jord¬
etc. Der om lege Jyd. Lowlb. 1. Cap. 16.35. Jus Seland.lib. ca. 19.

al.. 22. G 40. Skaan. Lowlib. 1. cup. F. 9. 10. U.12.14. & Ub. 3. Cap.
1.2.3.4567 S9 Gielb. Cap.13 1 17 18 19.20.21.

Jordor Eyedom, hvorledis det kandkiøbis og selgis og der¬

mediallemaader lowligen omgaais det trictert vistløfftig) Jyd.

Lowlib. 1. og begyndis fra det z. cap. og til det 44. inclusive. Jure
Seland. lib. 4. Cap. 30. ug. 37. Skaan. Low u supra. Jus seland. b.

2. cap. 2 siget At ingen maa sin Jord til fulds forgiøre 1 uden ved

Kongen. Legesupra ocab. Affvindskiold, lem, den Norske Lows
Odels Balck per totum. Lege Jupra Eyedom.

Jord, som skal selgis den skal Laugbindis z. Ting til næste
Frender-Men bortskiødis den fførend den Laugbindis da maa næste

Fren¬

Jor.
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Frænder den effterkaldet og da bøder hand der soldes z. Marck Bon¬
den saaoe Kongen. Endssigerhandlden var Laugbudet gifve 12.

Mænds Eed. Jydske Low lib. 1. Cap. 34. Siure Seland.lib. 4. Cap.32.
Vide Skaan. Low lb 3. Cap. 7. & infra Laugbindelse.

Men hvorledis Adelen maa affhende deris Gods og Eyedomf¬
uden nogen Laugbindelse med deris egen Breff og Segels derom vi.

de Receß Christ. z. art. 1. G Jupra Adel. lem Skigdelmsta.

Jordskalskiødis paa Tinge, og en andensteds, det er paadet
Herritzting som Jorden udiliggerseller paa det Landstingsor der
effter tagis Tingsvieneffordilat Tingsvidne er saastercksat der imod

maa ingen Low gifvis. Jyd. Low lb. 1. Cap. 37. Skaan. Lowlib. z.

cap. 8. Legeufra Vidne.
Jord om nogen selger orden deelis tilbage igien, da legge
hans Værd ud der soldte og bøde Bonden og Kongenshver z. marck,

fordihand soldte whiemlet. Endthvosomselger anden Jordshand
bør at werie og hiemie dannem den med sine næste Frender til des
at den som kiøbies harver tre Vinters Hæffdder paa fordi at Laug¬

hæffdet en mindre endt e Vintte Siden bør hand der kiøbtesat werie
det med singegne Frender uden paakaldis aff dem som en vare kom¬

ne til Alder eller Qvinde som ey haffde rette werie eller de Mænd
der da vare uden Lands den tid Jorden soldtis. Iyd. Lowlib. 1.
cap. 41.
End sillier Mand anden Jord og skiel eller træktis dennem
om hvad heller hand kiøbte meere eller mindre ochafver den der kiøb¬

testre Vinters hæffd der paa ukiærdt til Tinge damaa handey
vinde hende igien der soldte. Endsvorder dem trætte imellen inden

tre Vintrelda staar det paa Tingsvidne: Erey Tingsvidne tillda

vorde den nærmere at vinde der soldte eodem lib. Scap. 42. Ends

siger mandsigathafvekiøbt baade Systers og Broders Jord, og er
Systeren wmanditfor med Broderifelligsoc er en Tingsvidne tilsat
næffnt var baade særlige; da verie den ved Low der soldte at hand

soldte icke meere end sin egen Lod-Endsbryster hannem Lowsbøde tr

Iff til

marcke
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marck og Syster beholder sin Lod uden at hendis rette Verie, eller

hun selffhafver den affhændt ibidem Scap. 4. Odermeereste Jus

Seland. lib. 4. Cap. 34.
Den Norske Lowsiger: Omnogen vil sin Jordselgeeller
Pantsætte til en vis forsagt tid at igienkiøbeeller indløse daer det

ret at den som saa kiøber eller panter skaltage slig Penge igien som

hand udgaff. O. B. s. Cap. parag. 1. Naar det skal løsiss da skal Pen¬

gene tilbindis imellem Mickelmisse og Juelloesteffnehannem ti Jor¬
den Tisdagen næsteffter Paaske Vge at tage sine Penge. ibid.

Parag. 2. Gr.
Endshafver nogen Jord somhand hafver kiøbteller lest for

Penge udi o. Aars og ingen Liußninger paa da løsis den frahan¬
nem med fulde Penge. Linßninger ingen nyttig uden de begge ved¬
tage som soldte og kiøbte; siger enten dem Neys da staar det paa Vid¬

ne. Dict. lib. Scap. 9. Lege Vocab. Encker. Ends vil nogen tale paa
den Jord som med Vilkor er affhændt for den som Jordenhafver
i Haandler uden Landsdaskal den Jord søgis frahans Omburs¬

Mandsellerhans Arfvingerslige som hand selff var til stede Endssel¬

gis den Jordshander steffnt forsdamaahand søge den hos hviicken
hand vil enten den der kiøbteeller soldte saavel maale Jord som an¬
den. Dict. O. B. v. Cap. parag. 2. Lege Vocab. Odels Jorder ufra.
Nota. Kommer Jord under Ovinder eller den som myn¬
diger daskal saadan Jordigien søgis fra Qvindens eller den W¬

myndigis Verge som Odels Breide. ibid. parag. 1. Lege Jacob.

Søn.
Ckaansk Low lib. 4. cap. v. Gis formelder At hvo som sel¬

ger Jord, hand bør at hiemle den gaar Jorden den Kiøbende aff
hænde dabør den der soldte at gifve den anden sit Værdigien eller
og udleggehannem saa megen Jord andensted, hand vil nøyes med.

Odermeere vide cap. 19 20. ibidem G infra Laughæffd.

Jord, somselgis for rede Penge og vorder en lagt i Jord¬
men udi andet den skifftis som Bo=Fæssaa og den Jord derfor igien

kjøbt.

Jor.
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kiøbt Thidet der findis udi Jordsvære Jord det udi Penge vor¬

der fundit være Boefæ. Jydske Low lb. 1. Cap. 40. Golura Vocab.
Boe fæ. lem Bonden supra pag in.

Jord, om mand hafver iflere Skiben, hvorledis der aff ud¬
redis.sydske Low lib. 3. Cap. 1s. Lege infra Vocab. Skiben.

Fordsomergifven til Kircken, skal hunselgis damaa den
kjøbehvo der vil fordi alle Chrisine Mænd skulde Brødre være.

Jyd. Lowlb 1. Cap. 38. Fricus Constit. surparag 24.
Reces Christ. z. art. 1. siger) At Jord som er gisven fra Bon¬

degodsor til Kücken, skaligien komme for Leyr, dog skal Arfsving
efffer anden feste samme Jord aff Kongens Lansmænd paa Kir¬

ckensvigne forenkiendelse skyld og hafver Kücken mist noget deri¬
mod uden Dom daskal Lænsmanden vinde det tilbage igien. Oc

den som nogethafvertaget med wret bøde derfor effter Lowen. Receß
Christ.4. lb. 1. Cap.4. art. 34. Lege Kirckens Ordinantz fol. 9. Rider

art. F. Lege Vocab. Lænsmændene.
Notas. Den Odels Jordi Norgessom er gifven til Kircken
og nogen beviser Lowligensat være aff hans Odels Jord: da er hand

den næst at besiddefforlowligtil Landskyld til Kircken-Dog skal Arf¬

ving efter Arfvingfeste den for en kiendelse skyld ut supra. Ocskal
den ældste Odelsmand nyde Aasædet efter Lowen. O. B.4.Cap. pa¬

ragraphe ultimo.
Jord medat verieeffter Lowenskommer en andet til end Kiøns
Næffn. Endshafver nogen Mandtrætte med Kirckensom Jord¬
og gielder Jord meereenden marck Sølst aff rette Byeswrdnings

da skulle Sandmænd der om siellie-Endigielder Jordsmarck Sølf
eller mindre og hafter Bonde det i Hæffd daverie hand ved Kiøns

Næffn-End om Jorder i Kirckens Hæffd daskulle Kirckevergerne
og andre Sognemænd (de beste) saa at deeretolff sværehende Jor¬

den enten til eller fra. Hafver Bouden haft Jordenito. Aar i
Hæffdsdavære Lowløs for Kircken: Endhafver Kircken hafft Jor¬
den 30. Vintre i Hæsfd da værehun Lowløs om det stodwiært.

Iyd.
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hyd. Low lib. 1. cap. 44. Legesupra Vicab. Byesvurdering. G Receß

Christ. z. ert. 27. &c. ltem Hassdsupra.

Jordedrot furdi Dominus. Latine, eller de Landdrotidem,
det er den rette Hosbonde oe Eyemand for Gaarden, som Kongen
Adelenseller andre der en bør Varsel for Aff-Erie og Affslet, udi de

Marcker som rechtere: Men alleene den som Skaden giordes eller

Jorden for Landgilde besidder Receß. Christ. zart. 4. parag.2.
Jordedrotten i Norgesmaa icketrænge Bonden fra sin Gaard¬
imeden handgifver og giør der aff hvis Ret er med mindre hand den

effter Lowen=selff vil besidde. Receß Christ. 4. lib z. art.2.
Den Norske Low siger. Om Jord drotten vorder Husvild¬

saahandtrængis til at beepaa den Gaard, handtil en anden fest
hafver da skalhand sigehannem til for Juels at hand er Husvild og
igiengifvehannem den første Tage eller og som s. Mændkandskon¬

nesat hannem bør at hafve. L. L. R. 1. Cap. Parag II.

Endom Jord drotten siger at hans Leylendings Landskyld
er ubetaltsom hand ved Døden er affgangen da skal Arsvingerne be¬

vise at baade Landskyld og Aaboder fyllistgiort: Kand den Dødis
Hustrue og Arvinger bevise det Lowlige da være Jordedrotten

der med fuldgiort: Iligemaader forholdissom Leylending er enten
Landflyetig eller Fredløs. Dict. Ub. Cap. s. parag 5. Nota.

Jordedrotten maa forlofve saa meget at brugis udi hans
Skow og Marck som hand vil dog at hans Leylendingicke faar

Skade der affspaa det som ihans Tagemaalkom. O. B. 12. Cap. L. L.

B.S. Cap. Lege Vocab. Landdrof. ltem Leylending infra. & Vecab.
Huslsupra. Jordedrotten som tager sig anden Ombudsmand

skal dog holdes hvis den forige hans Ombudhafver hedden bygt o:
festjor den som leyet eller fest hafver nyder hans Aaremaal. Dict. O.

B.lecap. parag ult. Lege Vocab. Boedslids Mand supra.

Jorde=Godsslatifundium. Latine, maa den eyselge eller aff¬
hændes som til Herredage er indsteffnit for Gield med mindrehand
til Herredage frikiendisseller og fuldgiørershvis Lowmaal ofverhan¬

nem forhværfvis. Rigens Ret art.4.

Jor¬

Jor.
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Jorde Godsssom nogen acter og forfølge til Laasshandskal
hafve det uden Falskoe Bedrags i sin frihafvendis Verge det være

sig Afve=Kiøbjeller Gifve Godsssaaor det Godslmand effter low,
lig Hæffds eller Indførsel til Eyedomhafver bekommet hvilcket til
Laas maa og kand forfølgis. Besteher om Rigens Retjart.s. Lege

Vocab Laasinfra. ltem Forfølgning supra.

Jord=Eygne=Bønder eller Selff Eyereidem, Colonus, be¬
reditarius siduciarius, proprietarius, Latine ere de Bønder som

paa Landsbyerne boer i Danmarckjend ogsaa i Norgesor de der eyer
frift Bondegods som aff den Frivat Stand maaarfvis og kiøbis

hvilcket Adelen dog eymaa kiøbe eller pante uden synderlig og sær be¬
naading aff Kongen. Handf. Frid. 2. art.2. Lege Vocab. Bonde¬

Godssupra. Notas¬
mold. Hvif. in vit=Regis Canutio. skrifver at en Deel aff

Jord Eygne Bønder (i gammel Dage ere frigiorde af Kongerne
og friladt for Stødt Innæ or Ledinge som Adelsbrefveudi de dage
lydesat Kongen tog den og den til sin Mand og Tienereforgiordehan¬

nem fri for Stødt Innæor Ledinge: Recepimus eum in hominem no¬
strum, demittendo eum G librosipsius qwittum cliberum, ab omni

expeditione, hvon Studs Inna dicitur. Vide jus Seland. lib. 2. Cap.
28.G Vocab. Bonde suprapig. 108. stem Norsk Low K.B. 2. Cap.

perag. ultim.
Jord-fundit=Gods derom formeldis i den Norskelowssaa¬
ledis: Finder mand Jordgrafvit Godssocliuserlowligop da eyer

Kongentredie Part: Odelsmand til Jorden, tredie Part og
den som finderstredie Parten. Menlinsis det icke lowlige opldami¬

sterhand sin Lods og Kongen og Odelsmand hafve det til tvende skiff¬
te. Endser ingen ret Odelsmand til at regne dabekommer hand den

tredie Part som Jordeneyer. O. B. n. Cap. parag 1. Om Odels¬
Mand finder selsf Penninge isin Odels Jord, dabeholder hand de

to Parterfor Kongen den trediespereg.2. Er handey Odelsmand¬

dahafoe Kongen halsfpart: Men findis Pendinge i Almindingsda

Gag
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eyer Kongen der aff deto Partersor den som fin er den itrdit Part.

ibid. 183.4. Lege Vocal, Fundel Godssapa.

Jord skifftesvidejus Sel nilb., caf. 3. forstaaenaar Jord

skalskifftis-daskudee free med Lod. u. Om nogenvilskiffte S¬
dels Jord eller Eyedom, som fleereere lodtaane udi; deformeider

den Nyrste Lowzeerm At den som Skiffte begiererskalsteffne alle

fine Medarfvinger til Jorden, naar den er aaben og usaaedtfor saa
lang tid tilforne at de kundharvelewige tid at komme efter Leilig¬
6.

hede mdeere inden Londs-Vilyandekomme til Stifte og hans
Jederpart beviser ethand var low, siennt, damaa de dog sliffte¬
og tage saa mange Lodderssemdette Med Arfvinger for sætte Mercke

paahver deris Lodssom ast stillige Mændskulle besteissockaste saa¬
at dekandatte hvad hver tilfaldet, udi Hus og Jord, og sattetre
Steenetilhobes der imellem: Sieenskaltaadan deri lodning liusis
til Tingesoctagis Tingsvidne paa hvad enhver tilfalder for det be¬

holder hand siden igerløst. Endernogen aff Medafvingerne uden
Lands diskal handhafve 2. M. aneders Steining, at møde til
*

Jord stiffte: Kommer hand da ickeldaskilhans Arvingersteffnis
Vilhand ikkekomme paa Jorden, damaa hans steinis til Hofvit¬
Bøllit med tvende Viene: o. stifftest. som forbemelt heele og

halfve Byer Synder uden de underiedis der omkand forligts. O B.
3. Cap. par g.1. Lige Vocab. Ifaitsuprz. lem Odels Judust v.
Slias.
Om flere Mænd leyer en Jord tilsammen og kommericke

alle ligetjlige til Jorden damar hand bigiere Jord stiffte med
to Minds Vidnessom vilhasve Skiffte etc. L. L. B. 13 cap. par 3.

Men hvorledis stiffrisskalloe Jorden maalisssaaledis sat alle Lød¬
der blive lige goder baade udi brugtog med Giødning det beskrifvis
ibidem. Nots. Saaskal Jordskifftissat alle Agre skulle væreli¬

gelangesb. eede og jeffngodefeffter Gaardens leylighed: Hafver no¬

gen meere end anden enten ilengden eller breeden end hannem bør
dalegge fra sig til den mindre hafver hvad heller det er saaet eller

wesaaet

Jor.
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wsaaet Agersochafve intet for sit Arbeyde Vilhand icke legge fra sig
damaa mand det søge som anden vitterlig Gield. Dict.lib. Scup. 13.

per Fr. ultimo. Lege Leyer mand Jordinsta. Ocsaaskalstifftis
Eng som Ager. cap. 16. ibidem.

Jordskyldssolarium. kaldis de Penge som udgifvis fornem¬
melige i Kiøbstæderne effter gammel brug, aff de someyer eller besid¬

der de Gaarder Jorders og Hafvereromssom ickeer Jordfrif Eye¬

dom sundus sluctarius. Lit. hvor aff gifvis Aarligen til visse tiderf
enliden Leye eller Kiendelse enten til Byen eller Capitlerne Præster¬

n (Skolerne Kircker, Borgemestere og Raadseller og til fattige Folcks
og Hospitalerseller og andre, hvo det værekandssom der med kand væ¬

teforleentlzriviligeritor tilberettigit: deswanseet kand saadanne

Gaarde og Jorders afvis skiøbis og selgissligesom Jordfris-Eye¬
dom dog med Jorddrottens eller Grundherrens (som saadan Jord¬

skyld onnammer) hans vidskab og tilladelse, hvor paa geemenlig da
taats Breff og forvarine særdelisnaar Kiøbskeerocsiden i Skøder¬
ne naffngisvis hvador hvor meget der affskal gifvis hvert Aar til

visse Tiderti Jordskyld dog bliver saadan Jordskyld, icke for¬

høyet eller forandrit Men forblifverssom af Alder hafver væritbrug
Thi det ericke uden en Kjendelse (aff Jorden som Husene ere bygte

paa) paadet saadant ickeskal blive ab alienerit fra den rette Jord¬
drot eller Grundherre formedelst Hæffd med wret. Erend ogsaa

mangesteds i brugsformedelst en Kjendelseskyldinaar saadan Gaar¬
der Jordseller Hafoers skilselgie daskal det først tilbindis Jord¬
drotten som hand vilde kjøbessaa fremt saadan Kiøbeller Skøde der¬

paa kand værekyndigt og i Rettergangkrafftigt om der paa siden

tal tbleff.ete. End ogsaa her foruden kandoe saadanne Jorder for¬
falde og forbrydis igien til Jorddrotten (effter Dom der paa naar

Jordskyldender aff forhold is nogle Aars imodethvertsteds der paa
meddeelte Privilegier, og lowlige brug aff Alder kommen og effter¬

fuldt som alt gemeenlig i Skiødernerondicionalier Fracavern, den

Gag i
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Kiøbende til Effterretningsor Jorddrotten til bestesut supra. ic. Alids

Bondgield. Unde lege Vocab. Bondgieldsupra.

Juckte dere det Ordfindis i den Skaan. Lew om Orbø¬
demaalscap. 1. Oes wanseetler det os udi Retten aldeelis seemmit og
wbekient Sinnis dog, effter Sextens under ing at betyde Eedeller

Toug som Næfninger sværge og annge inden Tinge naar depaa
nogen Sag, erelowligopkræfvit og tilfuld. Synderligom Haand¬

ran. etc.
Dict. Tert siger Om mand lader mæle Ransvidne paa Tinger

(forstatsom Ransnæfninger lowligopkræfvis og vorde tilfuldt at

svær. eom Haandran) da maa hiin ey fæste Bøder eller komme ved
anden Low, førend sorit vorder honnem enten skyldigeller aarsogit.

Ends vorder Juckte dere giort siger Lowen (forstaa lemhand ved

Næffninger vorder paasoren og feldt 1 effter Lowen) da bede hand

Kongen tre Marck, for det hand var Saggifvet for etc. Tid Tort.
præallegat. tem Iyd. Lowlib.2. cop. 40. 44 □ 47. Lege Vocab.

Haand Ranssupra.
Jus Patronatus, er en sær Rettighedor Frihed, som Kongen

Adelen, ogen deel de Geistligehafve ofver særlige Kircker her udi
Danmarck med Præster oc Oegen at forsiunelog kalde. hem, Kir¬
ckernis Rettighed at opberge forsvare og ved ligeholde som de med

Brefve og Segel kunde bevises at hafve Ret til. Handf. Frid 2 art.

3. Privil. Christ. z. Anno 133. Parag. 1. 62. Orinantzfol 70 71.

Riberart. 11. fol. 1844. De som saadanne Jurapatronatus hafves eller
der med forleente eresat de Kirckernis Indkommemaa bruge or opber¬
gel maa en lade Kirckerne forfalde: Lader Patronus Kirckerne forfal¬
des da bør hand at erstatte Kircken Opbørselenstilsin Reparation, og

Kircken siden sin Indkomme beholdestil got Regenskabsdog

under Petronidirection, Øffrighed og Forsvar.

Receß. Christ. 4.lb. 1. Cap.4. art. 2. Lege
Vocab. Domkircker. supra¬
Kaadt¬

Kaa.
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E.
6) aadt=Qvægscornupeta, animal qvodcornibi pet e fe¬

rn. (vide in teri Jydsk Low lb. z. Cap. 2) er det Ovæg
somickevilladesig detseeller regiere aff Folck men er utem¬
melig. tine: Mandolmssom sigis gemeenlig om Hesie og Tiure
naar de ere saa vilde af Folckey uden siøre Farekandomgaais med

dennem. Endssiger Trtensammesteds som saadan Ovægdræbisk
da bødis icke derforelnaar det er Hyrdeløs. Vide Hyrdeles Fæsupra.
lem Vanesuld Qvæg fra.

Kaalgaarde, Abbildgaarde Vrechafver og Biigaarde skal
en hver selff vel gierde og forvare om mand vilhafve dem ifred, saa

dekunde staa for alle slags Qvægl uden Gaardbrydere. Iydske Low

lib. 3 c. p. 60. & suzra Abbildgaard.
Kaast som sedvanligt er skal mand lade sig nøye med inden

6Skibsborde.

Søeretartic. 27. Baadsmænd somsiraffesaadan

Kaastforbegiete anden spisning end sedvanligt og Dagen tilhør

forbryde der med baade deris Hyre og Føring. etc. ibid. Hvem som
vil nøde Skipperen tilsat kiøbefersk Mads bøde Kongen og Skippe¬

ren, hver 3. Marck. art. 29 ibi 1. Vil nogen nøde Kocken tillat giøre
T

Ildloespisepaa vsedvanlig tidthand miste in Hyres og bøde Kongen

30 Marcklart. 30. seqvemt. Vide art. 31. ibid. Lege Vocab. Kock.

Gaardsretsart 26 siger At ingen maa foracte sin Hosbonds
Øleller Mad Men der som hand (ast Fornet med Viliesspilder Øl
eller Madsligge i Taarne: ter Nættet til Vand og Brødsor for¬

visis Gaarden med wnaade. Vide irt savent. Skeer det til Skibs

damiste den det giør sin Hyrec. Føring. Se Ret art. 32. C. Hos¬

bondens styra.
Kaastes eller Kaaster det er alle slags rørendis Gods sbona
mobillig kaldet latine, somir Qvæg=Penge og alt andet Boefæssaa

Gag ii
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vist nogen hafverforkand frastielissvide der om Jyd Lowlb.2. cap.
40. 44. 45. 46. 74. 76. 88. 90. 98. 95. 96.97. 98.99. 107.11. 112.14. 6
b. z. cap. 60 G G. Skaan. Low lb. 7. cap. 1. 6. 7. Norsk Low

Tyff. B. fra det). cap. og til det . cap. inclusive. Menhvorledis
mandskallede effter staalne Kaaster for der medialle maader proce.

dere, det finder den gunslige Læsere dict. jur. Cambr. Ub.2. Cap. 96. 97.

98. 99. Groo. Vide Ransage infra.
Kaastebods Eedsdecisorium litt, der om Iyd. Lewlb. z.
cap. 42. Er saaat forstaasom Parterne komme udi Tvestifor Retten,
de debito illigvido vel alte mode, og den ene paateer den anden med

Eed den anden necter der imod med Eedehvilcket er forbudet Rereß
Christ. 4. lib. 2. Cap.6. art. 20. Anscende den Saggifver ber det af

bevisesor ingen maa nøde anden til Kaastebods Sed. Men dersom

en frivilligen og wpaalagt for Dom og Retstibinder sig nogen Eed at
giøre da bør hand at vidne og fulddrifve. Merck ogsaa paa hvad
Stedt ogfor hvilcken Ret nogen fester Low (eller binder sig til nogen

Eed paa samme Tingskalhans Eedpræsteris vidnis og fulddtif¬

vis. Endffalder hand aff Lowensvære Lowfeldlog bøde Bonden og

Kongen hver z. Marck og der tilvdlegge saavist hand var bestylk
osøgt fore fordi hvo Wlow fæster stal Wlow vinde. Iyd. Low
lib. 3. Cap. 42. tert. praallegato. Vide Skaan. Low b. z. Cap. 22. som

ocher medofver it stemmer. S supra Vocab. Eed.
Kaastegield eller Fosterløn, er det som udlofvis for skalgif¬
visffor smaa umyndige Børnsat opføde og opfostre. ut Jyd. Low lib.

1. Cap. 29. Skaan. Low lib. z. cap. s. Vide Børn lupra.
Kaastor Tæringestimatio Lun. Lat. skal den gifvessom steff¬
ner anden til Herredagesocey meder med Steffningen. End den som

steffnet ersor viley mødelgifver ilige maade Kaast og Tæring. End
denssom enten udi vitterlig Gieldssager, eller andre wnyttige Træk¬
ter steffnersda skal den som Sagen taber væreplictiassin Vederpat

en billig Kaast og Tæring, effter Dommens lindelse at erstatteot

fornøye. Receß Christ. 4. Ub. 2. Cap. 6. art. 10. Saafremt begge Par¬
ter

Kaa.
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ter udebiifves skulle dehafvefortabten god Kaast og Tæring: Der¬

somocenten dennem møder daskal den som ude blifvet forudenen

god Kaast og Tæringshafve tabt Sagen til hand steffnerpaa nye.
ibid. art. u. Lege Vocab. Steffning GNorsk. Low Ting. B.

9. cap. Gr.
Kaast og Tæring Impensa. Latine, skalden udgifve som

med Rigens Ret og Deeleforfolais (feaden tid hand nogen Oomme

hafver siddet ofverhørig Rigens Rets 11.37.
Kaast ot Tering, som den til dømmis der er under Rigens

Forfølgung der om skel Ridemændkiende naar detilkommer: Oc
dersom nogen forhøyt Lisfver anstrefven og bekaastet end hand be¬
qvemmelig efter Landsens leylighedstand tilkommelda haffve Ska¬

de for Hiemgield: ThiRidemændh afve maet der udi at sige. Rigens
Rets Art. 38. End hvis Kaast og Taring ide Sager fordris kand og

børssom til Rømning forfølgis der paa skalleffter noyactig Beviis

kjendis aff Rigen=Cantzler. ibidem.
Kaast og Tæringssom Herritzfogderne tildømmissbilligen at
udgiffvel der paa saa vel som dets Ovskrift skal kiendis aff Lands¬

dommerne efter Indsteffain om Herritzfogderne for Kaast og Tæ¬
ring søgitspaa det ingen Vnterdommeres imod Recessens meenings
medwbillig Kaast og Tring, til største Fordærff, aff hans Veder¬

parti eller effter Sagsøgerens egen wild og egen wbillig Opskrifft

skulle betyngis. Seeher om Obneb. Christ. 4. Dat. Hafn. den zo. Jun.
Anno 189.

Kaaste og Badskerlentskal den opholde og udgifvelsom an¬

den Mand Trælbersor der til bøde 12. Marck Penge. Jydsk Low
lib. z. c. 32. Skaan. Low lb. s. cap. 1. 2. siger (At handskal og be¬
tale Dagsøerckis spilde or den Slagnis Forsømmelse og Skade¬

gield. etc.
Kald provincia, vicem Lat. kand dog forstaais i tvende maa¬
der: Førstor fornemmeligen som Embeder og Bestillingerssom no¬

gealowligkaldis til der udiskalhver en blive og vare der paa eff¬
ter

Kal.
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ter Syrachs Raads hvor handsiger Cap. 9. Biffhos Gods Ord¬

og give dig der udisor blistid ik Kalds v.2). Forlad du dig paa Gudi

og bliff idit Kalds v. 23. Version. Resen. 25. 26. Eine: Præsickald
Hvorledis der med iallemaaderrictigen skulle omgaais derom see

Receß Christ. 4. Ub. 1. Cap. 4. art. 29. inclusive. De 7. Mand som
effter Ordinantzensaff Sogne Mændene med Fuldmact udnæfnis

at kaldelskulle tagis aff alle Sognernes som til Kaldithører: De
fleste aff Hofvit Sognende andre aff Anneren. Ernogen aff Adel
i nogen aff Sognene hvor intet Patronatus er regnis (saavist Kal¬

det angaar) for Hoffvit Sognen: Er Sognerne i flere Herredersda

skalden Herritz Prowest være ofverværende af det Herrit de fleste
Kaldsmænd udnæffnissetc. Dict. locoparag. 2. Lege Prowsterne

infra. Hinc.
Kalds=Brefvel Codicill, Lat, ere og kaldis de Brefves som en¬

ten Præst eller Student bekommer aff Prowsten med siuf Mænd¬

naar lowlig Kaldskeereffter Ordinantzen paa noget Præstekald

som lediger: Saadanne Kalds Brefoe) børat væreconditionales,
Thisaafremt den kallede Person, icke findis tienlig skickeligoe
duelig til saadan hoy Embede at betiene og Superitendenten der¬

om sin Skifftelige erklæring fremskicker, dabørom saadan tilforne
udgifne Kalds Breff icke videre Proces at drifvis mens Sogne¬

Mændene fristande tilny Kald straxigien, som tilforne, efter
Ordinantzenssigat begifve. Reces Christ. 4. Ub 1. Cap. 1. Art. 2. Parag.

7. Lege Vocab. Præstekald. infra. Calias¬
Kaldor Varsel latine citatio sigis naar nogen steffnis for

Ret og Dom, at svare imod nogen Sag hvilcker bør at skee Lowlige

for alle Deele Dommesor Lowmaal-Oceffterdi Kald og Varseler
den første Grund og Fundament hvor paa Sagerne byggis som den

ellers ret gifvis affhiemblis og i Tingbogen ret indføris (thiellers
kand Processenspildis daer det og fornøden at den som i Rettergang

er udrefvenfor utilvant for dog kand foraarsagissat falde udi Protest
at hand forstaar at byggeeller leggeret Fundament somer Kald
oc

Kem. Kie.
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6t Varsel. Hvosaadant behøfver i handlæse Christ z. Receßart.
ic. 17. 28. der findis hvorledis Jochvo Varselskalgifve. SIydsk
Lowlib. 1. cap. z. Rigens Retart. 12. 1814. Videinfra Vocab.

Varsel.
Kemnerseller Kiemmere i Kiøbstæders (hvor flere enden for¬
nøden giøris) skulle iblant de fornemmeste Borgere naffnis af Bor¬
gemestere og Raads Aarligen den 2. Jan. Saadanne Kemneresere

Kjøbstædernes fuldmægtige Forsvar og Tilsumsmænd, som skulle

forestaaall Byens Indtegt og Vdgift, og derfore giøre Regenskab
54. Dage effter Nyt Aarsdags Aarligen: Findis deforsømmelige
da straffis de effter deris Formue. End giøre de ey strax klart for

Manglerne daere de forplict dennem dobbelt at betales etc. Legesu¬
pra Borgemestere og Raad. G Receß Christ. 4.16.2. Capz. art. 2. Fø¬

rige Aars Kemner er forpliet næstfølgende Aar, at være tilstede
hvorhand aff Kemneren henfordris at giøre hannem om Alting
undervisningsetc. ibidem. Lege Taxere Borgere infra.

Kjendeland effter Textens Anleding Jyd. Low bib. z. cap. z.

er den Jord i Marcken, som er særdelis indheygnet med Groffts
Sieen og Stabel, hvor aff gifvis en særligkiendelse eller Landgilde,

som en opgi vis for Reeb men er særlige kiendt fra anden Jord no¬
timonstrabilis, msignis spect nu erplicabilis, spectabut Lat.
Als, Ornum, Stuff og Særkiøb. Jyd. Low lib. 1. c. p. 55. Hvilcket

skalkaldis pa førend Marckestiel sværgis. Vide der om Iydske Low
Ab. 2. capel. Sirfra Vocab. Ornum.

Kjendelse er det som udgifvis naar Hosbondeskiffte skeer.
Hine Hosbondeholdsi Jydland og Skaanesitem, kaldis naar Bon¬

den (forstaa) Jordeygne fanger en Hosbondeshrilcket da udgisvis til

enkiendelse, hvor med hand kienderhannem for sin Herre og rette
Hosbonoesett. fundus, topulus. Lat. Lege Odel item Tredie Aars
Tage fra. & Norsk Low L. L. R.1. cap. Porg..

Kjendelse maa ingen Bende udgifve i Norge til sin Lands
drot eller Jesbonde naar Forandring skeer: Eyheller maa noge¬

Hhh

Leens¬
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Leensmænd Fogder eller Embede Mændsvære sig paanoget Geist¬

lige eller Verdslige Leen=Pandtegods eller andet naar dennye ankom¬
mes fordres megit mindre annamme nogen kiendelse af Bøndernes
om de det end godvilligen gifveville salt under tuberlig Straff. Re¬

ceß Christ.4. lib. z. art.. Men døer Landdrotteno: Jorddrotten,

førend Bondens eller Leylendings Tage er ude, dagilvehans Arf
vinge tredie Aars Tage forenkiendelse. Nor Lows L. L. B.1. Cap

Lege Vocab. Leylending infra. Notz.
Kjfver i Lowenskaldisproprie, at trætiis om noget eller og at

skjændis og lade ilde. prælior. L.t. Ut: Om Faderkjfver medsine
Børn) o: trættis med dem som deris Møderne Arfflda vide hand det
med sine Frænder. Jyd. Low lb. 1. cap. 16.
Kisbog Salslatine Emptio c venditio. Der under forstaais
ald Kiøbmandskab, eller Handel og Vandels som Borgerskabetsig

med nærer og underholder udi Menigheden og enten med Alne

Maals Vect eller Tal forhandlis hvor med effter Guds Lowlopri¬
ctigen skulde omgaats. 3. Mose Bogs 9 Cap. v.). & Cap. 25. v.
(4.5.6. 7.1859. Ingenskal tage Fordeelen frasin Broder i Han¬

del; thi HErren er Heffneren ofver alt dette udiden, S. Povels
Skrifvelse til de Tessalon. idet 4. Cap. v. 6. Hvosom tager fra den

Fattige det lidet Brød handhafver, handeren Manddraber og

hvosom betager nogen sin Næringshand dræber sin Næste. Syrach
Cap. 5. v. 24. 2. version Luth. Version Resen Cap. 54. v. 22. 25.
Kiøboe Salom Jord. Jydsk Lowlb. Cap. 34.35.36. 30.

seg. Tord. parag. 52. Gjure Seland. lib. 4. cap 32.33. 34. Notz. For¬
plicter sig nogen inden Tinges at selge andre sin Jord dabørhand at

holde det. Endselgerhandwhiemmelt bøde Bonden og Kongen
hver 3. Marck. Vide Jus Seland. lib. 4. cap. allegaris. Skaan. Low
lib. 4. Cap. 14.1.G. Lege Vocab. Jordsupra.

Odermeere siger Norsk Lows K. B. w. Cap. At allesteds som
mandkiøbis vedsom Jorder eller Gaarde, Huses Skibe, eller andet

sligstore Kjøb daskal det skee med Handtag og tvende Mændel¬
ler

Kiø.
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her fleris Vidne og ofverværelse og skalkiøbis aff rette Eyermand

som kandhiemledet hand selger. Alle andre Kiøb som selgis med
Handtag og Vidne ere tillskulle og holdis som det der selgisser hans
eget og maaselffraade for sit Gods: og det kalder Lowen lowlige

Kieblett. Men selger nogen whiemmeltseller falske Varet dablif¬

ver det Kiøbmagtesløs, og den som kiøbte børsin Værd igien,

Dict. loco parag 1. Lige Vocab. Leykichinfra. Nats¬
Den som først kisber lowlige med Vidne ofverværendis¬

hand beholder sit Kiøb om end andresiden kiøbe. Unde L. L. B.5.
cap. lem Vocab. Leyer mand Jords pauldinfra. Idermeere Alle

Kisb som er soldt med Vidne og Handtag, bør atholdis, effter

Lowens Mindet Kiøbholdisicke naar hand selgeren det somhand

tilforne soldteen anden: Hafver den som sidst kiøbte det ihafven¬
dis Vergeldamaa handholdeslig Dom for sit Kiøbssom Laugman¬

den seller 6. Laugrettis Mændsiger. Denførstkiøbtesbeholder sit

Kjøbsom Kiøberbevisligtsor det er forgieffs Kiøb der sidstkiøbte.
K. B. v. Cap. Levesupra Vocab. Forgiesfs Kiøb.

Kieb og Sal imellem Geistlige og Verdslige skalen hver væ¬
refrijt tilladt i allemaaders som aff Arilds Tid. Privileg. Christ. 3.
133. pareg. 18. Nota: Althvad nogen kiøber det er ihans For¬

varing naar hand det annammer. Dict. K.B.16. cap. in tert. End
kisber mand noget ubeseet da være det ihans Forvaringssom soldte

det indtil det kommer hannem til Hænder som kiøbte uden dehaf¬
ve andre Forord der om for Vidnisbyrd. K.B. 17.Cap.

Kiøb børat bevisis og stadfestis med Tingsvidne om det er

Jordegodslot der om Trættepaakommer. Iyd. Low lb. 1. Cap.42.
tert. sin ili. Gjur. Seland. lib. 4. Cap. 33. Skaan. Low lib. 4. Cap. 16.

Norsk Low K. B. 10. Cap. Partz. 1.
Kiebpaa Stuff-Jordsde gro infra sub L. S. Dersom Træt¬

te kommer om Reebdeele, da skal kaldis paa Stuff og Særkiøb¬
paa Vedermaals Ting. Deqvoinfrasablitera. W., Jyd. Low

Ub. 2. cap. 21.

Ohh i
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Kiøbemaa Mandeller Svend, som er 55 Aar men at selge,

tilstedisicke, førend hander 18. Aar (forstaa wrølig Gods) Thi
mindre Aaringe snarer udi Sal end Kieb kand blive besnellit

Jyd. Low Gb. 1. cap. 36. Skaan Lowlib. z. cap. 2. Den som selger
anden Jord, bør at hiembleoe verge hannem den 5, Aar med Kiøns

Eed Venditorenim tenetur de evictione ict. Iyd. Lowlb. 1. Cap.
4. Vide Skam. Low lib. 4. Cap. 1. Lege Vocab. Jordsupra.

Kjøber mand med Ansttug Hion svare den det giørs som an¬
det Tysver. Skaan. Lowlb. 9. cap. 22. Dogeysomhand kigber
med Bondens Hustru uden hendis Taabelighed og wsnildhed var

liustpaa Tinge ibid. 8 Jus Seland.libs. Cap. 33. Dogkand Bon¬
den rygge beigienkalde saadan Kiøb om hand vil. Jyd. Lowlb. z.

5 44 Norsk. Lows K. B. A. cap. End kieber nogen med
m udre Aarige (forstaa den som icke er sine 25. Aar) den taber si¬
væ dfor den der soldte hans Gods følger hannem igien, uden vedder¬

lag Receß Christ. 4. Ub. 2. cap. 18. art. 1. Lege Locb. Mindre Aa¬

rige afra.
Endkiøbslaaer nogen med Røsvere som fare igiennem Lan¬

det oenogen kand bevise det som kiøbter sit Gods at være og han¬
nem frastaalit da bør Eyermanden sit Godslinien for den som viden¬

dis kiøbte med Røfverne, bøde Kongen 4. Marck Sølff og være
Mand dis verre Men kiøber hand uvidendissmiste sit Kiøb: kand
Eyermanden ickebevise, at handkiøbte med Røfvere dasteffneham

til Tinge og da ere Tingmænd plictige at tildømmehannemsik
Godsigien: Med mindre den som kiøbte skand verge sig der fra

med v. Mænds Eedsathandickeviste at hand kiøbte med Røsivere.

Norsk Lows V. B. 17. Cap. Endkisber nogen med Fredløs=Mand
dahørersaadant Kongentil, og bøde der til 6. Øre Sølffjeller svær¬

geselff tredie, at hand icke viste hand var Fredløs. K.B.d.C.d.
Paragrs.

Kisbefærder Kiøbmandskab. Vide derom Jyd. Low b. 1.
sap. 12. Om Sønfarer udi Kiøbefærdsuden Landssor vinder Pen¬

ge

Kig.
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ges imeden hand er ifellig hos Fader døer Fadersføre alt til Skiffte¬

som vundit eller fortient er seller miste Arff. End Qvinnis eller Gif¬
tishand udaff eller uden fellig og vorderriig da giørhand dog til
skifftes baade efter Faders og Moders død. Allegat. tert. nemjur.

Cimbr. Ud. 1. Cap.s. Lege supra Vocab. Bondesen.

Kiøbe=Jord skaldis den Jords eller Jordegods somkiøbis¬
meden Hosbono og Hustruece udi Ecteskab med hver anore og det

deelis og skifftistlige ved andet rørendis Godslimellem Arfvingerne.
(

syd. Low lib. 1. cap. 6. 16 & s. Gjure Seland. lb. f. cap. 2. Gubl.
cap. w. d. 634. Endkibis det for Brylluppet for det skiødis eff¬

ter Brylluppet daholdis det dog for Købe=Jord. Vide Jus Seland.

Ub. Cap. 27. & infra Skiøde.
Den Norske Low siger at Kiøbe Gods og Pantegods skiff¬

tis imellem Arfvingernessom anden Løsore. M.B.Z.Cap. parag. 7.

Lege Vocab. Jordstifftesapra.
Kiøbings Mandso. Kjøbstæds Mandselleror den som om¬

goais med Kiøb og Sal ic. Clagnarius, Mercator. Latine. hand
weries ved Næsin affhans høyeste Low omhand siger at det Gods

nogen fickhannem at giemmes eller satte i Pant bles bortstaalit eller
brændt med hans eget Gods. Endbrøsterhannem Lowsleggeud

Kaasternesor bøde z. Marck Bondenlot z. marck Kongen Endbleff
hans egen Kaasteey bortel dagieldehand igien i det hannem var
Haand faait og verie sig med ingen Low. Jydske Lowlib.2. Cap.14.

Vide Vocab. Lamter, Rem Giemme supra.
Kiøbmand, Skipperet og deris forhold imod hver andre der

om findis vistle frig Forkliing udi SøeRettens Frid. 2. Anno 161.

udganget. art. 24. 3735 1145 58.4.Grse.
Kiøbmand som drifoe Ørensskal angifve sig for deris Leens¬
mand hvor mange Oxen dekand Stalde og opsætte paa deris eget

indavlede Foder skalorsaa tage nøyattig Bevis med sig til Toldste¬

den frahver sied og Stoldhend kiøber Oxen paaet fradtifver. Re¬
ces Christ. 4.lb. 2. Cab. 1. art Par F.3.4.5.6. 7. Legeinfra Fo¬

cab. Leensmænd er Toldere. &c.

Hbb i
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Kiøbmand, i Kjøbstæderne i hvor Handel og Vandel er

skulle under dennem Aarligensden 1. Martii, udvelge en Ofver Kjøb¬
mands Infødeller Fremmed, som er Bosat ochafver Forstand

paa Handelen som skal en visse Time om Dagen naar fornøden er
foretage alle Tvist og Irriger imellem Ind og Idelændiske Kiøb¬

mænd og saadant med flid (med tvende andre tiltagne Kiøbmand
forhandle eller forligeseller og uden forhaellgifve Parterne deris Aff¬

skeedbeskrefoetsom de det begiete. Receß Christ. 4. lib. 2. Cap. z. art.. 5.
Lege Over=Kiebmand.
Vdlendiske Kiøbmand som seyletil Kiøbstæderne i Norge
ville de icke selge deris Gods for billig Værd daer dem frift for saa¬
dan deris Gods igien at udføre. K. B. 10. Cap. parag. 1.

Kiøbmand, som forplicte dennem udi Kiøb og Sal at beta¬

lemmed særdelis eller Special Mynt de bør det at holde efter Affskeed

Breffor Contract Receß Christ. 4. lb. 2. Cap. 16. art o.
Kiøbmands=Boger og desærdelis som handle med Adelen

skulle lade deris Bøger (aff dem de borger og betroer) underskrifve
enganghvert Aars eller og hos deris Regenskaber, hafverictig under¬

skreffne Zeddel og Bevis saa at Altingendeligenclarer, paa det in¬
gen wrietighed der aff skulle foraarsagis. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap.16.

art. s. Imod Bøndersanseeis ingen Kiøbmands=Bøger med
mindre anden Bevis der hos findis ibid. Lege Restantz. Uem Vocab.

Bønderne supra. Pag.. 149.
Kiøbmands-Godsssom udi Søen og til Skibssblifoer for¬
dærfvit eller forringit formedelst Skipperensseller hans Folckissu¬

troskab eller forsømmelseskyld det skal Skipperen gielde og betale aff
hans egetseffter det Værds som Godsit forst bliver indkiøbt: Men

blifver Godset forleckets eller Baand bryster af Fadeller Tøndersi¬
mod Skipperens vilies eller hans og Folckens forsømmelse da være

Skipperen derfor angerløs. Søeretart. 33. Dogmedsaa skielsat
handhafver indseende med Stuffnings saa Godsiticke der afver lider

Skade. Dict. Søe Ret ccap. z. Lege Kobrygge stem Stuffning

fra.

Kjøb¬
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Kiøbstædes Kiøbneffnits empol ium oppidum. civitas. La¬

tine, kaldis den Stadtsom sig med Kiøbmandskab nærer. Iyd Low
2. Bogs 1). Cap siger At Sandmænd udi Kiøbstæd saavelsom

paa Landsbyen skulle svære paa Otab der som Gierningen bliver

giort saa vel som om alt dets Sand mænd skulle svære om paa det
enhver kand vederfaris Rets og Misgiernings Mændstraffistfordi¬

Morderes Tyfvelor Ransmændsbør aldrig at hafve Fredsthide frede
ingen Mand. lib. 2. Cap. C. ibidem, Lege Adelkiøbingsupra, Ginfra
Sandmænd. Nata.

Vdihvert Kiøbstædsskal væretoeller flere Borgemestere fire

serseller stere Raadmændt effter som Byens Leylighed udkræfver. etc.
Receß. Christian.. 4. Ab. 2. Cap. z. art. 1. Lege supra Borgemesters Be¬

stilling.
Kiøbstæd der maa ingen inddrage at boe maa ey heller nogen
Borgere leye nogen Fremmed ankommende nogen Hus eller Bye¬

(forstaa) førend saadan fremmede Ankomne er forlofvit aff Bor¬
mester og Raad, at boe ognedersættesig i Byen paadet ingen fra

Landsbyerne eller andensteds som forvundne ere med Ransdelesel¬

ler anden Forfølgningselleror der frarømt for Tyffveri Mandslets
eller anden Wgierning saaledis wient og wvidende i Kjøbstæder¬
ne sigskulle nedersætte og siden omgaa at Betle andre fattige

Folcktilbesværing. Obnebreff Frid. 2. Dat. Hadersleffhus den 27.
Decemb. 1885. Parag.s.
Kjøbstæder som bruge Agel) og pløye og saaldeskulle ret¬

færdelige Tiende aff samme Fructi effter som andre der angelbruge¬
ocligevellønne deris Sogne Præstersmed Offersocanden sedvanlige

Rente og hvilcke Kiøbstæder der en hafve rundelige Kornsædt saa
Præsterne kandleffve aff men lide Mangel da skulle Borgerne og

Sogne Mændeneslegge til aff deris Pengessaa at deris Sogne Præ¬
ster kand faa deris tilbørlig underholding: Hvorom see Kirckens Or¬

dinantz. Riber art. 9. Sio. Receß Christ. 4. Ub. 1. Cap. 4. art. 52. De
Kiøbstæder som bruge Angel bør at Tiende til Kircken; med min¬
dre

Kiø.
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drede der paa sær Benaading hafve eller og andre Middelhafves de¬
vis Kircker at holde ved lige ibidem. Lege Øde Gaarde.
Kiøbstædor Birckshafver ens Ret (Rettighed og Frihed thi
de Sager som eyere benæffnte i Birckeretten, de ordelis til Bytin¬

get effter Lowin og Retessen. BirckeRet art.2. Lige Birck og Kiø¬
bingsupre.
Kjøbstæds Mands skalsøgis til hans eget Bytting som er

hans reite Værneting med mindrenogen gribis andensteds ved fer¬

ske Gierninger som Mords Skyld eller anden Halsløs Gierning.
BirckeRet art. 3. Lege Vocab. Bøderne Jupra).
Kjøbstæder, der udiskal holdis god Skick og Politie, effter
Christ z. Receß art. 36. Lege Borgem. og Raad. Den Norske Low

formelder At alle Vaare Indlændiske og Vdlændiske skal føris til
Kjøbstæderne og kiøbis og selgis paa Torfvit for rede Penge¬

Hvem andenstedskiøber eller selger da bøde hver for sig somselge

eller kiøbe otte Ørtugerocys Marck Sølff, ochafve forbrut til

Kongen de Vaare hvad heller det skeer i Bye eller Herrit. K. B.10.

cap. porag.6.
Nota.: Intetseller og ingen Vaare maa selgis i Herriteller
Haffner Men alle Vaarel baadeletvendis og døt skalføristil

Kiebstederne ilid parag. 7. forstaa i Norge. Eyhellermaasselgie
eller kiøbis nogen de Vaare som komme aff Londittil Kiøbstæ¬

dernefinde i nogens Gaarder lønlig eller aabenbare men staltelgis

paa Torfvit under Vaarenis fortabelse og Bøder til Kongen som

forbemelt. ibid parag. 9.
Kiøbstæderne som luckte ere skulle icke som hellige Dage)
førend Høymesse ere udelade Portene aabne med mindre nogen haf¬

ver Ærindessomeylang forhaling kand lide: Dogskalhand aftsige

hvadhannem er anliggende. etc. Reces Christ. 4.lb. 1. Cap. 1. Art. 31.

par graphos.
Nots-Den som uden Kibstædboendelot en heller er Borgere,

ochafver dog Gaarde og Eyedom udi Kjøbstæderne de skulle udi

Frede

Kiø.
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Fredstidigifve aff deris Husleye den femte Parte Borgerskabits u¬
dihvis Skatter og Tynge dennem tilkommer til Hielp og forlin¬

dring: Ocudi Jeydestid gifve lige som andrelaff deris Huse og E¬

yedomme der i Byengiere: Orstalsamme femte Part tagis aff
den Husleye som aff Gaudenfalder paa det saadant icke uden

Byen medlang Proces og Trætte, skulle fordris og indkræffvis For¬
ord. Christ. 4. Dat. Hafn den 16. M., Anno 1647.Parag.2.

Kjødscaro, Lat (forstaal slactet Kiødsaff Qvægsmaa ensal¬

tissocaff Riget udførissat selgis Ovo det giørshafve forbrut Vaa¬

rene og straffis som hans Kongl. Mayest. Mandats Ofvertrædere.

Receß Christ. 4. Ub. 2. cup 2. art. 1. Lege Vocab. Saltet Kjødsmfra.
Kiønscenus, S. Slector Frendskab. Jyd. Lowlb. 1. Cap. z.
Hine Kynnis det er Slector Byrd. Skaan. Low lib. 5. Cap. 15. lem
Kynnis er og næst i Slectfor de som ere næst at arfves eller og at tage

Leyrvide for deris Frenckis Leyermaal. lb 13. Cap. 5. ejusdem.

Kiønoe Kuldsserusagnatio. Latine. Der om taler Jydske
Low lib.. c. 21. Om Fader liser Slegfrid Børn i Kiønoe Kuld

o: Ecter eller legitimerer dennem (som skalstee inden Tinge) daarf¬
vesaadanne Ectegiordelhalsf Cod ved Adelkone Barn Men er ey A.

delkone Barntil datager Slegfrid Barn, som Tingliust er fuld
Lod efter Fader. Terct. allegat. Lege Vocab. Slegfrid Barn infra.
Eeteledingsupra. Anas Særkuldso: Halff Sødskinde. Vide der

om Jyd. Low lb. cay 18. & Særkuld infra.

Kiønsædiskal giøris effter Lowensaff ens næste Slector Fren¬

derhe Lowfaste Mændsinden tredie Byrdsor inden Syssel boendis.
at Jyd. Lowlb. 1. Cap. 1. Dogskaldender sicter ey der til næffne

hans Vederpartis Wvenner. Hvorfore den som for Sagen er maa
afftage og forskinde z. uden Eed og andre z. skulle næffnis i deris sted.

End ere der flere iblant som er hans wenner da maahand endda
afftage eller forskinde s. dog med 12. Mænds Eed at deeresaa hans
wennersat hand eykandhafve dem i Low med sig. tert. Allegat.

Tord. paragr. 68. siger At til Kiønsædat fulddrifve maatte

Iii
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brugis Sletteller Frender udis. Leed: Men Receß Christ. 4. adskil¬
ler den Tvistsaaledis At dersom nogen Bonde tilfindis, at giøre

Kjønsæd da maahand icke der tilbruge nogen uden Lands, eller
langt der fra boendes som kunde hendtis eller oplediss at lade sig bruge

der til som intet om Sagen er bevist men skal der til bruge Mænd
medhannem i Herredet boende paa det Sandhed dis bedrekunde

Handhefoissorden icke der efter som tilforne skulde falde og saalæt

at forledis og undertryckis. lib. 2. Cap. 6. art.2. tect. Allegat. & supra

Bonde Vide Lowinfra.

Lowentaler særdelis om Kions Næffn- udi
effterfølgende Styckerat skulle giøris.
j. Kiønsneffnsskal vidis med Om Barn er Chrisinetssaa det
maa arfvel Saa ocom Barn var før dødend Moder. Jyd. Low ub.

rcap. 1. Jure Seland. Ub. 1. Cap. 2.
2. Skaludleggis med Kiønsnæffn, hvad Sønneqvinde ind¬

førde ifellig. Jyd. Low lib. 1. Cap. 13.
3. Skiel Sydskinde om Boskab, dalegge ud paabeggesidder

med Kiønsæd. Jydsk Low Ub. 1. Cap. 18.
4.

Steffbørn, skal vide med Kiønsnæffn; hvor meget deris

Steffader førde ind thisaameget tager hand først ud og siden skiff¬
tis Boskab dennem imellem. Jydsk. Low lb. 1. cap. 20.

cad.. 44.ejudem libri
S. Jord skal veries med Kionsnæffn
Cimbr. eller 2. Mænds Eed. pete tert.
6.

Kommer der Trættepaa Ornumssom er wbygt da vide den

i Hæffdhafvers med Næffn i Kiøn. cap. 46. ejusdem ub.
7.

Vorder Møllegiortfforuden Forbudsoenogen Mandspaa¬

klage og fanger den der bygdes Loughæffd der paa da børhand at vi¬
de Flod og Flodsted Damsor Damstedt og Damsbond med Kiøns¬

næffn. Jydsk Low lib. 1. Cap. 57.
8. Kiønsnæffnskalgifvis for Manddrabsom den dølffor Sa¬

gener og Kongen gifver ey Orlow at efftermæle. Iydsk Low lib.2. c.

9. Stuff

Kig.
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9. Stuff og Særkiøb veries med Kiønsnaffn. b. ejudem,

cap. 21.
0. Kionsnaffnskalgifvis af den Mand som sictis for næste

Frendes til at opholde Eettebod. Jyd. Lowüb. 2. Cap. 26.
11. Brøster hannem vidnessom sictis for Herwerckldaveries med

Næffni Kion. Jyd. Lowlb.2. L.34.
12. Faar mand anden noget at giemmel og det bliver bortes eller
opbrænt med Bondensegne Kaastersor Vidne er tilsat Bonden tab¬

tesit med davære Bondenangerløs. Endvilhandeyder medorf¬
visssom Giemmet udfick daassverie Bonden hans Gienpart med

Næffnision. Jyd. Lowlib.2. Caplig.
3. Kionsnæffnskalgifvis aff den som beskyldis at hafve røf¬
vet død Mand. Jyd. Low Ub. 3. Cap.24.

4. Saar som en vidis skaldellies med Næffni Kiøn. Iyd.
Lowlib. 3. Cap. 31.
55.

Den som hugger anden Mands Klæderfor dølfgifve Næffie

i Kjønscap. 34. ejudem.
6. Hvilckelundemand faar Saar aff anden Mands Vaaben,
derfore bødis enten 3. Marckseller gifvis Næffni Kiøn. Iyd Low

lib. 3. Cap. 36.
Hustru som gifver Sjælegafve imod Bondens villieskal¬
17.

dis der paa daskal Bonden være ved Næffni Kiøn, cap. K.ejus¬
demlib.
18. Hvosom Hiorder anden Mands Korneller Engopdølden

for Sagen ersveriesig med Næffn i Kion. Jydsk Low cap. af.lib. z.
39. For hvert Voldskalmandveries med NæffniKiøn, eller

gielde Skaden og bøde z. marck. Cap. 9 ibidem.
20. Om nogen somerifelligsudbærer Ildsorsætter enten i Skow
eller Heedefor samme Ild giør Skadesor Hosbonden som er ifellig
med vidis derfore necter hand at hand ey bad eller bød det da være

ved Næfn i Kiøn. Jydsk Low lib. z. cup. 68. item Tord. taler og om

Kions næfnsparag. 36. & jure Seland. lb. 1. Cap.2.
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29. Den som hitter Sølffeller Guldsenten i Høye eller efter

Plowsoedøller det da veriesig med Frender Eed. Jydske Lowlib.
2. cad. 113.
22. For Staffshug Steenshug Beenshug Næfvehug Haar¬

greff og Jordskuff skalbødis 6. marck eller gifvis Næffn i Kien.

jyd. Lowlib. z. Cap. 32.
25. Hiemfærdskal indføris udi Boet med Kiønsnaffn) om
der om tvilissey at være indført. Ind. d. 1. Cap. &c.
24. Arff someybliver lagt i fellig det skal vidnis udigien med

Kiønsnæffn. Jyd. Low b.). Cap 17.
25. Kirckens Jord eller Eyedomsom der om kommer Stætte lot

gielder samme Jord meereend en halst Marck Splff idet er halfftre¬
die og tinfor gamle Skilling Danske eller 45. aff voris) daskulle

Sandmænd deromstielne. Endserhun mindreendhalff Marcks
Sølffldaverie den i Hæffd hafver med Kiønsnæffn. Iyd. Low lib.
1. Cap.44. ut supra. Ender Jorden i Kirckens Hæsid daskulle Kir¬
cke Vergene og andre Sognemænd 12. aff de beste svære Kircken

Jorden enten til eller fra. lib. 1. Cap. 44. in glossa ibidem. &c.
Kircke Templum. Lat. som en gang er indvjetsskal en atter vies

igien med mindre den bleff slet aff nye opbygt. Endskal Kircken ind¬

vies aff nyesdaskulle Bønder føde Biscopen z. Nætter og gifve hans
Capelan halff Marck, og hans Bursvend tef forstaa hans Famu¬

lus eller Opvartere men Helligdom skulde Biscopen selff lade til.

Seeher om Kircke Lowens cap. 2. Vide Receß Christ. 4.lib. 1. cap.4.
art.. 68.

Kirckernis Beholdning=Restantzor Rentes hvorledisiRegen¬

skaberne indføris. ibid. art. Fi. Lege Beholdning.
Kirckens=Bøndersskulle saa vist deplictige ere giøre Reyser
for Kircken de andre Reyser indføris udi Regenskabit ved Dag og

Tidshvoochvad der er aget til og fra: Thi der som Bygningsmæn¬
denesville deris egen Værbidragehiemsmedlertid de arbeydeldet kom¬

mer dennemselff ved at betalel og ey Kircken. Reteß Christ. 4.lb. 1.

cad.

Kie.
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cap. 4. artic. 74. Vdi Norge giøre Bønderne Arbeyde til Kircke¬

Bygning: Kirckenkaaster en heller Træfangsuden Bordallerne &c.

artic. 73. ibid.
Kirckebryderes Sacrilegus. Latine. 9. Kircke Røfveressaaoc

Mordere demaa dømmis til Steyle og Hiul. Skaan. Low lib.).

cap. &. Lege Vocab. Mordere infra.
Kirckens Disciplinkand ingen bruge sig til Fordeel Menen

hver bor at søge sin Rettighed og Sagefaldt effter Lands Lowen. Re¬
ceß. Christ. 4. Ab. 2. Cap. 5. artic.4. Lege Vocab. Aabenbare Skriffte
18712.

Kirckens Embede og Myndighed mod Wbodfærdige; dets
irorest beskrifvis udtrykkeligt udi Christ. 4. Receß üb. 1. Cap. 2. som er

meget Gudelige og Christelige befattit udi z. artie. dets Indhold.
Nemblig, Præsternis Medhielpere i Kjøbstæder og paa Landsbyer¬

neshvo deskulle være. art. 182. Dernæstssaadanne Medhielperis
Bestilling og Eedført.s. Leensmændenes Biscopernis og Prowster¬
nis Tilsiun der med at saaledis som forordnet er iallemaader hol¬

dis og efterkommis. art. 4. At enhvers Juridiction blifver (forme¬

delst saadan Kirckens Myndighed) uforkrænckits og ey heller nogens
Bestilling eller Myndighed der med betagis. art.. 5. Grö. lem, Ti¬

derne naar Præsterne med deris Medhielpereldennem skalforsamle

saaoe Medhielpernis særdelis Tilsiun. art. 7. & S. Idermeere hvor¬
ledis de Halsstarrige skulle paamindislart. 9. 10 Gen. De Modtvil¬
ligis sidstepaamindelse art. 12. Bandsætte Menniskershvorledis
med dennem i alle maader skal omgaais i Meenigheden. art. 1.14.1.

Gis. Dernæst hvorledis de som ere Bandsæt er tilladt at steffne i
Sagen art. 17. Omaabenbarlig Afløsningsor om den som er Band¬

sat bliver sig eller døer førend hand blifver afløst, og paahvad
sted Afløsning maaskee. art. 18. 19. 20. Ingen wbekient maa Band¬

sættis. art. 1. Hvorfor aff Prædickestolen maalinsis. art. 22. Om
hemmelig Misforstand. art. 2. Om Adels Personerssom øsve sig i
nogen aabenbare Synder og Laster. art. 24. Om mistanckte og be¬
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ryctede Personer. art. 25. Forargelige Leegensor Fastelafinsløbens
Affskaffelse. art. 26. At Præsterne for deris Medhielpere maaeyw.

tilbørligpaaskieldis eller beskickis art. 27. Om Præsternis beskeden¬

hed og Frihed. art. 28. Hvo Præstene sighafve med at raadføre. ar.
tic. 29. Om Præsternis Tilsiun i Sognernes og besøgelse Huusfra
Hus art. 30. Ocfor det sidste om Præsternisor Medhielpernis

Straff, om de udi deris Bestillinger findis forsømmelige. art. 31.

Odermeere her om vide suis locis in specie.
Kirckefredseller Fredi Kirckensborenhver athafvel ligesom

isiteget Hus. Enddræbismand i Kirckes eller paa Kirckegaard,
eller saaris eller beries setc. da bødistofver anden Bodt 40. Marck)
Bondenfor Kongen hvad heller hand kommer til Fred eller Bodsel¬

ler flyer Fredløs. Jydske Low lb. 3. Cap. 22.
Jus Seland. lib. 2. Cap. 11. siger) End de derhannem følge og
saarer eller staaer den der dræbt vorder i etc. de bøde til den Dødis

Frender 40. marck Kongen 40 marck saa og Bispen or Kircken
40. marck.Jydske Low Ub. 2. Cap. 56. formelder Atforsaadan
Gjerning skal særlige bødis for Kirckefred, og særlige for Hellig¬

brødefor særlige for Blodvide. Vide Reces Christ. z. art. 23. Om Kir¬
ckefred med dets tilhørige Proces og Straff. lem Ordinantzen Ri¬

ber art.25. Idermeere lege Helligbrødesupra, Vide Huusfredch
Gaardfrederiam supra. lem Tingfredinfra.

Kirckernis=Forsvarer) ere Kongens Leensmænd saaoe de

som Jurapatronatus haffves Adels Universiteter, Capitler Prowe¬
sterseller Regnskabs Prowster Closterefor andre Geistlige en hver
aff dennem ofver sine betroedes eller underhafvende Kircker. Receß.
Christ. 4. Ub. 1. Cap.4. art. 1. Lege Jurapatronaius.

Kirckernis=Forsvarer skullehver med sine Domb Kiøbsted

eller Landsbye Kircker, hafve Tüsiun for ramme Kirckernis gafn
og seetillat Kirckerne holdis ved Hæffd or Bygningsor at med deris
4

Indtegtssparsom ocrictig omgaais. Receß. Christ. 4.lib. 1. Cap. 4.

aft.. 5. Deskulle og handthæfve og forsvare Kirckernis Jorder og

Ind¬

Kir.
* —

430
——

Indkomme. Eroenoget frakommen da skulle de det igienkaldes og
derpaa hende Dom. Deskulle og selff høre Kirckernis Regenskaber

hvert Aar for dem med Prowsten underskrifve som de acte at forsva¬
re. eadem Recess. Ub. Stap. artic. 20. Lege Kirckernis Regenskaber.

Deskulle obortsiede Kirckens Korntiender til dem der aff
meest vilgifve og hvor Tienden det taaler den opsætte Kircken til

beste saavist mueligt. ibid. art. 45. saa oe besøge Kirckernessaavist

mueligt. ibid. Sart. 3. Deskullesætte til Kirckevergersvedetheffti¬

ge Dannemands som vide Kirckernis beste og en søge egen Nyttes i
*

Indtegt udgifft Kiøb Sals Vogenleye Bygning eller andet sor

skulle Kirckevergernis Naffne de som fremdelis blifve Aarligenssidst
udihvert Aars Regenskab indføris: Hafvernogen en tidlang været
Kirckeverge og anden vederhefftig er at bekomme damaaen anden

ihans stedtilsættis eodem locs Sart. 14. Lege Landsbye. End til¬

skicker Kirckens Forsvar nogen Sognemand at være Kirckeverges
handrette sigeffter sammebefalning ibid. Dog bruge sine egne Bøn¬

der førstfor siden andris.
Kirckens=Forsvars Skrifvere i Danmarck, hafver aff hver

Kirckeen Ort til sm Bekostning Jocintet videre enten til Skrifver¬

løn Regenskabs Penge eller Vognleye. Reces Christ. 4. lib. 1. Cap. 5.
art sø. Vide Vacab. Stifft=Skrifvere infra.
Kirckernis Huusmænd som de noglehafve) skullehente Brød¬
Viinor Lius uden betalning. ibid. art. 60. Hvormange Lius Kir¬

ckenskal hafve om Aaretsoc hvor store: lem om May udi Kircken,
og hvorledes Kirckens Bygningskalforetagis ved Siunfor der efter
tareri, ochvorledis flickerjor andet skal bevilgis før det begyndis.

Derom see eandem Reces S librumzart.. 61. 62. 64. 65. Om Kirckens
Bygningforsømmis soc ickeitide repareris eller ved ligeholdis hvo

der tilskal svare: saa oc) om noget skal indbyggis eller orneris med
Taarns Hvellings extraordinarie Klockers eller desliges hvordan da

forholdis der om see art 67. 6 68. Lege Vocab. Kirckens Muur. End
om Kirckeneykandhielpe sig selff, hvorledis daskalforholdis med

saa¬
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Laan og Hielp dertil. art.. 69. Alle Materialia, og andet til Kirckens
Bygnings Flickerjog fornødenhed skulle indkiøbis i rette tidesor for
bestekjøbssaaor der paatagis bevis art. 71. Om Bygningens for¬

tingningssaa og Flickeriets fortingningsaff hvo og hvorledis det skeer
og betalis. art. 72. Om Kirckernis Bygning i Norgelhvorledis de

skulleteckis og hvad Bønderne der til skal gifve og føre. art 73. lege

Kirckens Bønder. Ovis fra Bygningen til ofvers blifver materi.

als beholdingseller andet hvorledis det maa affhændisseller forvaris

Kircken tilbeste. art. 75. Odermeere vide Vocab. Manopolium.
Kirckens Jord, somskalselgis den maa kiøbehvo der vil

fordisat alle Chrinne Mænd skulle Brødre være. Iyd Low üb. 1. cop.
38. Ericus i Constit. suapar g.. 24. Receß Christian.. 3. Art. 41. Vide

Jordjutra.
Den Norske Lowsiger at Kirckens Jorder skal Ombude¬

Mand bygge ocopbære Bygselen og Kirckevergene Landskylden,
og Tienden til Kirckens behof. L. L. S.1 cap parag o.

Kirckernis=Korn, Smør og anden Landgilde skal sættis
Aarligen effter gotydeferdigt Korns og Smers Landkiøbe dog saa¬
at Kirckernessaavelsom Kiøbmandenes skeer Skiel See der om

Focab. Capitelskiob. Notz. Saadanne Kirckernis Varesi Dan¬
marck saa vel som i Norgelskulle saaledisteri og sættisssaabaa¬

de Kirckens beste rammis og dog en saa dyre sættis at dehos Kir¬
ckevergene blifvebeliggende dennem og Kirckentil Skade. Receß.

Christ. 4.lb. 1. Cap. 4. Art 13. Ste art. 33. G 30. ibidem.

Kirckernis Lader der maaen holdis Kroes Men hvor derin¬

ge Fordeel gifvesskulle de affbrydis Unde lege Vocab. Kroer. & Recest
Christ. 4.lb.1. Cap.4. art. 80.
Kirckernis=Landgilde Kornsor anden Landgilde, hver slags
Kornfor anden Landgilde Indkomme intet undertaget skaleffter
Capitelskiøbbetalis=Landgilds pengene skulle opbergis i Rixskillin¬

ger. Lege Kirckens Tiende Er Receß Christ. 4. lib. 1. cap. 4. art. 33.
di Norge. undis Tiendekornet Sognemændene effter Capitels¬

kjøb¬

Kir.

44)
—————

kiøblom de ere vederhefftigesibid art. 49. Men saafremt det Korn;

eller Penge som Bønderne udi Nørre Halland (Blegind Jocandre

stedetfaff Arilds tidgifvit til Kirckerne for Tiendesirettetid ey frem¬
kommer da skal Bondefogden med to Dannemænd udpante Kir¬

ckedergene fyllist forsømme Kirckevergene at ansige Bondefog¬
densyafve Skade for Hiemgield. Endfforsømmer Fogdensat giø¬

reudlegnaar hand tilsigts slegge selff ud codem loco S art. 3. Kir¬

ckerne bør ingen Skade at lide. art. Fr. ibid.
Kirckens Mure Tags Dørre Vindver Cofftseller Hvellin¬
ger skalforaltholdis vedlige og maaingen Bekostningpaa Kir¬

ckens vegne anvendisfførend alt forbemelt er sliet og forferdiget. Re¬

teß Christ. 4.lib. 1. Cap.4. Art.. 66. 677.
Kirckenaffn) ere de Næffninger som tagis eller udnæffnis aff
Kircke=Sogn til at sværgesom de Sager som Lowen befaleror de
terminerer: Hvoromlege Iydske Low lib. 2. Cap. 78. der kaldis de
Biscops Næffn: Hvad deris Embedeersochvor om de skulle sværge)
det læris ibidem cap. 79. Fo. Fr. 82. 3. 84. 5. 36. Odermeere om Kir¬
ckenæffn) vide lb. z. Cap. 62. der staar at de skal være lowfaste

Mænd. Lege Helligbrødesupra. &c.
Kirckenaffnskalocsaasværgeom Troldom. Iyd. Low lb. 3.
cap. 69. Receß Frid 2. art F. Vide Næffninger infra. Endskiellies

Kirckenefnadt daskulle Næfninge til aff anden Fjerding der om

skjellie. b. 2. jur. Cimbr. Cap. 79. Lege Vocab. Troldominfra.
Kirckernis=Penge skal Aarligenannammis fra Kirckever¬
gerne aff Lænsmændene eller og de som høre Kirckernis Regnska¬

ber og udsættis paa Rente hvor paa Aarligen i Rentekammeret skal
indleggis rigtig Fortegnelse. Derom see under det Ord Leensmænd
Endsætteflere Kirckeren samlet Summa Penge paa Rente da ta¬

ger hver sin Anpart aff Renten: Dog legger ingen ringere til ends.

Daler, hvor aff gifvis en Ort til Rente ocer den Kircke nærmest til
Brefoetsomhafver den største Hvotai Hofvitstolen. Reteß. Christ.

c. Ab.1. Cap.4. Art. 54. Kirckerne som laane Penge aff andre Kircker,

Krk
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gifveer Rentefor detage Rente ibidemartic. 85. Lege Beholding.

Kirckernis Regenskaber i Danmarck, skulle Aarligenhøris,

paa det Kirckerne icke disimidler tidskullekomme tilkort enten paa
ligeholdelse eller Beholding, som Aarligen paa det næste skaludsæt¬

tis. Vdi Norge forhøris Kirckernis Regenskaber hvert Aaremaal,
oghver tredie Aars idet ringeste engang. Dict. Receß. Scap. art. 17.

Kircke Regenskaber skulle sluttis i Danmarck, til den sidste
Martiisocbegynde den 9. Aprilis-di Norgelden sidste Januarii
og begyndis den z. Febr. Reteß Christ. 4.lb. 1. Cap.4.art. 20. 21. 6 22.

Vide Vocab. Aaremaalsupra.
Forhørte Kircke Regenskaber i Norge skullestrax under¬

skrefvensmed hvis der paaskyldig blifvis forskickis til Stifts Leens¬
mændene. ibid. art. 3. Deskullesiden paa nye aff Leensmændene selff

og Stiffs Skrifveren forhøris occlareris, og aff dennem underskrif¬
vis og forklaris for siden hvis der aff got giøris med Fortegnelse paa

Kirckens beholdinger og Penges hvor de udestaar hver Prowest udi

samme Maanitstilskickes som det siden med Præsten i Kirckcoerger¬
nis nærværelsesunderskrifvefor siden hos Regenskabet i Kirckens Ki¬

steindlegge. art. 26. Lege Vocab. Stifft. lemart. 27. ibigem.

Hver Kircke skal hafveen numererit Regenskabs=Bog med
Kirckens Forsvars Segeligiennem dragit som skal være i Præstens

or Kirckebergernis giemme. art 28. Naar den er fuldskrefvensindleg¬

gis den ved Leensmanden i Stiftskisten oe nye Bogbestillis paa

Kirckens Omkaast. art. 29.
Kirckernis Regenskabers Stiil der om see art. 30. 31./2.33.

36. 37. 38 39.G 40. Sc. Legge Kirckens Bønder.
Kirckerne i Norge deris Bygning og reparation, hvorledis
anordnisssee Reces Christ. 4.lb. 1. Cap. 4. art. 24. Hvorledis Behol¬

dingen leverissor sættis paa Rente art 53. ibidem.

Kircke Stoell bellussierarumrationum. Lat. det er rictige
Bog som en hver Kirckeskalhafve, hvor udi Kirckens visse Ind¬

Lomst Eyendom Gaarder Jorder Enge Skoufves Huses samt der¬

aff
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affgaaende Landgildeeller Afgiffes skal indføris; ltem. Korntiende
Ovegtiende Midtsommerstiende Hofvitstoel og Rentessampt Fæ

og alt andet Kircken tilhørende for dets Indkomst-Der foruden skal
der indføris Kirckens Inventarium, Ornamenter Kalck=Disk Klæ¬
der Bøgersor des lige Receß Christian. 4. Ub. 1. Cap.4. art. 19 Saa¬
dan Kirckestoels skal aff Kirckens Forsvars Prowstens Præsiens og

hvor Stifftskrifverersunderskrifvis. ibid. Lege Steele stader.

Kircke Stuff o. Jord som Stuffkaldis er særlige Jordi
Marckenssom hører Kircken til saadan Jord eller Stuffsmaa hver¬

cken øgisseller mindskis. Jydske Low lbr. Cap.5.
Kircke Tienistelsacrapiacularia, ceremonia. Lat om Søn¬
dage og hellige Dagesi Kjøbstædernesskalbegyndis og endissefftersom

sedvanligt og skal Sognepræsten den icke maa opholde effter Brud¬

folckslengere end den kand være endt naar ti slaaers eller et Kaarter til
ellefvel i det allerseeniste. Giør Præsten her imodsstaa derfore tilrette

effter Biscopens sigelse. Receß Christ. 4. Ub. 2. Cap. F. art. z. parag. s.

Om Kircketimiste udi Adelige Bryllupper og Begrafvelser som skal
endis til Kiocken eretsidet allersieniste. Derom see Forord. Frid.3.

Dat. Haf. den 19. Julii. 1649.

Kirckens Tiende skal væreydt og betalt inden Pintzedag.

Handfesin. Frici parag. 25
Kirckens=Tiendekorn, bortfestis for Penge efter det kiøb¬

Aarligen paa Kircke=kornsat vorder: Menhvoicke Pengeibefale¬

de tid fremskicker de hafve der med deris Feste forbrut. Receß Christ.
4. Ub. 1. Cap. 4. Art. 33. See Vocab. Kirckens Forsvar. Af Kirckens

Tiende maaey giøris Fremlaan men nydis for Feste: Desom Ti¬
endenproostcio nyde maa feste den bort deris egen Liffs til ocey
videre. ibid. art. 30. Lege Leensmændene. Hvor og Affslagpaanogle

Tiender er bevilget for øde Godswed Pest, eller Sand fluckjor det

igien bebyggis der søgis billigenden forige Affgift. Hvor Kircken
er bygfeldigt og ringe Middelhafver der søgis alle Veye (Tienden

paa det høyeste at opsætte ibid. art. 48. Ydermeereherom lege Fo¬
cab. Tiende.

Krki

Kir¬

Kir.
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Kirckeverger sædv. Latine, det er Vergerseller Kirckernis

Fuldmæctiger. Ordinantz, fol. 72. formelder At til hver Sognekir¬
ckei Kjøbstæderne skulle udvælis to Kirckeverger eller Diaconer,

som skulle hafve Register paa alt Kirckens Rente og stiffte den hver

Fjerding=Aar iblant Tienernefor giøre af Altingshvert Aarsegen¬
skabsaabenbares udi Raadsens nærværelse.
Kirckevergene om nogen deer forløsviis eller affsættes

hvorledlshans Arvinger da skal levere fra dem Inventarium, Kir¬
ckestoelen, Kirckens Regenskabs=Bog Beholdings Bresvesocan¬

det Kircken tilhørende. Reich. Christ. 4. Ab. 1. Cap. 4. art. 16. Kircke¬

vergerne skulle Aarligen giøre Regenskab og strax fra sigleggeshvis
de skyldigblifve saafremt de icke aff Kirckens Forsvar villide Til¬

tale og affsættis ibid. art. 17. seqvemt. Lege Aaremaalsupra.
Kirckevergerne skulle udi hvert Sognspaa Landsbyerne med
Sognemændenis Hielpsbygge et fattige Folckis Husstil de Fattige

der i Sognens som kunde icke faa andensteds Hus for skulie der uden

foresætteen Blockssom de kunde legge uddis hvad nogen ville give der¬
tilffor Guds skyld. Receß. Christ. z. art.. 62. parag. ultim lem Receß.
Christ. 4. Ab. 1. Cap. 4. art. 79. Deskulle udi Kiøbstæderne forsørge

deris Pradicere og Sognepræsier sampt andre Kirckens Tienere
med beqvemme og beskickelige Boliger or det med Kirckens Penge
bygge og holdevedlige hvad der fattis til Husenis behoff medet be¬
qvemt Studerekammer-Deskulle og holde Skolensor Skolens Tie¬
neris Bolig ved maetletc. Kirckens Ordin. fol. 90. Col. See Fo¬

cab. Kirckernis Forsvarer. Deskullehafve for deris wmagsen En¬

ckende Dalerseller to (naar stoer Bygning falder) aff formuende Kir¬
cker og aff vedtørsttige Kircker intet og bliver dennem ingen videre
Omkaastjenten for Reyser eller iandre maader got giort. Receß Chri¬

stian.. 4. Ub. 1. Cap. 4.1t.. 58.
Klage qverela, postolatio. Latine. Klage over wret er alle
ochver frift for og tilladt. Constit. Wald. & Christoph. parag. 26. Oc

forhindrer Kongeneynogen der udi jurta Constit. Christoph. Regis,

parag. 28.

Kla¬

Kla. Klæ.
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Klager den som ey væderhefftigeller Boesæt hand skal stille

Borgen indtil Sagens uddrag som Sagen angaar nogen Mands

Ære eller Linseller anden vitløfftighed. jur. Seeland. Ub.s. c. p. 26. End

fører nagen Mand Klage ofver anden for Kongen) ockand sligticke
bevise da bøde derfors imod den hand klagede slig Bøder som den

skulde bødehandklagede omhand hafde klagit Sandhed uden
hand kand verge sig derfor selffsiette, at hand hannemey forklage¬
de. Norsk Low M. B. A. Cap. parag z. Hvorfore Kongeneyh ller be¬
troer nogen slig Klagemaals uden den som det angifver svil være saa¬

dant gestendigsi hans Kong. Mayest. og Danmarckis Rigis Raads¬

saavel som iden Beklagtis nærværelse og sindis hand daat føre Lø¬
gensdablisver hand straffit for Løgen som ved bør. Handfesin. Frid.
2. Artic. 41.

Klage som er gjort inden Tinge og Retten anhengig bør
efter Sielanske Lows at gifvis beskrefven til fierde Tingsocey lenge¬

re opholdisslib. z. cap. ef. Ilige maade bør at dømmis til sierde Ting.
Vide cap. 28 ibidem.

lib. 6. Cap. 10. G 25. Om Bonden cy vil møde

og svare til Sagensetc.
Klæde skal altsammen maalis ad Ryggen undertaget Skar¬
lagen og Vadmelidet maalis ad Eggen. legibus Erricipar F.13. End

om mand selger Klædes Lærit eller Vadmels eller og andre Vare der

falske ere Der om see den Norske Lows K. B. 10. cap. G supra Vocab.

Falst.
Klæderssom mand mister i anden Mands Abildgaard (for¬

staal om nogen findis der at ville stiæle Ebleeller anden Fruct) derfo¬
remaaeysøgis effter med Ran. Iydske Low. Ub. cap. do. men hafve

Skade for Hiemgieldsthidet er Tyfverj. Vide Abild Gaardsupra.
Klædedractsindumemum schema. Lat. der om lege Constit.
Erici Regis, Dat. Helsinzburgi, 1369. Poreg. 1. 2.3 G Reces Christ z.

art. 3. som forbinder at ingen her udi Riget (Kongen (Dronnin¬
geni eller deres Børn og Jomfruer undertaait skal maa bære Gyl¬

denstycke, eller noget andet som er i slaaet med Gud og Sølff; icke

Krtii

hel¬

Ki. Klo.
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heller Perler suden paa Hofvedet eller Halsklæde. Men hvo der imod
befindis at giøre dahafve forbrut det de drage til næste Hospital.
Lege Hospitals Forstanderesupra. lem Receß Frid. 2. art. 10. &

Leensmændinfra.

imod ofverflødighed i Klædedract, der om læs i Mose ).
Bogs 3. Cap. v. 2). hvorledis Gudgiorde selff voris første Foræl¬

dre Klæder aff Skindlog førde dem udi. Las hos Esa. Proph. Cap.
3. A. v. 6. ad sinem cap. Exechiel. Cap. 7. 2.39.20.29.22. Hos Mat¬

th. Cap.). v. 8. Marc. Cap. 2. v. 38. Luc. Cap. 7. v. 25. I Skrif¬
velsen til Tit. Cap. 2. v. 5. Vdi S. Peders z. Skrifvelse Cap. 3.2.3.

Klittetag Marehalm Hvideriis Sener Hielme Slies
det ere de Torne som groe i Strandbackenseller Klinten imod Ve¬
sterhaff dem maa ingen mand opslage oprycke eller i nogen maade

ødelegge (formedelst Sandsluct skyld) Hvo det giørsellerhiemler an¬
dre at giøresskal straffis som en Tyff- uden all Naadefor der til opret¬

keald den Skade der affkommer) Ochvoforbemelte Klittetag hos
findisshandstaatil rette derforssom for andet Tyfverj. Reteß Chri¬

stian.. 3. art. (3.
Asta, Hver mandmaattiltale den slig Gierning giørseller

hiemler anden at giørelmaa ogsaa tage alle de Faldsmaal der aff kand

falde slige som det var hans egen Tiener wansect hvis Tiener det er

s mi Gierningen findisbrødig: Blifver og nogen befunden med slig
Sag, og det kand hannem over beviis daskal hand icke maastaai
Loweller Vidnisbyrd der effter uden hand fanger Kongens opreis¬

ningstedt. Sillegt.
Klocker Campane. Lat eller Søndags gemeene Klocker i
Kjøbstædernes hafve de Fattigefris uden betalning naar de ved Dø¬
den aff gaar: Ellers gifvis aff Klockerne nogle Daler efter en hver

Byes vilkorsen Rirdalerseller tofgifvis aff Søndags Klocker. Re¬

tiß Christ. 4. Ub 1. Cap.4. artic. 34.
Klockerne maaeytilnogen Bryllupper eller Begrafvelser
stillis nogen tilvillie være sig Adel eller Waadels ocey anderldis end

Da¬

Kni.
—
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Dagenstid det udkræfvers eller ydermeere end aff Frid. z. anordniter.

Befindis nogen Klocker, som der imod stillee Klockerne nogen til
vilge de hafve der med forbrut deris Bestilling. Dict. Forord. Dat.

Hafn. den 19. Juld, Annois,9. See under det Ord Borgemestere

og Raad S allegat. Reteß lb. 2. Cap. F. Art. 7. parag.5. Lege Vocab.

Ringen.
Kniff culter Lat om nogen dræbis med Kniff, da bødis of¬
ver anden Bød 40 Marck. Ind. Low lib. z. cup. 22. Enyshvosom
drager sit Sverdeller Kinffselleelegger Hanen paa sin Bysselaff vred
Hustforstaa til Hofveseller udi Gaardenlimod anden handskalstin¬

gis igiennem sin Haand som handtagis med ferske Gjerninger end¬
doghandingen Skade giør. Gaardsret art. 7.

Den Norske Low formelder: Drager mand Knisf til anden
enddoghand giøringen Skade der medsbøde Kongen z. Øre Solff
og stande den til rette hand drog Kniff til efter 6. Mænds Dom.
M.B. 13. Cap parag 5. Endsstinger mand anden med Kniff Sage¬

løssoruskyldigssaahand gaar der af til Sengssor blisver ved Lifvet
dastande derfor til rettes efter 12. Mænds Dom: Gribishand med

ferske Gierningersdaer Kongens Ombudsmandplictigs at lade føre

hannem til Ting og lade samme Kniffsticke igiennem hans Haandt
uden hand kiøber sig der fra imod Kongen med 8. Ørtuger oc)5.

Marck. Endtrømmerhand bort da være Fredløssindtil hand retter
forsig imod Bondenor Kongen. Dict. b. Scap. parag.2. Oder¬

meere vide Vocab. Dræbis supra.
Kniplingsellet andet dislige Strickverck maa en i Riget ind¬

føris eller forskrifvis Alenpaa høyere priis end halfftredie Enckende

Rix daler: Maaeyheller for noget Klædebonbrugissbaade Knip¬

ling Strickverck Mellemwercks og hvis der kand tilsættis Alen aff
alleslags tilhaabe under et høyere beregnet end halfftredie Enckende

Daler. Sengelagen at besættis runden omkring med nogen slags
Knipling Strickoerckor Mellemverck er aldelis affskaffit og for¬

buditsunder 1000. Rirdalers Bøderstil næstehosliggende Hospit.

Re¬

Koc. Koe.
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Receß Christ.4. Ub. 2. Cap. S. artic. 2. parag. 2.3. Vide Vocab. Feste¬

folckaff Adelsapra¬
Rets. Her forudens er anno 1647. gandske forbudensalde¬

lis ingen Knipling frafremmede steder i Danmarck og Norge maa
indføris. End befindis nogen med saadanne Kniplinge, som icke
kand bevisis inden Rigerne at væregiorde hafve det forbrutshalffpar¬

ten til Kongenoe Cronen ochalffparten til den det angifver og op¬

leeder. Forord. Christ. 4. Dat. Hafn. den 16 Olai, Anno ursupra.

Kock, til Skibst perseintelligitur, maaey giøre Ildeller
Spisel uden den rette og sedvanlige Tid. Søeret art. 30. Endsun¬

derstaar signogen, at nøde Kocken der til hand bøde Kongen).
Marck og miste sin Hyre: Aabenbarerey Kocken saadant bøde 3.

Marck til Kongen) og 3. Marck til Byen: Vil Kockeneyforvare
Skibs Fætalielbøde Skadenfor miste sin Hyre. Dict. Søeleteo¬

dem capite
Kock og Kieldersvend Cocus & Cellariuspromus Lat. ere tvende u¬

mistelige Personer den er for Mad og Fødeatkaage og berede og den
anden for Dricke og Tørst at leske og slucke: (synderlig om dehaf¬

veveli Forraad) Hvilcke Personer ochafve en stoer Frihed til Hof¬
vessaavist deris Bestilling vedkommer: Saavelsom til Søessut

sapra. Gaardsretten formelder at ingen i Gaarden enten Adel
eller Wadelsmaa ofverfalde Kockeller Kieldersvend maaeyheller

nogen opslaatenten Kielderdørre eller anden luckelse under Liffsstraff.
Gaards Retsart. 30. Maa ey heller gaa i Stegers eller Kielders uden

befalning ibid. art.. 35.
Koebrygge fori, Agea. Lat er Ofverløb paa Skibessom skal

saavære forvaretsat det kand holde for Regn og Vandssaahvis Vaa¬
rei Skibet bliver indsatskand være uden Skade. Endsdersom Kiøb¬
mandens Godsblifver det ofver fordærfvit da svare Skipperen der

tilloe bedre Skaden: Men dersom det kommer fraunder neden op
da skaldet gaa ofver Skib og Gods, uden det skeer formedelst Skip¬

perens og Folckens forsømmelse. Søeretart.33. Lege infra Vocab.

Viin.

Kone

Kon.
—————

449
———

Koneser Qvindeoe Qvindis Persone. ulier. Lat maa al¬

drig døbe Barnsom Mand er at bekomme. Iyd. Low üb,1. cap.2.

Kone Jordsmaa Bonden eller Hosbondeneyselges ur supra

Vocab. Bonde. Jyd. Low lb. 1. Cap. 35. Jure Seland. lb. 1. Cap. 26.
Skaan. Lowlb. 1. Cap. 8. 9. 10 Vide Omgotinfra.

Konens Jord, hvad den erochvad Retlighed den følgerssaa

og hvorledis den beholdis og udleggis der om vide jus Seland. lb. 1.
cap. A. 22. 2. Elb. 5. Cap.1. & 2. 3. Skaan. Low lib. 1. Cap. F. 9 O.H.

12.3. S 14. G Recell. Christ. 4. Ub. 2. Cap. 7. art. 1. Parag. 3.4. 5.

Konesomhunsiger sig at være med Barn efter hendis Mands
Døds damaa hun blifve besiddendis 20. Vger i Boenswskiffts siden

skulle gode Ovinder grandske og forfaresom hun er med Barn eller eyt
Befinde de, at hun er med Barnsbesidde hun fremdelis Boet til saa

længe Barnet vorder født Fødts Barn saalænge efter Fader at det
velkand prøfvis og forvaris at det er ey Adelbonde Barn som død er

gielde og betale hun først igien, alt hvis hun tog eller annammede aff
Boetsftahendis Bondis tredivende Dags og tage eymeere sidentend

halff Boet Anden halffpart tager Bondens rette Arvinger. Iyd.
Low lib 1. ca. 3. Gjure Seland. lib. 1. cap. 2. Skaan. Low lb. 1. Cap.1.

Lege Voctb. Barn.
Kone som blifverbesiddende inskift Boe maa ey affhænde
enten Eyedom eller rørendis Godslhvortil rette Arvinge med gode

Mænd affhendis Frender skulle hafve opseende thi hun maaey øde
noget unykkelig enten Eyedomeller andet: Maa ey heller affhænde

det som hende eyselff tilhører uden allene saavist til den rette Kost
og Inderholdingssaa og til hendis Folckis Lønskandmedgaa. Jyd.

Low lb. 1. Cap.3.
Konesmaaeykiære paa Mandens gierninger den siund hand

lefver. Skaan. Lowlb. cap. S. Gu.
Kone, somselffhafver Bonde, hvor vist hun aff Boenmaa
affhænde eller gifve bort det finder den gunstige Læser i Jydske Low

Ub. 3. Cap.43.G 44. Jus Seland, formelder lib. 5. Cap. 3. at Hustru.

Lil

maa

Kon.
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maaey affhænde hendis Mand waffoidende meere end 5. Pen is¬
værd. Vide Skaan. Lowlby can. o. som ocher med ofret eens siem¬

mer. Endsde somkiøbemed nogen Mands Hustruskandey derfore
(7
vorde Tyff, uden Konenswinildhed var liust paa inge ibidem.

Lege Vocab. Hustru supra.
Konesarfver sit Barnssom fødis inden 40. Vger efter Bon¬
dens død som det lefverfor fanger Daab og Christendom Jar. Seland.

Ub. cap.2. Skaan. Low lb 1. Cap. 23. Lege sepra Vocab. Barn.

Kone, eller Møe tager i alle Arfvehalff Lov imod Mand.

Iydske Lowlb. 1. Cap.4.5. jure Selona. lb. 1. Cap. 10. Skaan.
Lowlib. 2. Cap. 1. 2. Se. Menhvorledissellernaar Kone tager lige
Lod ved Mands der om vide Jyd. Lowlb. 1. cap 5. hemsapra Vo¬

cab. Ectefolck.
Koneshvad heller hun hafver Børn ved Bonden ellereylda af¬
ver hun halfft efter Bondens død 1 udi Kiøbejord, Boe og Boskab

saaoc i alle Løsøre. Reces Christ. z. art. 52. Skaansk Lows Arfve¬
bogscap. 1.
Kone, arfver ey udi Bondens Jords men udi Kiøbejordtager

hun lige Lod ved Søns om Sønertilloelige ved Daatter som Søn
er cytilfor saaudi alle Boskab. Jydske Low lb. cap.s. Skaan. Low

Ub. cap. 22. Receß Christ. art 52.
Konessaalenge hun sidder Enckelot w mandet da maa mand

entagehendis Børnfrahende. Ind. Lowhb. 1. Cap. 29. Børnens

Laugverge skullehafve deris Jord i Forsvarsdog nyder Moderen ald

Nytte der af gaar dis imidlertid ibid. Vide Skaan. Low lib. z. Cap.

14. 1. G opra Børn.
Konestager fuld Compensationeller vederlag for hendis Jord¬
somsoldt et naar skisste skeer aff Kiøbe Jordsimentler: Er en Kjø¬

be Jordidatager hvn fyllestoff Bondens Jordteffter hans Død: Er

en Bonde Jordidatager hun eller hendis Arvinger fyllist Volegaff
beste Løsøre. Jyd. Lowlb. 1. cap. 29. & 36. Receß Christ.4. Ub. 2. Cap.

7. art. 1. parag 3. Vide Skaan. Low Ub. Cap. 10. 12. Lege Vocab. Hu¬

struensatras.

Kone)

Kon.
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Kone, som døer i Barselsen; der om skulle Sandmænd en

sværge. Jyd. Low lib. 2. cap. 9. Hvirinvna nonconcepit, o. fordi¬
at Barn avlis eyved hendes uden hen is egen vilge. Skaan. Low lib.
n. cap. 4. Omhun døer da bødiseyl Men for Leyemaal skal bødis,

forstaal om hun bliver beligget.
Kone, som giftis med Sønsomer i felligmed sin Fader og

Moder døer Sønnen ifellig, da tager Kone ikke meere Arff effter

hendis Hosbond) end hun indførde udisellig, thihans Hosbonde

haffde ingen Lod hos Fader og Moderstenstund de lefvede. Iyd. Low
b. 1. Cap. 1. Menhvorledis hendis Børn, som fødis i felligharfve

Oldefædre om deris Fader er død der om lege ibidem, c Skaan.

Lowlba. cap. 5. liem Bornsupras.
Kone der Bonde hafver eller og Møbarn maaey være Bor¬

gen for Pengesoc ey for andet. Jyd. Low lb. 2. Cap. 65.
Kone som hun døer før end Bonden for de hafve Børnsam¬
men og Bonden affhænder nogen Jord og giftersigigien, og faar

Børn ved anden Hustru hvorledis da forholdis der om vide Jus Se¬

land.libl. cip. z.
Konesvig der under forstaais alle slags Svig og Practicker

som Ovinder kand bruges enten i deris Mænds lefvende Lifffeller eff¬
ter deris Død. Iydsk Low ub. z. cap. 43. Lege Vocab. Svig infra.

Köneseller Møssom blifver voldtagen staberey der med deris

Gods. Der om Jydsk Low lb. 1. Cap. 33. Idermeere om Voldtegt
lege lib. 2. Cap. 16. 17.18.30. Skaan. Low om Ørbødemaal cap. 9.
GaardsRet art. 1. der staar saaledis: Hvosomtager Qvinde med

Voldseller Møesochøris Raab og paakaldtog siunis blaat Kiødsel¬
ler reffne klæder hand miste Lifvet enddog hand ey fuldkom sin vil¬

ge. Vide Voldtegtinfra.
Kones eller Møsudgifver og bøder ey Mandebod med deris
Slectstagerey heller Bod. Iyd. Low lb. 2. Cap. 26. jurtatert. Lige

infra. Lærde Mænd. Odermeere vide Vocab. Hustru.
Kongesker. Lat. Guds befalning om Konger at udvelge

Lili

saa

Kon.
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saaochhvorledis de skulleskicke dem udi deris Regimente. Der om læs
Mose 5. Bogs 17. Cop. A. versu 4. ad sinem Capuuli.
Kongers Embedeer, at straffe de Onde focredde de Bedrøf¬
vede Der om læs Salom. Ordsprocks 20. Cap. v. 8.20. 28. Hes

Propheten Jerem. idet 21. Cop. v.). 12. G Cop. 22. 2545. etc.

nem Jydsk Lowinprefatione harag.3.
Kongers Viis og Ret over deris Undersaatter findis be¬

skrefven i den z. Samuels Bogs 8. Cap.A. v. 10. 4477.
Konger og Øffrigheds Personer skulle giøre Gud Regen¬

skab for deris Regimente og derforeholde Vijødomiærespaa det de
kunde regiere evindelige. Vdi Visdommens Bogs 6. Cap. v. 5. 22.

625. Syrachi det 10. Cap. siger: Enbalstynig Konge fordærf¬
—

ver Land og Folck Mennaar de Vældige ere forstandige da frifvis
Staden Versione Lutheri.

Kongeubørog ville for Altingat elske orfryete Gudlorhandt¬

hæfve og fremdrage den Christelige Tro og Religion og holde en hver
ved Lowor Retsalle ocenhver besynderlige for Ofrewold, beskytte
—
oebeskerme.
Receß Christ. z. art. 1. Gr. Handsest. Frid. d. Art. 1.2.

Den Norske Lows Tingfar Valckcap. o. parag. 1 formelder:
At efterdi Guds Fryetssor den sande Religionser en begyndelse til alt

Gott daskal Kongen være forplict at handthæfve og beskytte den

Religion og Lærdom som nu prædickis i Danmarckor Norge efter
den hellige Bibelste Prophetiske og Apestoliske Skrifft uden ald
6

feryndring.

6Sammeledis skal Kongen holde hver Mand) Edeloch¬
ædels ved Norgis Rigis Low (Ret othvis Privilegier og Friheder
dennem aff fremfarne Konger gifne ere og icke tilstede nogen imod

Lowen og Privilegierne, at forwrettis i nogen maader: Hvilcketoc

Könningen skal confirmere og bekræffte Adelen og Rigens Stæn¬
det naar hand kronis til Konge sparag.2. ibid. Legelupre Tocab.
Danmarck. Men hvad og hvordan Eed (Riddermænds Mændog

Adel Biscoper-Prælater (Prowster og Laugmænd samt Borgere

og

Kon.
*—

———
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og Bønder skal svære Könningen, naar handstalbyldis det haf¬

ver den gunstige Læsere aff forv. Norske Lows Tingf. B. v. Cap at

fornemme etc.
Kongens Embedeersat dømme Dom lot giøre Retforfrelse

dem som med Vold tvingissor lade onde Giernings=Mands som en
villerettis- udihans Landeylefve der udier hans Guds Tienisie¬
Mandsor Lowens Giemmere derfore erede og alle skyldigessom udi

hans Lande boes at være hannem hörigeslydige og underdanige. Vide
m Prefat.legi W.ld.2. par g.3. G 4. Privileg. Christ. 1. Anno 1460.

parag. 1. 2. 3. Et Privil. Regis Frid. 1. Parag. 1. G 2. Handf. Fril. 2.
art. 2. 3.4. Seeydermeere udi den Norske Hirdsktacap. o. som og

her med kommer ofver it.
Kongen, vilaltid dømme uden vild og eytage for Retten,

Gunst eller Gafves eller ansee Personerne Adel eller Wrædel sin¬
den Raad eller uden men være ligvillig til at hieipe og skicke den¬

nem deris Rets være sig enten Indlændiske eller Volændiske Folck,
6

Fattige eller Riges Wenner eller Wevenner. Handf. Fride.
artic. 17.

Kongensvilingen Forbudgiøre paa Øren Korn Smør
Sildseller noget andit at udføre af Riget uden det skeer med meeni¬
ge Danmarckis Rigis Raads Raadsvillie og samtycke. Handf. Frid.

2. art. 29. Vide Handfestning. Eritipurg.. 5.
Kongenter Verge for alle dem der cy selff hafverette eller ve¬
derhefftige Bergersthi den maa en værie der hærier. Jyd. Low lb. 5.
cap. 28. Pereg. ultim. Legt mfra Voctb. Varge.

Kongens forplictissaff allsin yderste Mactor Formuesat for¬

meerefforbedre de forhøye Danmarckis Rige Handf. Frid.2. Art.3.

Kong Waldemars Lowlstalholdis wbrødeligsuden noget er
formindstet eller forbedrit med Friheder eller Handfestninger af det
som i Lowernefindis. Derom see Handfest. Olaiprog. 17. Lege Con¬
Fit. Christoph. Reg parag. 25. & Constit. Regine Margar. parag. 16.

Ericu Rerm Constit. sua Anno 182. Vide Low mfra.

Lil i

Kon¬

Kon.

454
———

————

Kongen dieler Lowen med Bondenldet er saarer og staaren
hver til Rette for Danmarckis Rigis Raads og fuldgiører derts

Dom og der udi ingen wgunst eller whylde fatter til nogen. Handf.

Frid. d. &rt. 30. G. &. formelder 1 At Kongen vil pleye Anklageren ret

for Rigens Raad og for dennem stande hver mand til rette ochende
oggifve hvad Lands Low udviser og gifver. Odermeere see Constit. Re¬

gis Christoph. purag. 28.
Kongenlofoersatelske og Fremdrage Danmarckis Rigis Raad

og Adel og med dem styre og regiere Danmarckis Riget og besørge
Danmarckis Rigis Raad med Cronens Læne saa de ey paa Rigens
vegne skullehafve nogen besværing paa deres egen bekosining. Hand¬

fest Frid. 2. art. 1. G Frivileg. Christ. 1. Parag. 178. 3. G Privileg.

Frid. 1. Parag.14.
Kongen vil ingen udlændiske Mænd tage udi Danmarckis

Rigis Raadseller forleene med Danmarckis Kronens Slot eller Leen
uden det skeer med meenice Danmarckis Rigis Raads villieffuldbyrd
og samtycke. Handf. Frid 2. art. 5. Vileyheller stadfeste nogen Vd¬

lændiske Privilegier, som gielde paa Riget eller paa ny udgifvesuden
med meenige Danmarckis Rigis Raads Raad. art 18. ibidem.
Kongen vilicke med sine Bresveeller Steffninge drage no¬

gen fra Herritzting Landstings eller Rigens Cantzeler: Ickeheller
maa nogen indskinde sig for Kongen og Rigens Raad, førend Dom
til Hiemtingene ganget er. Receß Christ. 3. art. F. G Friv. l. Christ. 1.

nno 1460. Par ag. 1. & Constit. Christoph. Regis, parog. 34. Handf.
Frid. Lart. ef. G Receß. Dat. Borsholm i 22. parag. S. Reciß Frid.2.

artic. 1. Legesupra Appellatio.
Kongens Steffninger, hvorledis de skulle forkyndis saaoe

deris Straff som siddehans May. Steffninger ofverhørig der om
lege Receß Christian z. art.. 5.& infra Vocb. Steffning.

Ends i Norge maa icke Kongens Steffningtagis udi smaa
Sager men de skulle forstordelis til Bygdettingsor der gange Dom

Neyeshand icke med den Domsdamaa hand inesteßin den Domfor

Laug¬
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Laugmandensic. Vide Appellatio supra. item Tinaf B. 2. cappar.4

Kongensmaaride Marckesliel, omhandvill dog at hand ey
kommer aff wvare tilssaa det er dølt for enten aff dennem der i de Dee¬

leere: Bedreer det dogsat Marckestiel sværie end ridis fordidet er
dem meest vitterlig der næstsidde. Iydste Low lb. 2. Cap. 2. Videin¬

fra. Marckeskiel.
Kongensmaatagesig Mændofveralt sit Rigesihvilcke Skib

hid vil (forstaa til at brug udi Krig og Feyde=Tid det maaey
Hertuger Kongens Børnseller Adelsmen de skulle tage Mænd paa

deris eget. Jyd. Low lib. z. cap. s. Vide Skiben fra.
Den Norske Low formeldersat Norgis Kongelskalraadesoc

binde afver hans Indersaatte efter Lowen og binde dem i Leding
og Vdferd naar behoff giøris: Ickemaa Indersaatte synne Kon¬

gen Leding men er plietig med hannem Rigens Fiender at affver¬

ge og maa hand udbindehalff Almuen, og flere om behoff giørie.
V.B.1. Cap.
Endskommer Feyde paa i Rigets da maa Kongen udbinde ald
—

Almuen til Landhielpeller til Skibssmed Vaaben og Kaastjeller saa

mangehannem med beste Mænds Raad, siunis behoff giøristibid.
cap. z. har ug. 1. Lege Vocab. Budsticke. Nota. Vi Kongenhafve

flere Folcktil Skibsldaskal flere Skibrede tilhielpe eft. Viaecap. 10
ibid. perag 2. vide Vocab. Ledinginfra¬

Kongenoe Danmarckis Rigis Raadalleene skulle dømmeu¬
dialle Sagerssom gielde paa Adelens Lis ellerære. Receß Christ.,
artic. 27. pareg. ult. Privileg. Christ. 1. 1869. per 3. 10. Handfestn.

Frid. 2. art. 27. Restript. Christ. 4. Dat. Koldingh den 15. Augusti.
190. Reces Christian.. 4.lb.2. Cap. bart. 14. G 26.

Kongensgifver ey nogen wfri Mand, den Frihed og Frelse

som Riddere og Svenne de hafve uden ald DonmarckieRigis Raads
Samtycke uden nogen forhværfrer det saa ærlige paa Marcken at
hander det værd. Handf. Frid. Lart. 19.
Kongen-Dronningens eller nogen anden paa deris vegnesmaa

en
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eykiøbeeller pante Kongen eller Kronen noget frist og frels Gods til

her i Riget. Handfestn. Frid. 2. art. 20.
Endbekommer ellerhiemfalder noget frit Adels Gods Kon¬

gen ved Domsda skulle Leensmændene under hvilcke saadant Gods

faldersdet endelige selges enten ved opbindelses eller i andremaader stil
andre aff Adels og giøre Kongen derfor Regenskab. Reteß Christ. 4.

lib. 2. Cap.1. art.. Per 287.
Kongenspaalegger eller begierer ey nogen Landskat aff Ade¬

lens Tiener: uden det skeer med meenige Danmarckis Rigis Raads
Raad og Samtyske. Recess. Christ. z. art. 2. Parag. ult. Handf. Frid¬

art. 9. Constu. Christoph. Regi, parag. A. Privil. Christ. 1. Parag. 13.

636. Privil. Frid. 1. Parag. 8. 9. G 10. G Privileg. Christ. 3. paragag.

Hanfestning Friciparag.s.
Den Norske Low Vof. B.1. cap formeldersat Kongens eller

hans Ombudsmand (skalingen almindelige Told paalegge Almu¬
enhvercken Gafvers Gestebuds Hestefoering eller Veedhug naar

Ledinggiørissundtagen Skindsfærdfor anden Lydighedssom Lowen
udviser. Videparag.2. ibid. Lige Vocab. Ombudsmand.

Kongens bruger eyfellig ydermeere med Fiskeris Oldensvin,

Skowhug Iagt eller anden brugelse end som Kronens Lodor deel

kandtaale. Receß. Christ. z. artic. 29. Handfestning Fridericizart. 7.

Lege Vocab. Felligsupra.
Kongen) hafver en Rigens Hoffmester en Cantzeler en Ri¬

gens Marsk som ere fødde Danske Mænd aff Adel, hvilcke udi Ri¬
gens Ærinde og Sager tilhans Kongelige Regimentis opholdelse

skulle være behielpelig) effterdi hans Kongl. Mayest. ey ene kand fø¬
resaadant høyt Regimente. Handfestning Friderici Secundt, art.. 46.

Kongen afftager eller omskiffter en Lowen- uden Landsens vil¬

lie med mindre den er aabenbarlig imod Gud. (t mprefat. Low¬

bogs. G Corstu. Christoph parag.s.
Kongen hans Fogder og Embedsmændskulleeygribesbasie
binde, eller udi Fængselsætte nogen Ridermands Mand, foruden

hand
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hand tilforne er forvunden effter Lowen eller og handtagis ved de

Gjerninger somhandeffter Lowensmaagribis og sættis for. Dog
er enhver forplicts at stande til rætte for Kongenor Danmarckis Ri¬

gis Raads for hvis nogen hafver hannem at tiltale. Handfest. Frid.2.

art. 13. Constit. Waldemar, G Christopheri siln, parag. 11. & Con¬
stit. Christoph. Regis, parag. 27.
Endhvosomkommer til Kongen paagod Tro og Lofve og
paahans Kongl Mayest. Skrifvelse og Brefvelde skulle ubehindret

saa oesicker og frijskommehiem til sit eget igien: Dogskalen hver væ¬
repligtigsat svare og staatilrætte for hans Kongl. Mayest. og Dan¬
marckis Rigis Høyvise Raad. Dict. Handfesin. Frid. 2. Art.. 222.

Kongensvilicke med sine Brefveforbinde nogen Mands Arf¬
ve Tienere at svare deris Hosbonde. Handf. Frid.2. art. F.

Kongen vilicke troe den som forfør eller beliufver nogen god

Mandsmen vil Anklageren være saadant gestendigsudihans Kongl.
Mayest. og Danmarckis Rigis Raads nærværelsefor den andens paa¬

hørsda gaais der om hvis Ret er. Vide Handfestn. Frid. L.Art.. 43. Vi.
de Løgnspauld infra. & supra Vocab. Klage, lem, den Norske Low

O.B. A. Cap. Parag.3.

Odermeere om Kongenmißtroer nogen at hand icke skulle
være hannem Huldog Troseller og icke vilwærgehans Landsden skal

sætte Gissel. Vdfar B.3. cap. parag. ultimo. Legesupra Vocab. Gis¬

sel. Endssicter Kongennogen at være Lands Forræder for det blif¬
verhannem lowlig ofverbevist være Fredløs sor straffis som Lowen

udviser. Dict. Ub. Grcap. 18. Lege Vocab. Lands Forrædereinfra.
Kongens=Ræt skalder Lowen Bøder og Faldsmaal som
Kongenor Kronen tilkommer. ur Jydsk Low lib. 2. cap. 103. jur Se.

land. b. 2. Cap 32. lb. 6. Cap. 5. 6. 7.8. 632. Dogbør Kongen først
at hielpe Bonden Ræt thi Kongenkandey fange før Ræt fordi
aff Bonde=Sagreisis Kongens. jure Seland. lib. 2. cap. 326 ub. 6.

cap.11. G.
Den Norske Lows M. B. siger At allesteds hvor Bonden mi¬
Mmm
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ster Bøder der fanger Ombudsmanden eyheller Bøder paa Kon¬

gensvegne. Cap. 18 parag. 3. Lege Vocab. Bondens Saglsupra. Thi
hvor Bonden børingen Ræt. der bør Kongeney heller Ræt. cap. 19.
Mener Sagenklaget enten til Tinge eller for Ombudsmanden og

vorder siden forligt da maa Ombudsmanden dog søge Kongens¬

Sct. ibid. paragraphoultimo.
Nota. Kongens=Ret naar nogen for Gieldsøgis. ut i Nor¬

geser enhalff Marck Sølf: Men farer Kongens Foget icke med

naar Vurdering og Vdlegskeersdamiste Kongen sin Ræt. R. L.3.
sap. parag 3.
Könning Christ 1. Privil. 1460. G Regis Frid 1. 124. parag.10.
siger at alle og en hver Adeloc Waadel skulle søge deris Ret inden

Lands for Kongl. Mayt. og Rigens Raad og Mænd. Lege Handf.
Frid. 2. art. 30. G 45.

Kongen, vilickeformindske de Leens som gode Mændhafvei
Pant: Kandsaadanne Leene icke heller forbrydis 1 uden som Arff og
Eye forbrydis med somer Affvindskiold. De qvo Handfest. Frid. 2.

artic. 16. (37.
Kongen holder alle sine og fremfarne Kongers udgiffne
Brefvesved Mact. Handfest Articulo zy. Gifver ocey Breveimod

Bresve. art. 38. Privileg, Christ . parag. 3. G. G Privil. Christ. z.

parag.2. G.
Kongensannammer alle Slots Lower udi Danmarckor Nor¬
gel aff Rigens Raads og antvorder dennem igien til Rigens Raad, A.

del og indfødde gode Mænd og ingen anden dem at holde til Kon¬
gens Haand. Handf. Frid. 2. art.. 46. Privil. Christ. 1. parag. 37. Le¬

gemfra Vocab. Slots Low.
Kongenstager en Fredkiøb aff Manddraberensor gifver Fred¬
løs Mand sin Fred igiensførend hand er forligt med den Dødis Kiøn.
6

lydsk Lowlib 2. cap. 22. Naar saadan Forligelsemaalskalskee der

om vide Christ z. Receß. art.2. hem supra Bod.

Kongens Lansmand) skallade liuse Kongens Fred ofver

Mand¬
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Manddraberen naar hand er foren til Bod. Reces Christ. z. art.2.

ERescripti Christ. 4. Dat. Hafn. den 30. Junnil, 189.
Kongen begynder eller paastaaer ingen Krig uden det skeer
med meenige Danmarckis Rigis Raads Villie Fuldbyrd og Samty¬
cke. Constit. Regine Margr. Parag. u. & Constit. Christoph, parag.13.

Handf. Frid. 2. art. v. Privileg Christ. 1. Anno 1460. Parag..
Kongelige Brefvesor Mandater skulleholdis og actislunder

tilbørlige Straff. Lænsmændene som dennem forsømmes eller forbi¬

gaaefforbryde der med deris Læne. Er Restriptio Friderici z. sub Dato
182. den 19. Jun. Lege supra Vocab. Lansmændene.

Kongens Breve (forstaa Steffninger) maa ickeforhværfvis
eyheller udgifvis udinogen Sager førend til Hiemtingene vorder

dømt i Hofvit=Sagerne. Lege Constit. Erici Regis,382. Receß Fri¬

der 2tic. 1.

Kongen gifver Skiofling over Fredløse Mænd (det er at
de maa gridis hvor de findis) om deey ville fly inden Dag og Maa¬

net.. Jyd. Low lb. 2. Cap. 22. Lege Fredløsesupra.
Kongens Hærstræde o: Landevey) skal 2. Eyere med deris
Eed vide. Jydske Lowlb. 1. Cap. 52. Legesupra Adelvey. Endofver

hver Bymarck skulle de Eyermænd der i Byboer) Kongens Hær¬
stræde giøre. ibid. cap 6. Vide Receß Christ. z. art 58. & infra eye.

Kongen, skal hafve udleg og fuld Faldsmaal af dem som

forfølgis med Rigens Deele. Rigens Ret art. 29. Kongens Falds¬
maals er tretten Dalet en Ort. artic. Nr. ibid. Lege Vocab. Straf¬

breff. infra.
Kongens Fogder eller Lænsmænd skulle aldelis intet bevare
dennem med Adelcus Tienere Gods og Ennemercke, Skow-Fiske¬

vands eller nogen anden Herlighed, enten med Sagfald) Giesteril
Ægts Arbeidseller anden besværing at paalegge uden hvissmed Ade¬
lens som Godsit og Tienere tilhøre deris Villie og Samtyckekand

hafvis. Lege Adelens Tieneresupr., Handfessin. Frid. 2, art. 6. Re¬
tet Christ z. art.2. lem supra loctb. Fellig.

Mmm i
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Eyheller maa Kongens Fogder eller Ombudsmænd nøde

nogen tillat kjøbe Slacter fæsorseige sigigien men skal selffkiøbe aff
dem som hafver at selge og gifve derfor fuld værd, som en anden vil
gifve: Nøder Kongens Fogder noget til at selgesig Ware eller

giøre Forbud paat uden Kongens villie da straffis derfor som ved¬
bør. Norsk Low. K. B. o. Cap. Doghafver Kongen forste Kiøb paa
alle Wareffor sit værd Kongen behøfver: Dog maa icke Ombuds¬

manden eller hans Foget skiøbenoget igien at selge til Forprang

men alleniste Kongen tilbeste ibidem, parag.1.
Kongens Fogder og Toldere maa icke bruge Kiøbmand¬
sk bi Haffnerneseller drage ud imod Skib som indkommer, at kiøbei
Kongens Naffnfor siden selge igien til Forprang: Eyheller maa de

forbinde nogen som indkomme i Hafnerne (med rede Penge at kiø¬
bederis Last for) at kiøbe med andre end med dennemspaa Kongens

vegnelskeer det da maa handsættis aff hans befalningsic. ut: Norsk

Low K. B. 10. Cap. Paragrapho 18.
Kongl. Mayest. Tiener, som i Kiøbstæderneboe ocbru¬
ge Borgelig Næringsde skullegiøre og udgifve Kongens og Byens

Tynges lige ved andre Borgere skulle ogsaa svare en hver for Bor¬
gemestere og Raad, saa og Byfogdenssaa vist Kraffor Maning og

deris Handvercker vedkommer. Receß Christ. 4. lib. 2. Cap. 3. Art.14.
Parag.3.
Endbruge de ingen Handvercks eller Kiøbmands Geverbimed

Kiøbens Selgens Tappen, Høkens eller saadant saa de ingen Bor¬

gere deris Næring betage da ere de fri for ald Borgelig ot Byes
Tynge: Dogskulle de lønne deris Siælesørge saa og Broerlegge
for deris Gaarde: htemholde Gaderne reene, og Vanding ved mact

ogsaadant som dehafve selff Gaffn affsibid.
Dogmaa Kongens Tienercarbeyde for dennem selff indbyr¬
disssom i Tienisten ere, og en for andre dog maa deey holde Svenne

demaaoe arbeyde i deris Huses med deris Børn og Folckalthvis til
Manufacture regnis med Linnetwefven Spinden og saadant: maa
96

Kor. Kri.

46)

og giøre Kramaare og det selge i Dytintals til Kræmmere og ingen

anden. ibid. par 182.
Kongens Jord, omnogen selger uden hans Forloff, daer

hand Tyff derfor saa og den der kiøber: uden hand verger sig med 6.
Mænds Eed, at hand viste det icke. Norsk Low Tyff. Bo. cap.

Paragr. 1.
Kordeellrudentes. Latind ere de Tawlsom Skipperen bru¬

ger i Skibet: Godset udorind med at sætte Karnatkaldit. alids

Vindtawelsut suo loco. Søeret art./4.

Korn Meel Kniplinge Messing og Jern Arbeide som fra

fremmede steder her i Riget indføris hvad der aff gifvis og med for¬
holdis der om see Forord. Christ. 4. Dat. Friderich den 7. Septembr.
Canno 1647. Hvorledis Kornskalmaalis derom lege Vocab. Tøn¬

de Maal.
Kornsgranum, frumentum. Latine. om nogen Hiorder an¬

den Mands Korn op med Vold det er Hervercke og derfore bødis
40. Marck: Endt Hiordis Eng op dagielde Skaden oct bøde z.

Marck Bonden saa og Kongen. Jyd. Low lib. 3. Cap. 48. G supra

Hiord.
Kræmmere propola, mercator, istitor. Lat der om supra Vo¬

cab. Fremmede.
Krigs=Commissarie Conqvisitor. Latine. Saadanne Krigs¬
Commissarier, aft Rigens Raade tilladis udi Recessens Hestes at

hafve hos dennem selff aff deris egen Rostienistet Ocandre Com¬
missarier aff Adel sto (om de ellers saa stor Rostieniste hafve at un¬
derholde) Men Resten som de holde aff deris Godssskulle til Compa¬

gniet: Rigens Marskhafver ald sin Rostieniske hos sin Person at
beholde Dogskulle alle forbemeltesuaar Fienden er forhaanden med

samme deris Heste og Folckshos næste Rytteri dennem ved haanden
erlindstille eller og de selffisaavist mueligt paa de Orter som dennem

børloede Tieniste med Commende og Ordere at bestille sig lade fin¬

de. Receß Christ. 4. Ub. Scap. z. art.4. parag. m. Lege Vocab. Mun¬

string. lem Rostieniste ifra.

Mmmit
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Kroer diverforium, diverforiataberna. Latine. Ølsaloc Kro¬
er paa Landsbyerne i Danmarckaffskaffit uden de paa store Alfar¬
veyes til den Reysende Mands Aflegor Herberg aff Kongens Læns¬

mand ere tilforordnit som og med Leer og Langhalm til Bygnings

Nødtørfft aff Kronens næstomliggende Bønder forhielpis: Dog
Olsal at holde maahvercken Kroermand, eller anden sig under¬
staa End findis nogen der imod at giøreshafvehvergang forbrut Øl¬
let til Husarme, og o. Rix daler til deris Herskab. Receß Christ.4.
Ub. 2. Cap. 27. art. 1. Lege Vocab. Gilder. ltem Giesterisupra.

Kroerhuse eller Hytterganeumacaupona. Lat maa ingen ved

Tingebygge eller der hafvefal enten Øleller andenslags Drick at

udtappe: Hvo det giør straffis som den sig modtvilligimod hans

Kongl. Mayest. naadigste Forordningforholder. Receß Christ. 4. Ub.
2. Cap. 6 art.. 6.
Eyhellermaaholdis nogen Kroe i Kirckernis Lader: doghol¬
dis den ved ligesaff de der i boer for Leyes eller i Festehafver. Hvor saa¬

danne ringe Fordeelgefve bryddis de aff: Steenen sættis til Kücken
eller selgis Kircken til beste eadem Receßlib. 1. Cap.4. art Lo.

Kropsvel Krops=Jorderidem, kaldis fornemmelig i Skaa¬

ne) Øde Boes Jorder som findis særlige i Marcken (gemeenlig
Selff Eyere eller Bonde Eyedomf følgerocsommesteder Kongens og

Adelensformedelst Hæffdsor i andre maader) hvortil ingen Hus eller

Byggestæder findisssom nogen veed aff at sige: Hvor om Skaansk
Lowlb. 17. p siger: Om nogen bortfæster bare Krop o. Jord¬

foruden Hus) dakiøbe den Hus (forstaal om nogen paa steden bygt
er som Jorden Aae ocyrcker det er den som fæster efter en andenfel¬

ler og Jorddrottenslofverhin som Hus Aaes at afføre Hus sin: Hvor
aff sluttis at Landboeigamle Dage eller Brydie som hafver fæst

saadan Jord, aff Bonde eller Jorddrotten dehafveselff bygt sig
Huus somigien maatte selgis naar de døde ellerlowlig affdroge

Jedpete terium.
Krøckemand eller Krøblinglidem Mancus. Lat. o. den som

er
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er wanførseller Lemmelestssaahand kand icke gaa uden ved Kiepel¬

ler Krocke. jur. Seland. lib. z. Cap. 28. Lege infra Vocab. Mandhelle.

Krømpe, eller Krompenidem, er det som er indkrubbit eller
krogget sut Jyd. Low lb. z. cap. 26. Vorder Mands Lemmer lydt og
vorder dog noget nyttigt, saa at hand kand det baade krompe ocre¬
ckesetc. Lege tert, preallegat. & infra Voctb. Lyde.

Krud eller Salpeter maa ingen Indlændiske eller Idlændi¬

skeaff Riget udføre: befindis nogen der med dahafve forbrut hvis

hand isaa maader hafver med at fare for der foruden firaffiss som den
der modtvilligen imod hans Kongl. Mayest. Forbud handler. Receß
Christ. 4. lib 2. Cap. 12. art 2. Ligemfr a. Salpeter.

Krybeskiøtterscancularius wenater. Lat kaldis de som gaa
omkring og ødelegge Iagten Tienisteløse Folckseller og andressomey

hafve Hiemmelfor sig. Findis nogle saadanne Krybeskytteres med
ferske Gierningersde maagribis og bindissaff hvem dem finder og of¬
verkommersor foris til Tingeforlade deris Øyen udstinge. Endfin¬
dis nogle Krybeskietter oeskinde paa Hiemmels daskulle deskickis

til Lænsmanden: Hafver hand hiemmels da svare den hans Hien¬

melershans Gierninger og staa der til Rette fore. Receß Christ.s.
artic. 67.

Krybeskiøtterc) maaeytiistedis: deregnis alle for Krybe¬
skiøtter, somskinde og ødelegge Vildt og dog eytiene nogen Hos¬
bonde for Klæde og Pengesor søge Dugoe Disk. Reces Christ. 4.lb.

2. Cap.I. n 2. Lege Iagt supra.
Kulevexlener forbudit: Forstaalingen enten Adel eller W¬
adell ma. udeskenogen med Pistoler eller Bøsser at fecte: Eyheller
modelomhand der med fordret bliver. Giør nogen aff Adel der imod

strafis paa det høyeste, effter Kongens og Rigens Raads kiendelse:
Skeer det iblmtwfrij Folck, og wfri Mand bliver dræbt siedis ey

i Kerekeeller Kirckegaard at begrafvis: Blifver hand ved Lifvetsda
straskis paa sin Hals hvad heller hand giør Skade eller ey. Doger

ingen formeent som wforvarendis ofverfaldis hand jo sit Liff maa

for¬
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forsvaresmed hvis Geweer hand mæctig er. Retes. Christ. 4. lib.2.
cap. 10. art.2. Lege Vocab. Nødvergeinfra.
Kulfve ere smaa kullede Hufver giort aff Leder eller andet

Tøys somkandsidde tæt paa Hofvedet Cullulus vel cullula, latine,
som voris studerende Ungdomsnemliggen deel Magistri saavel som
andre nu bruge (maa skee) for deris Hiernis Styrckelse og Sund¬

hed under deris Hatte. End ogsaa bruge dem en delgamle Folcksaff
fornødenhed for Varmeskyld: synderlige de som ere skallede eller

hafve tyndt Haar paa Hofvedet. etc.
Saadanne Kulfves bleve Munckene tilstedt og befalit at bæ¬
repaa deris Hofveder udi Christiant z. tiid (thide maatte icke krun¬

ragis som førs ickeheller affragis med Krandtze neden om Hofveder¬

ne; men skulde udi det stedsbære saadanne Kulfveeller kulfvede
Husversom de vilde ickelade deris Haar voxe. Hvorom

see Kirckens Ordinantz udiden Artickelom

Clostermand fol. 34.

D

D

D

—

D

48, 28
4
2 Der
E

22

——

—

2Das
2

H
*
5

48

3

2

E
2

H.

Laads

Laa.
—

—————

465
———

5
Aads Eyere (sigis ockaldis de saa mange som udi en Eye¬
dom findis Laadtagne eller der udihafve Laad Deel eller

I.

Anpartsetc. Hvorledis alle Laads Eyeresskalgifvis Kald

og Varsel førend der kaldis paa Sandmænd som skal svære Mar¬
ckeskiel derom see Christ. 3. Receß. art. 27. Lege Vicab. Eyedom. Men

hvorledis forholdis naar nogen aff Laads Eyerne, som udi Bye

boesbefinder sig at haffve bryst udi nogen Eyedom derom see art. 28.
ibid. Hino.
Laadning eller Vdleglaf den som meere Jordhafver hvorle¬
dis det skalskeeslege ibidem G infravocab. Reeb.

Laaland=Falster og Møenshaffve den samme Lowssom Sie¬
lands Fare foruden detsat hvo som dræber nogen MandiLaaland¬

handskal bøde offver den rette Mandbod 40 Marck, fordi at debe¬
dis det selff aff Kong Woldemar og hand dem gaff og de vedtoge.

Erici Regis Handfestning parag. 1. tertu allegat. Hvor aff det gam¬
le Ordsprock: At Laalecker sigis 40 Marck bedre end Sielands¬

Farene etc.
Laan mutatio vel comodare alicui de domo domum. Lat der

vedkand forstaais alt det som nogen laaner eller bortlaaner det

være sig Penge) Qvæg, eller andet Gods ut Jyd. Low lib. 2. Cap.
14. som siger, At Laansoe wrdepenge maalcke fortabis. Hine Pro¬

verbium. Laan bor at gaa lydeløs octackeløs Hiem. etc.
Den Norske Low formeldersat alle Laansskal wskadhiemkom¬
meseller betale dets værdseffter ser Mands tyckes undertagit den som

laante bliver bortemed Laanet, fordi den børicke at igien føre
nogen Laanssom en kandfrelse sit egit Liff. L. L. B. 37. Cap. parag. 1.

Ingen maabruge lenger Laansend hand hafver Loff tilsbruger

hand Laanet lengere end Forord var bøde imod den hand laante aff
1. marck Sølff. ibid. paragrapho 2.

Nyn

Nots

aa.
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Nota: Hvo somgiør anden forfang paa sit Laansbødehan¬

nem en Marck Sølff. K. B. 27 cap. parag.1.2. Ydermeeresee Skaan.
Low lb. 16. Cap. 3. Iyd. Lowlib. z. Cap. 54. jure Seland. lib. 6. cap. 2.

3. G4.
Den Norske Lowsigerydermeere at Laans og det som nogen

er tildømtsoc ald den Gield som Vidne er tils stal udkræfvis c.sagis

som Gield: Ocallehvis Penninge, som tilvisse tid udlofvet ersskal
tiludlofvede Dagor stedbetalis etc. K. B. Cap.

Idermeere den som laaner noget handskalforvare det og
flie det heelt hiemigien vil handicke slie det hiemigien, da maa det
udsøgis som vittetlige Gods. ibia. cop ig. Endselger nogen det hand

laante damaa den det udlaante søgehvilckenhand vil enten den

der soldteeller kjøbte: Lige saaforholdis ommand giør Laan aff
Laan ibid parag ult. Omnogentager selffulaant, derom lege

Vocab. Skib & L. L. B. 37 Cap.
Laant=Gods maaicke tabis eller blive borte men skallydis¬

løshiemkomme. Jydske Low lb. z. Cap.54. Jus Seland. b. 6. Cap. 2.

3. G 4. Skaan. Low lb. s. cap 3. Om Laaneller Leye Jordsvide lib.
1. Cap. 27. Juris Seland. Lege supra Halnede Fæ.

Endtager mand andens Hest Øeg Skibslidtt eller stort sel¬

ler saadan anden Tingswlaant da bøde til den hand fratog efter

lowlige Dom dog skal der udiansees hvad Nødhannem dreff til at
tage det eller hand giorde det aft Afvind og hvad Skade mand haf¬
de der aff at det var hannemfratagit saa og hvad Mand hand var
dabødehannem slig Skade og Bøder som dehannem tildemme og

ligesaa til Kongen somhand hafver der Sag udifor den som togsskal
ene svare der tilsbaade forsigt sine Børn og Tienere. Norsk Low L.

L. B. 37. Cap. parag.4.
Laant eller Leye Godsshvorledes der medseffter Guds Low

skulde omgaais der om læs den 2. Mose Bogs 22. Cap. v. 14. 5. No.

sa: Hvo som laaner sin Næsteshand giøren miskundelig Gierning
og hvo som hafver Godsshandskal det giøre Syrach Cap. 29. v.).

Haff

Laa.
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Haff Tolmodighed med din Næste ihans Nød og giør den Almisse

der til medsat du gifver hannem tid v. 1. Vide Cautio supra.

Laaner mand anden Vaaben, og giørhand Skade der med

som der laante saaat hand enten dræber eller saarer nogen da aff¬
værge den med 12. Mænds Eed som det udlaante, at handeygior¬
dedet til den andens Skade, eller bødetre Marck. Iyd. Low lib. z.
cap. 35. Jus Seel ind. lib. 5. Cap.). siger At mandskal vocte og giemme
sine Vaaben saa at decrehver mand Vaadisløs. Vide Fryttende

Ordsupra¬
Laas Cera, Lat. o. Lyckelses ut; for Kisters Skrines Skabe
eller Boeffornemlig aff Jern giorde skand ogsaa giøris aff Træ. etc.
Hvorledis Lowen der om detterminerer det findis Jyd. Low lb. 2.

cap og fornemlige om Tyffnit findis under Indiste Mands eller in¬
diste Konis Laas eller Tyckelses saa som i deris Kiste eller Boe. Dict.

libro Gcap. Lege Vocab. Tyffnet ifra. Alias.
Laas forstaa Forfølgning til Laas som er Lowens Ende

paa Jorddeele: Menhyorledis Rigens Deeles og Forfølgning til
Kaas (skaldrifvis og forfølgis det finder den gunstige Læser grun¬
deligen og udtrykkeligen antegnet udi Rigens Ret og begyndis paa

den 60. Artickel ug ad sinem libri. Gsapra Vocab. Forfølgning.
Hinc.
Laase Breffskaldis det sidste Dombreffssom paa Forfølgningen

udgifvis naar Processen findis Lowlig dresven hvilcket da er Lowens
Ende paa den Eyedom som til Laas er udfuldtlowligen: Saale¬

dis at forstaa, at ingen effter den Dagkand tale noget paa den Eye¬
dom men med forn Laase Breffisættis der paa en ævig Tielse etc.

Dict. Rigens Ret art.. 71.
Nota: For Laasen, gifvis aff hver Tønde hart Korns en Orts
til Rigens Cantzelersor Rigens Skrifvereffor Brevet 4. Daler. ibid.
art. Fr. in Appendice. Udhus Nota Forfølgisey Laas tilenderda

gielde de Brefveey) som i Sagen ere tagne og forhværfvede i hvor

mange deere. lidem art 78. Lege Jorde Godssupra.

Runi

Kader
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Lad. Lae. Lag.
Lades Horreum. Lat. er det Huus, hvor udi Korn og Høef

giemmis og forvaris. Derom siger Jyd. Low z. Bogs 16. Cap. saa¬
ledis: Hafver mand Jordiflere Skiber, idet er Haffne eller Hafne¬

leg) og avler det til en Gaard, og ligger det i en Lade daredis der aff
eymeere endeen Redsel. End siger cap. 17. ibid. Men stander Mands
Huses somme i en Skiben, og somme i en anden da hvor som Laden

stander og eyes der skal Lething udgiøris. Qværsede og anden Redsel

redis der som Ildhuse stander. Tide Skaan. Low lib. 4. Cap. 1. 12.
infra Oværsede. lem Focab. Reeb. etleminfra.
Lægre o. Lønleye eller Leyermaal furtivumconjugiumpelli¬
catis. Latine. Skaan. Low lb. z. Cap. 6. De Børn som avlis i Løn

de
o. uden Ecteskab, som Slegfted Børn) lib. z. cap. 17. ibidem.

Børn arfve ey effter Fader uden de vorde Tingliustemmen efter Mo¬

der arfvedeligevel Vide caput. 18 ejudem lbri,6 infra Lonleye.

Lærde Mænds tilalle Kircker og Skoler ofver begge Riger¬
nesskulle med nødtørfftig og ærlig Opholds underholdis og forsorgis.

Handfestning Fridericiz. art. 1.
Lærde Mænd og Ovinder debøde tys og tage ey Mandbod
ind ihvor nær deere i Byrd fordi demaa ingen Mand hæffne lot
ingen Mand paa dennem Men ere de næste Arvinger til den som
dræbter da nyde de den ene Sael til Arff og Giørsumsom eyere andre

Sødskinde til. Jyd. Low hb. 2. Cap.26.
Lage=Eyer er den rette Eyermand eller Hosbonde til Hus
Gods, Boe og Bygge som nogenkandhafvepaa anden Mands

Grund. Handmaaselsklagesdeele og forfølge hvad hannem imod

beydis. Vide der om Jyd. Low lib. 2. Cap. 38. Lege Focab. Herwerck.
Lage=Forfaldsor lowlige Forfald. Den somer lowlig forhin¬

dretsborat forundis Tid og Respits at svare for sig inden Tinge. Vi.
de der om Indske Low lb. 1. Cap. 23. G Forfald jupra.

Lage=hegt vel Lawchegt idem or lowlige Fengsel og Baand

hvorfore icke bødis, naar der med ret omgaais. ut jus Seland. lib. 7.
p.s. Glb., Cap 34. Lege Vocab. Baand G Bindissupra.

Lage

Lag.
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Lage op holdit=Mand, det Ordfindis udi Jydske Lows
2. Bogs 22. Cap. og bemercker saamegit som den der er sin egen Ver¬

gesor der foruden er vederhefftigs at vergefor andre. unde lege Joctb.

Saaelinfra.
Lage=Pant er lowlige Pants som skalleggis forsættis for

Indtægte Fæl som Eyere vorde omsaatte og foreente naar deligge
deris Marck i Heygnitorskal saaigien lesis som de vorde ens førs
dog maa den der Skadengiordeslegge ud saa meget som hand vil og

fvære med 12. Mands Eed at hans Fægiordery meere Skade. etc.
Lege Pant for indtægte Fæinfra. 6 Jyd. Low ub, Cap. 56. Skaansk

Low lib. 9. cop. m. siger: At alt det Ovagssom indtagis fra Pintze¬
dag og til Mickelmisse Afften det skal udløsis med Pant eller Penge
men før eller siden maa det icke indtagis men affdrifvis skadisløs.

tect. praallegat.
Lagsogt vel Lowsøgt eller Lowsæt idem, demenutus, inter¬

stabili. Larine det er med Lowen at være forbunden for nogen Sag¬

som angaar eens Ære og Boeslod. Hvorom Jydske Lowlib. 2. Cap.
71. Vorder nogen Mand Lagsøgt i anden Mands Gaard ic. for¬

staa som den som søgis og tiltalis er med anden Bonde i fellig, at er
Vidne tils at hand var lagt i fellig da maa hand ey giøresig Origet

o. Fattigsaa hand linser Bonden alt sit Gods tilfor giøre sig sattig
(dog qvantzviis stil at bedrage den som hand er skyldig at udlegge og
bødetil) Endsiger Lowen sammesteds: Men var deris Felliglagt

førend hand bleffsictet og der paa findis Tingsvidne daskal Bon¬
denlegge hannem ud med hans Godsteffter Tingsvidne. Endser
handeyliust i Fellig, inden Tinge mentiener for Kaastor Løn ut
Redesvend eller Leyehion da skal Bonden enten bøde for hannem sel¬

lerleggehannem ud med hans Penge og Gods. Endshafver hand ey

Penge eller Godsldaleggehannem dog ud interin allegato. Om

Lagsogt eller Lowsæt Mands Bøder og Straff vide Jyd. Lew
lib 3. Cap. 28. Legesupra Feld Mand. Ginfra Focab. Lowselde¬

Mandhellig.
Nun ii

Lag¬

Lag. Lan.
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Lageting orlowlige Ting hvor Manddtab skal liusisskla¬
gissocefftermælisfforstaalands Ting i Danmarck. Endvilden der
Eftermaal skal hafve ey efftermæle paa Lagting ocey fanger Or¬

lofforopreisningleffter at mæle aff Kongen inden Dag og Jamling:
daskal Kongen mæle den ved Bod der for Sagener omhand gan¬
ger ved: End dølhand da være ved Kiøns Næffn: End vil den der

sicter ved ingen disse tage daer Kongen skyldig, at mæle den der sictet
varsochans Frender Angerløssocaarsagit for de Deele. Iyd. Low
lib. 2. Cap o. Lege Bøllesagsc Focb. Efftermaalsupra. lem Laug¬

daglinfra.
Landboe Ruricula, mediterraneihomines agricola, colonus.

Lat. Derom beskrifvis udi Jyd. Low lib.2. Cap.1.33./1.60 103.104.

jure Seland. lib. 2. Cap. 28. Ub. z. cap. d. 23.lb. 4. Caps. Landboe
er den Mand paa Landsbyenssomhafver fest Gaard aff Kongen=A¬
delenseller anden Fri Mands Festebonde kaldet) og gifver der aff Aar¬

lig Skyldor Landgildelocanden Tieniste. Iydske Lowlib. z. cap.n.
Idermeere vide Skaan. Low lib. 17.43. Capite, adsinem libri, & in¬

fra Leyelænding.
Landboe maaeylaane anden sin Jord men handskal den en¬
ten selff saaes eller lade den ligge fordi hinmaatte ellers fange Hæssd

der paa som Jorden brugersor Bonden so: Jorddrottensmaatte saa

fange Deeleforsit eget. Jus Seland. lib. 4. cap. 1. Idermeereherom

see Christ z. Reces art.. 42. som og her med ofver ens stemmer. etc.

Land boesomhandgifviis Tyffsag daskalhandgange i Tog
eller Borgen forhannem der Jorden eyer): Hosbonden som hand

vil. Jyd. Low lb. 2. cap. 4. End vorder Landboeffeldt for Tysveri
eller ihendetagen da skal Bonden der hannem gaff Sag først hafve

sin Retsdet er Igildor Tuigildsom Ombudsmanden alt hans Qvæg¬
Fæl der ofver Dørtæskelmaa gange og Adelbonden 19. Hosbon¬
denstager Øttelbüt. Jyd. Low lib. 2. cap. 103. Lege Vocab. Øttelbüt

infra.
Landboesom erier eller bruger Reebdragen Jordlskuldeigam¬

le

Lan.
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le Dage der aff opholde Lething or Landværnsihvis Tienere de vare
med mindre de vare synderlige og særlige privilegerede eller Kongen
gaff dennem Frelsesutesttert. Jyd. Low lib. z. Cap.n.
Landboe, er selff Horbonde isit Huus og Gaard, ochafver

fuld Mactat klage og deele all wiet, somhannem hans Hustrue,
Børns Giests Tiunde og Folck ved giøris maaoesaa deele Vold og

Herverckesom hannem imod brydis ut Jyd. Low bb. 2. Cap. 33.

Landboe=Bøndersvare sat for Lethingigammel dage licke eff¬
ter Vurdering eller Hafneleeg som Selff-Eyeremmen efter Skyld og

Landgilde og var det saaberegnet at hvilcken Bondes som gaff eller

skyldte Aarligen otte Ørtug Sølffi Landgilde der aff skuldeudre¬
dis Tredings Haffneldet var 4. Mændseller tredie Part affet Haff¬

neleeg. Skyldtehand 4. Ørtug Sølffs da udgiordis der aff siettings
Haffnes som var 2. Mænd: Menhvilcken Landboe som redemin¬

dre end 4. Ørtug Sølff til Landgilde den opholte hvercken Lething

eller Landeværnshvad heller hand hafve Reebdragen Jordeller Kinde¬
Landsmen sad i Oværsedelockaldtis Inde=Bondesocrede en Ørtug
6Sølfftil

Kongens Bordssvarigammel Dage halff ottende Danske

Skilling. Jyd. Low bib. z. Cap. v. Vide Arild Hvitf inprefat. Regis
Christ . parags. lem Settings Haffneinfra. G Bondesupra.

pag. 16.
Landboe eller Bonde som udi rette Tider udgifver sit Land¬
gildelochvis handlefftet Christ z. Reteß art. 42 erplictigat giøre og

udgifve forsiden lowligopiger sin Gaard til Hosbondenshand maa

ubehindret fløttehvorhandvil) (wornede undtaget) Skaan. Low
lb. 17. Cap. 6. 7. & S. Constit. Regine Clargr. parag. 22. G Constit.
olaiparag 24. Lowligopsigelse skal være til S. Hans Dagseller og
effter den Skaan. Lowsdyre vor Fruedaassom indfalder den 1. Augu¬

st Aarligenfor siden holde Gaarden ved Hæffd og Bygningsimarck
og Byessaa og saae Rugs og udst ia ald Tyngens til S. Voldb. dag
næst effterfor da udgifve Forloffletc. Vide Bondepag. 17. G. Faar¬

dag supra.
Land¬

Lan.
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Landdrots o. Jorddrotshvad heller det er Kongen (Adelensel¬

ler og Jordeygen Bonderden som erret Hosbonde og Eyere for Gaar¬
den handkaldis Landdrot. Jorddrotor Landdrot erit. Lege sapra

Jorddtot i Receß Christ. 4. lb. 3. art. 2. G 39. Parag. 7. lem Vo¬

cab. Leylending infra. Nota.
Landdrotten maa icke nøde sin Leylending til at giffve sig

Penge eller anden Vaare til Landskyldsendhvis altid ganget hafver
og bør at gange med rette. L. L. B. 1. Cap. End døer Landdrotten

førend Leylendings Tage ere uden da gifvehans Arfvinge tredie Aars
Tage for en kiendelse. ibid. Endsvil Landdrottentage nogen Fi¬

skerjseller anden Herlighed, fra den Gaard som Leylending haffver
stedt og fest daskal Landdrotten væreplictigspaa sin egenomkaast

at lade samme Gaardsættis aff ser Mændspaa tilbørlig Landskyld¬
førend hand tager nogen Herlighed fra Gaarden. L. L. B. 24. Cap. pd.

rag. 12. Lege Vocab. Leylending infra.
Landemercke limes, Latine. det er saamegetsagt som Mer¬
cke og Skiels imellem Lande og Riger. Hinc. Rette Landemer¬

cke imellem Danmarck og Sverrige der om formeldis sidst udi voris

Skaanske og Sielandske Lowbøger At Svend Tingskeeg var
Konge i Danmarck og Ormund Slemme var Konge i Sveri¬

ge disse tvende Kongersskalhafve udnæfnt 12 Mænd aff begge Ri¬

gernes (uden tvist aff Rigernis Raad) nemlig Tocke og Toste aff

Indtlands Wbbe aff Fyens Gunold aff Sieland=Dan af Skaa¬
nesor Grimmer aff Halland: Aff Sverrig=Torn af Vestre Got¬

land=Torsten, aff Østre Gotlands Gasse af Vestre Manne Lan¬
des Tolle og Totte aff Oplande: Disse 12 Mændssætte s. Steene

imellem Rigerne (hvor det rette Lande Skielskulde være.) Den

første Steen satte de udi Strutte=Søe den anden udi Danne¬

beck den tredie Steen, kaldis Kinsteenen, den fierde sætte de udi
Wærsnæssøe, den femte kaldis Hvidsteen, den siettesatte de imel¬

lem Blegind og Mørre.
Idermeere formeldis at Daneholm er skifft i tre Lodder den
ene

Can.
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eneeyer Danne Könning den anden Opsalle Konning og den

tredie Norrigs Konning: Den tid dehaffde huldit Steffnepaa

Danneholm daholt Nönigis Konning i Danne Kongis Bidtzel
og Opsalle Konning holt hans Odsted 10: Stiigbøjel den tid hand

stiigpaahans Hestfor dana ffndis af Danneholm oci Steffne¬

Sundsaff Steffne=Sund og i Klymmer aff Klymmerfor i Slet¬

te=Søe, aff Slette-Soctor i Fleckebecklaff Fleckebeck oci Saus¬

ge aff Sausøeor i Almannebricke, aff Almannebrickei Over¬

gerit eller Diuregrut af Diuregrut or i Ingnebye, af Ingne¬
byeoe i Anneroße aff Anneroße oci Emter Moße aff Emter¬
Moßte og i Ormunde=Skow aff Ormunde=Skow oci Træne¬
moße af Trænemoßcoci Sletteßøc) aff Sletteßøe oci Raa¬
beck der skiel Danmarck og Sverrigad. Seeher omtrende forn.

Lower utsupra. Dette skal væreskectiofver 600. Aar siden som vo¬
tis Historiciterterer, &c.

Landemoedescuriatacomitia. Lat. ere Prowstemoede som

holdisgemeenlig i hver Land og Stifft tvende gange om Aaret hvor
Stiffts Lehnsmanden med Superitendenten, samt hans underhaf¬
vendis Prowstersskal være til siede for dømmes udihvis Sager dem
børssom lowligindsteffnis. Naar saadan Landemoede skal holdis

paahverstedlder om see infra Vocab. Prowstemoedes i Reces Christ.
4.lbr. Cap. 1. art.27.

Landeskat skal eypaaleggis eller begieris af Adelens Tienere
uden det skeer med meenige Danmarckis Rigis Raads Raad, effter

gammel Sædvane. Handf. Frid.2. art.. 6. Go. Receß. Christ. 3. Art.2.

Lege Skatsinfra.
Landgilde eller Landskyld sidem, Colonicum. pensio vecti¬
gal. Latine kaldis den Afgifts som Bonden Aarligen gifver til Hos¬
bonden, aff deris Gaarde og Jordersde udi Feste og brug hafver som

skalydis udilowlig Tid effter Christ. z. Receß art. 24.G 43. under
hans Festis fortabelse. Lege Bondensuprapag. 121.
Vdi Norgesskulle Landgilder Skatter og andre Restantzer,

Ovo
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saaer Kjøbmands Gildscareri engang hvert tredie Aarsi det rin¬

zestefor det ved Fastelafnstider ungesehr udi hvert Fogderj. Reces
Chrst. 4. lib. z. art. 4. Lege Vocab. Restantinfra.

Skaansk Low Ab. 17. Cap. z. siger At til Førie Marie Messe

skulde Bonden yde sit Landgilde saa og feste eller opsige. Videcap.

6. 7. S. ibid. & supra Vocab. Faardag.
Den Norske Lowsiger At all Landskyld skal Bonden hafve

betalt Jule Affien i det seeniste. Hvem som icke betaler til den tidsbøde

1. Marck Sølf: Men dersomhandendde modtvillig forholder sin
Landskyld) og icke betaler samme Landgilde inden Sommernat¬
tenssomer den 14. Aprilis, da miste sin Gaardsor dog betale sin Land¬

skyld. L. L. B.1. Cap. Parag.2. Lege Vocab. Skursmandlufra.
Den Norske Low forbinder At ingen maa sætte sine Gaarde

eller Jordersforheyere eller siørte Landskyld seendser skieskige Mænd
kandkiendelowligtecreter: Ochvilcke Gaarde someresatte for¬

høytpaa Landskyld maa igien affsættis. Almuen skulle gifve slig
Landskylds og anden rettighed som aff gammeltid været hafver og

det udi rettetideludi Korn; Smørs Huder for anden Vaarer dog maa
ingen nøde sin Leylending tillat gifve sig Pengeseller anden Vaarestil

Landskyld meere end hvis altidganget hafver og bør at gange med
rette. L. L. B. cap. parag.1. Hvorledis Landskyldenbyttis om

nogen aff Medarfvingerne de er senten om Sommer eller Vinter der

omste .. 4. Cap.
Landskylden i Ryefylcke=Lehn, skal veyes med Tonsbierigs

Vegts som aff Arrilds tid. K. Bey.C.P. parag. 9. Lege Vocab. Vegt.
Nota: Landskylden aff Fredløs Mands Odels Gods Inydehans
næste Arvingersimeden hand er Fredløssor der aff betale hans Gield:

Menkommer hand til Fredsdaskal hans Odelsantvordis ham igien
foruden Landskylden der aff er opbaaren, dis imidler tid hand var

Fredløs. C. B. 1. cap.
Landkiøb maaey brugis paa Landsbyerne, af nogen Adel

eller Weadels Bissekræmere eller andre, til forprang: Doger ingen

for¬
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forbudet som boe paa Landet, at kiøbederis Sædekorn, eller andet

de behofoes til detis Husis fornødenhed og Ophold. Reteßz Christ. z.

artic. 33 — 4. Lege Vocab. Forprangsupr...
Landnam eret Norsk Ordt og i den Norske Low brugelig

fornemmeligen udi L. L. B. Sc. hvor Landnam forstaais de Bø¬
der som nogen forbryder paa anden Mands Grund med nogen u¬

lowlige brugelse, som Volds eller andet sig til nytte uden Hiemmel
og Tilstand. Somfor Exempel: Omnogenflytter fra andens
Gaardfor tager noget med sig som Aaboden udkræfoer daføretil¬
bage igien og bøde Jorddrotten Landnam etc. L. L. B., Cap. pa¬

rag. 1. Lege ocab. Aabod.
Efterførselskal bødis inden Fembtlog der til Landnam. ibid.
cap. 16. parag.2. Vide suoloco. lem, den som saaer andens Jordsmi¬

stedet hand saaede til Jorddrotten og bøde der til Landnam ilid.

parag. ultim.
Endsskeer nogen Skade paa Kongens Jorder daskal Kongen
bødis Skadenssom den vurderis aff 6. Mændfor der til Landnam,
og saa meget skaden vurderis saameget tagis og til Landnam, saa

længe skaden er en Marck Sølff-Men er Grunden Fredliust da giel¬
dis dubbelt Skadegield: Ocom Skadeglelder meere end z. marck,
da tager Kongen dog icke meere end z. marck Men en Adelsmandbø¬

dis Skadegieldor Landnam slige meget effter ser Mænds vurde¬

ringsindtil 9. Øre Sølfflocey høyere.
En Haulders Mand, eller Odels Bonde, bødis Skadegield

og Landnamslige meget indtil Skaden blisver tils. Øre Solfftor
tager handicke meere for Landnam, ihvor stoer Skaden vorder:

Bønderne bødis Skadegieldor Landnam indtil Skaden blifver til

en halff Marck Sølff octage Bønder ingen større Landnam og
skalalle saadanne Skadegieldbødist efter ser Mænds vurdering og
dobbelt om lowfest eller Fredliuster sut supra

Nota: Landnamskalbødis for hver sinde Aavercket giøris

om en Nat der imellem forløber. Lege Vocab. Aaverck. lem L. L. B.

Ooo i
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is. cap. Hvorledis Landnam og Skadegield stistis Eyerne imellem

hvorfelliger derom seecep i ibid. Men hvorledis Landnam be¬
dis for ulowlig Skowhual derom vide cap. o. ibid.
Dict. L. L. B. 26. cop. siger: At Jorddretten bør Landnam¬

om nogen brænder noget affhanessom hand hafver Skade aff. Om
nogen oplucker Grind eller Leed saa Fægaar ind i Vong, og giør

skade da bøde skaden og der til Landnam til den skaden fick. ibid.

cap. 28. parag. 2.3. Om mand aff beder ulowlige anden Mand Eng
eller Korn, dagielde Skadegieldseffter 6. Mands Dom for Land¬
nants til den Eng og Kornaatte cap 39. ibid. Den somgiørskade

paa Ager eller Engshvor almindelide Veye ere da bødis skaden og
der til Landnam. cap. 40. ibid.
Fisker mandi andens Mands Aae eller Fiskevand bøde Ska¬
den og Landnam. cap. 44. ibid. parag. F. Vide cap. af. segvent. Om
Leylendig bygger større Baad aff Jorddrottens Skow endpaa en

læstsdahører den Jorddrotten till og der til Landnam. D.ct.lb.¬

cap. Jo. har ag. 2. Sc. Lege Vocab. Aaverckjufra.
Lands=bye paagus. Lat udi Landsbye Sogner der skulle

være octilsættis vederhæftige Dannemænd til Kirckeværger aff
Kirckernis Forsvarer som endeligen skal væresom delowligen tilsæt¬

tis: Dogsaalænge Kirckens Fosvarsselff hafver vederhæftige Bøn¬

dersi samme Sogner da brugesig først dennem og siden andris. Re¬

tiß Christ. 4.lb 1. Cap.4. art. 4. Lege Vocab. Kirckeverger supra.
Lands=Dommer, Präses, Latine eller Lands=Dommere

ilem. ere i Danmarck, aff hans Kongl. Mayest. til forordnede og

Eedsøerne Adelspersoner udi ethvert Land og Provintzforsig un¬

dertagit Bleginds Borringholmsoemøensde hafve endnu hid indtil
(maaskeeformedelst des Ringhed) haft Leeg Folcks ocey Adelsperso¬

nerstil Lands=Dommere. etc. Nota¬

Lands=Dommere børendeligen suden nogen Fortoglatrei¬

seeller fældeshves Domme Vidnesbyrds eller andetssom isaa maa¬

der lowlig for dennem til Landstinget indstefnis og deris Domme
med
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med klare udtryckte Ordgifve beskrefvet i saa der iblant icke giøris

nogen tviist hvor med nogen deris Ret kunde blive dennem forhalit.

Receß Frid. L. art. 1. lem, ere og plictiges enten at reise eller fælde
Herritz=Birckes eller Byetings=Domme Sandmænd, 5. eller 16.

Mændssor des lige Tow og Eeder-Orabsor Liffs Sager angielden¬
delsom for deliem vorder lowiig indstænfnithwanseet samme Dom¬

me eller Tow aff ingen beskyldis Receß Christ. 4 Ab.2. Cap. C. art.2.

Lege Vocab. Kieckmaffn supra.
Den Norske Low K. B. 12. Cap. siger At Laugmændene eller
Domsmændene skal dømmesom dennem sumissde førde Vidnisbyr¬

der Ret Dict. Cap. G parag. ultimo. Lege Vocab. Forthog supra. um

Wendelige=Domme insraa.

Landsdommeresmaa ey grunde deris Domme paa Herritz¬
fogders Domme men selff tage Sagerne og deris Beviser for sig og
ingen hindre i sin lowlige Forfølgningsmen der paakiende og dømme¬

som de acke at forsvare. Rigens Retsart. 9.
Landsdommer hafver maet om det affhannem begieris at
opstæfne beste Byemænd som maa fælde Sandmænd, Næfninger,
Eyermændeller Oldinger om de hafve foretnogen Mand tilskade
medwret. Receß Christ z. art. 27. parag 3. Vdilige maadeholdis u¬
di Sieland) Skaane og andre Lande saa vist som Sielandsk og

Skaansk Lowrecker. Hanfest. Frid. z. art. 26. Lege supra Grandske.

Landsdommere skulle forsvare deris Domme for Kongen
og Raadetsom de der indstæfnis. Reces Christ z. art.. 5. Dogskal vi¬
dis at dersom nogen suis sig udi Dommen at væreskeet wret da

skal handstæfne Landsdommerinden 3. Aars effter Dommens le¬

vering eller de ere gifven beskrefven skeer det ey dastande den wryg¬
getssaavist Dommeren angaar dog hans Kongl. Mayest. forbehol¬

den der udi at distensere Dommeren uden skade. Receß Christ.4.
lib. 2. cap. 6. art. 1. Lege Vocab. Commissariers Affsicter supra. lem

Laugmænd infra.
Landsdommere er særdelis befalitsat de med hvis Bircker

Ooo ii
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sager for dennem indstæsnis saavel i synderlighed hvor uden Birck
eller Byemands Værneting ved BirckeRetten forandris som ellers

flittig indseende hafve at Birckeretten ickemisbrugis nogens inden
eller uden Birckseller Byeboendes sin Ret der med at opholdeshindre

eller forvende. Videher om Birckerettinpraf.t. Osapra Bircke¬

foget.
Landsdommere ere forplictede at hielpe Adelen til retteleffter
Gaardsretten om deforfølge deris Sag og Ret indfor dennem til
Landsting naar de ere selff saa stercke at de kunde der med forholde

ennem effter GaardsRetten. Vide Gaards Ret. Crtic. 23.

Landsdommere hafve Fuldmactsom det af dennem begieris
at forordnedegode Mændssom skulle giøre Vdleginaar Gods iblant

Adelen opbindis (eller om Arffor Gield forsværgis seller og naar no¬

gen Adels Person søgis for rigtig Gieldleffter lowlig Dom. Hvorle¬
dis da der med i alle maader rictigenskalomgaais der om vide Receß

Christ. 4.lb. 2. Cap. 5. arc. 1. 3.6. 67. Hvilcke gode Mændsser V.
ger omtrent der næst effter skulle ligvidere Gods og Gields saaor det

sætte octarere, som de acte at forsvare. ibid. artic 1. parag. 4. Ers.
Lege Vocab. Creditorer lem Arfve og Gieldsupra.

Lands=dommer skal dømme udi alle ærerørige Sager som

icke Adelen paarører thi derom gaais paa tilbørlige og høyere steder.

Receß. Christ. Alb.2. Cap.d. art.14.
Lands=dommere skullepaaalle Verdslige Domsager paa

hvilcke de ordeele kunde saa vel Adels som Weadels Gield og Anfor¬
dringsdømmel og skaffe Ret og Exection. Imod Breff maade og
dømme uden saadan Breff saaledis udt Dommen rørissat det deris

Ære og Lempe fornærerssom det udgifvit hafve. Reteß Christ. 4. lib. 2.
cap.6. art. 26.
Landsedommere naar de finde nogen til Kaastor Tæring
da skulle de udi deris Dommetarere, moderere, og nafngisve hvor

høy og meget den skal være. Esdem lotoparag.2.
Lands Forrædere perduellis paricida. Latine erede som

fra¬
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fraraade Land og Folck,frasin rette Herre og Kongeforkand med saa¬
dan Forrædersforbrydislis og Gods, hvad heller det er Adel eller

Bonde. Saade Skielms styckerskaldis Nidings verck i Norge
men i Danmarck Afvindsstiolds ut sat lort. Beskyldisnogen for

saadant aff Kongens daskal Kongennæfne en Mand aff hans Hoff

jefnbaarn ved den beskyldtes som efter Kongens Breffsskalhannem
derfor tiltale effter Lowen. Norsk Low M.F. 2. Cap. Tyff. B. ic. cap.

siger At den Beskyldteskal vergis med Tylter Eed lige saafor alle
Wbødemaal etc. Hine.

Landraade Sag, unde Tyff. B. Cov. 3. purag. 1. som for¬
melder: Tager mand Tims, eller Fredløs Mand fra anden med
Mact da bøde imod Kongen Landraade Sag, og hver den med

hannem varsen marck Sølff. iertpraallegat.
Landslaug Ting, o. Lands Ting i Danmarck, eller og det

Lands lowlige Ting) paahvilket sied Herverck giøris, og af det
Herrit skalhafvisser gode Mænds Vidne sompaa det Ting der

Landslaug Tinger skulle de C. vidne at saa er vedhannem bruts
at hand maa deele Herwerck lowlige. Iyd. Lowlb. 2. Cap. 34. Lege

Vocab. Herwerck supra. lem Laugting paulo infra.
Landslow or Rets Juscivile. Latine, der imod er ingen mær¬
tigssig at forskrifves eller god for den med nogen Forplict eller op¬

tænkterceptionatcassere: Hvorfor alle saadanne Paafundesudi
ingen Rettergange eller Processmaa være krafftigs eller anseeis. Receß
Christ. 4. lb. 2. Cap. 18. par 383. Lege Mindre Aarige lem, Nyepaa¬

fundinfra. Alle ulowlige Erceptiones, som imod Low og Ret opten¬
ckiskandskullessom ulowligesværecasserede. Dict. Receß S lib. cap.

artic. 1. Par 181.7.
Lands Tingene, ofver all Danmarck skalholdis om Ons¬

dagene ocom dahelligt indfalder næste Søgendag efter paa det
Søndagen og andre hellige Dage formedelst saadanne almindelige

Forretningericke skulle profaneris. Lege Vocab Ting. & Receß Chri¬
stian. 4. lib.2. Cap.Cart. 4. Ocskulle Lands Tingene sættis og be¬

gyn¬
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gyndis Formiddag som Sommeren ved 7. slet loc om Vinteren ved

8. slet. ibid.
Lands Ting der skal holdis Freds thi deter Christeligt octil¬

børligt at der holdis Skickelighede Retten til Reverentz, hvorjustitia
administreris Rescript. Christ. 4. Dat. den 14 Augusti, Anno Boo.

Endfindisnogenpaa Lands Tinge sigat til fordriste nogen sin

Vederpart eller andre af ofverfalde enten ved Haardræt eller

Mundslags eller ogsaauddrager Knisf Daggert eller Verge og der
med nogen Mand anfalder: Denseller dessom det giøriskal icke alle¬
niste bøde for Tingfred, men der foruden for slig modtvillig dristig¬

hed og ofverlast, at straffis som vedbør ibidem. Legeinfra Vecab.

Tingfred. Enddersom nogen inden Lands Tinge skielder nogen
ærlige Mand for Løgnere eller udiandremaader staler hannem paa

hans Ære og Lempefornær da bør Landsdommere at gifve det be¬

skrefvet saa at den som det giørskand der effterlowligtiltalissor for¬

følgis som det sig børett. Constit. eademmsupra. Lege Vocab.
Sictesinfra.
Lands Ting der skal Borgemestere og Raad i Kjøbstæderne

samt Byefogdernes Sandmændoc)6. Mænd: ltem, Vidnisbyrd
og Siunsmændt forsvare deris Domme Toug Vidner og Siun
undertaget Borgemestere og Raad aff Kiøbenhaffn Malmøe og Ri¬

belde indstæfnis for Kongl. May. og Danmarckis Rigis Raadfor der

forsvare deris Domme og Forretninger i saa maader som nogen paa¬

skader: Er Rescripto Frid. 2. An. 186.
Lands Tingskalhafve sin Tingbog Numererit og igiennem
dragitsmed Landsdommens Segel. Isamme Tingbog skal skrifvis

althvis til Lands Tinge og for Retten forrettis væresig Affsicter
Tingsvidner og andre Rettens Forhandlinger og maa ickenoget

skeifvis til Tinge paaløs Papir og siden hiemme Reenskrifvis men
strax paa Tinger i Bogen indføris. Reteß Christian. 4. lib. 2. Cap. 6.
artic. 24.
Landstings Skrifvere maa en være Borgemester Raad¬
mand

Lan.
———

48)
——

mand Byefoget Herritz eller Birckefoget Herritz Birckseller Bye¬

skrifvereseller sig med nogen Dom eller Rettergangsskrifven eller pro¬
currerenbefatte udi de Sager som siden til Lands Tinget kand

indnæfnis. Receß Christ. 4. lib. 2. Cap b. art. 7.
Tdi Norge maaey tilstedis nogen tillige at være Stifftskrifver

og Foget ocey heller Foget og Soerenskrifver seller Foget og Tolder.

Dict. Receßlib. z. art. 17.
Landsviis det er Fredsbreff eller Leidebreff som Manddrabe¬
rengifvis i Norgeleffter underdanigste begieringshos Rigens Kantze¬

ler naar hand beviser tryggelig og fuldkommelig, at hand endelige et
dømt til Fredor Bod. Hvilcket Breffhand dakand fremvisse i Lan¬

dit om fornøden giøris som en stadfæstelse at saadan Dom som
gangit er sindis lowlig og ret dømt saa den en kand ryggis eller igien¬

kaldis.
Den Norske Lowsiger der om At den som dræber Sagsløs

Mand, hannem maaingen Landsviisgifvis uden Kongenhan¬
nemselffbenaade vil for gode Mænds Bønskyld. (M.B.1. Cap. paa¬

rag. ultim. Alias Fordags Breffjeller Kongsdagsutsaoloco.
Receß Christian. z. art. 21. formelders Om Manddraberen svær¬

gis til Bodsocbliver tilstede daskal Kongens Lehnsmand (forstaa

i Dmmarck være pligtig at liuse Kongens Fredofver hannem til
Tinges etc. parag.3.dict. loco. Obnebteff Christ. 4. Dat. Hafn. den
30. Junii, 189. forbinder strengeligt alle Fogder Embedsmænd og

alle andre og særdelis Landsdommerne saa vel som alle andre Dom¬
mere at ingen maaliuse eller liuselade nogen Manddrabere til sin

Fredsmed mindre Sandmænd eller Næffnstilforne hafve giort deris
Towsom samme Oraboesoeren Manddraberen til Fred og Bodstt¬

Odermeere de häcmateria, lege Vocab. Manddrab infra.
Landværn) o. Landsens Beskærmelse eller Forsvars kandog

forstaais ved Skats Vagtsor anden Redselssom ndersaatterne paa¬
leggis at giøre og udgifves til Landsens Defension, og Grændtzernes

Forsickring i Fred og Feyde Tid. Vide der om Jydske Lowlib.2.
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cap. 24.& su. lib. 3. Cap. 9. Gil. Lege infra Vocab. Word. Hinc.
Landværne=skibskaldis de Skibessom brugis til Landværn

og Beskærmelse i Feyde tidlunde Norsk Low Vdfar. B. 1. cap. Hvor¬

ledis det igien skal byggis og forbedris som det vorder gammelt efter
Kongens og beste Mænds Raad. etc. Lege Jocab. Tømmer. End lig¬
ger Kongen til Landværnsoe nogen udløber Skibet da bøde Kon¬

gen 8 Ørtuger og 33. Marck men udløber Skipperen da være hand
Fredløssor Forræder imod Kongen. Dict. V. B. 13. Cap.
Carrild. Hviif. kalder saadanne Skibestolff Mænds Skibsel¬

ler 12. Aare Baad, thider eyskal være brugt større Skibeller Jacter

først i Norge til Landværn) og vare der mange Hafneleeg eller
Skiberedersda udihvert Fylcke eller Leensberede ved Søekantenssom
opdrogis og uddrogissnaar behoff giordis for Leding odbøds Søn¬

den Fields og Norden Fields og paahver Skib var forordnit 12.

Mænd sec. unde Vocab. Bøsse. alids Langskib. ut suo loco. Vide La¬

ding infra.
Langfrommen det Ord findis i den Sielandske Low z. Bog
28. Capocbemercker saameget efter Textens anledingssom i Frem¬

tidenseller og efter den Tid hvor om besee tet. preallegat. Glib 5.
cap. 4. ibid. Odermeere herom lege Vocab. Mandhelge.

Langskib quast Landværne Skib siunis effter Textens an¬
ledinglat væreit: Derom formeldis i den Norske Low: Om mand
bygger Langskib i Herrit da skalhand gifve Ombudsmandentil¬

kiende hvor hand vilder med seygle vil hand ickelda maa handtagis
til Borgen: Men vilhand ickesætte Borgensdamaa samme Skib

huggis fra hver side Køllen 15. Ale Langboer og der hos tage hans
Seygel) og spilde hans Reyse. Lege Vocab. Tofftegold. lem Vdf.

Biscap.
Arrild. Huitf. skrifver her om At udi Norge, fordumsskal væ¬
rebrugt 2. Mænds Skib til Landværn tilsaalænge mand siden

begynte med et Langskib aff hver Fylcke, og var paa ethvert Land¬

skibset Hundritoctiufve Mand. etc. Seeherom ydermeeres udi For¬
talen
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talen ofver den Norske Hirdskraae eller Gaardsræt. G sapra Vocab.

Haffne.
Langvaaed, kaldis destorelange Fisker vaaede somfor¬
nemmeligen brugis i Norge udi Sildfiskende hvor om Lowen syn¬

derligetaler saaledis: Om nogen kaster Langvaaed udda maa der

kastesmaa Garn inden for hvem der vil saa lenge det storebegynder
at kommetil Land) og tage icke Sild før aff Garnet. Ere de icke før

affviiste dabierge sig hver efter sin Fortieniste og Roers Selskab
dogsaa at de giøre hver andre fuld Hielp. Endsøsede Sildlenger
end deere fraviste da hører ald Silden den til Kastet tilhørde. End
om deladdesigsaameget at de kand ingen Hielp giøre, førend Land¬

Towet kommer i Landssaa hører Silden hannem tilsom Kastet aat¬
tessaameget som de andre førde i Land Men siuncker Skib ned da

hafvehver som hand fick. Legger mand siden tillhand er forviistloe
tager Sild aff hans Garn, da bøde hand Garnspilde og Fiskeskadel

til den Warpet o. Kastitstilhørde octil Kongen en Marck Sølff.
LL. B. 48. cap. parag. 3. Legeydermeere Vocab. Sildfiskendesinfra.

Last, kaldis udi SøeRetten fuld Byrdes eller og fuld Lad¬
dinglo: saameget et Skibkand bære igiennem Søens naar det fuld¬

kommeligen octilbørligen er tilladt. corbite, overaria navis. Lat.

Søerettencap. 17. siger: Omen Skipper losser sin Last i Nederland
Engeland=Skotlandsovilseygle videres etc. Endomen Skipper

bryder sin Last det er hans fulde Ladding førend handkommer til
det sted som hand hafver hyret sit Folck. cap. 21. ibid. Her om videre

Forklaring under det Ord Losse.
Jydsk Low lib. z. cap. 62. formelder: Om mand hitter Hvalsoc
kommer der til med Skibs daskalhand førsthafve der aff Skibslad.
Lege Vocab. Hvalsapra. Uine Forlade maa ingen Skipper sit
Skiblaff Gierigheds Men dersom det befindis (skal handhafve for¬

brut aff sine egne Penge 40. Marck til Kongen, og 40. marck til

Byen. Søeretsart.. 42.
Endsbefindis nogen Skipperssin Last prangelig at angifveshand
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hafve forbrut den aff sin vrangelig angifne eller fortaugde Last, og

sin Skibspartfor der forden sitaffissom hans Kongl. Mayest. For¬
ordn. Forattere: Ilige maaderer den Last ocforbrut som føris fra
Skibet førend den fortoldisseller og til Skibet, efter den er fortol¬

dit. Forord. Christ. 4. Dat. Hafn. den 9. Aprild, Anno 1643. Alias.
Laster Foractelses Skiendsel Spot Skam og Vanæreslarine
pitium, erimen fraus Gr. Hinesigis atlaste det som en er got eller

velforvart eller og tvertimodsat laste det som mand vel befalde. &c.
Lawalder det er 18. Aar gammel hvem dem hafver den er

Aldrendes eller lawvoxen at Gifftisser og myndigtil at være sin egen
Verges effter Lowen. Hvoromsee Jyd. Low lib. 1. cap. 8. 28. & 36.
Ub. 2. Cap.G. Den Norske Low A. B. 21. cap. siger At den som er 20.
Aar gammelshandtager selff sit Godssat faarestaasetc. Plarasab Vo.

cab Kiøb Gifra Mand. lem Mindre Aaringe. Lege Encke.

supre.
Law Arfforlowlige Arff hvor med anden Arffkand bediss:

indeholdisinemlig en Marck Sølffss eller en lødige Marckshvor om
nus Seland.lb. 1. cap. 28. siger: Om Bonden eller Hustruen arfved
Law Arff nemlig en Marck Sølffssom det ey var meeret og den an¬

den der imod kunde arfve hundrede Marck, dajæfnis det dem lige

imellem som anden Boesæ. End Jord beholder hver som arfvit haf¬
ver og blifver til deris Fæderne Jord. Allegat. tert. Vide Jyd. Low

Ub. 1. Cap. 17.
Recest. Christ. z. art. 52. formelder At Hustren nyder halff Kiø¬

be=Jord, Boesor Boeskablochalfft udi alle Losørerefter hendis Hos¬

bondshvad heller hun hafver Børn vedhannem eller icke. tert. præal.
legat. Vide Receß Christ.4. lib. 2. Cap. 7. art l. Parag S.
Nota En Marck Sølffsser 45. gamle Danske Skillingssom

nu giøre Ho. Skilling eller en lødig Marck. Lege Vocab. Marck.

stem Dict. zu Selind. lb. 5. cap zu. lib. 6. cup. ult. Skaan. Lowlib. 2.
cap 12 3 Lege sapra Arff beder Arff. Den Sielundske Low sigersat

Law Arff skaldellies med 5. Tylter Eed. Ibs. Cap.1.
Cam¬
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Casbuds eller og Lawbydeidem, auctioner. Latine, er et gam¬

melt Danskt Ord og sigis om nogen vilselge sin Jord og Eyedom¬

daskalhand det først Lawbyde til næste Frænder til Tinge efter
Lowensom devillekiøbefogdet skalskeette Tingsførend det bortstid¬

dis for der imodskal næste Fæderne og Møderne Frænders kaldts og
advaris thi Fæderne Jord skal tilbindis Fæderne Frænder og Mø¬

derne Møderne Frænder. Endskiøder hand (førend hand Lawby¬
der da maa næste Frænder det igienkaldefor den der soldteser falden
Bonden og Kongenshver z. marck. Iyd. Lowlb. 1. Cap. 34. jure Se.
land. lib. 4. Cap. 32. Gr 36. Skaan. Low üb.). cap 6. orstaar Lawbud

fornemmeligen paa Tingvidne. etc.

Paa Islander forordnit aff Høylofflig Ihukommelse Chri.
stian. 4. Reg. Athvosom Jorde=Gods der vil selge ocaffhænde

skal tiltænckt og forplict være det først trende gange til Herretztingsor
engang til Lands eller All=Tingetssine næste Vennerssomhannemu¬

diførste og andit Leederbeslectigit ocicke længerehen at tilbinde.
Dersom da ingen aff forbemelte hans næste Venner som hannem i

fors første og andet Leedpaarøre det sig at til forhandle forbillig
Værdsbegierelskaldet siden en hver frist være tilladtldet til Fremme¬
de at selge og affhænde saaingen sig der efter maaunderstaa forn

Jorde=Godsis Kiøbatrygge eller paatale, om det ellers som forbe¬
meltsfindis at være opbudit. Forord. Christ. 4. Dat. Frederichsbor¬

rigsden 10. Decembr. Anno 1646.
Den Norske Low formelder: Om nogen Mand eller Ovinde

som Odelhafoer bekommit vilselge sin Odels Jorder daskalhand

fare til Tinge i det Fylckes Jorden udiligger naar Ombudsman¬
den er paa Tinget for da lindeligen tilbinde alle sine Frændersom ere

Odelsmænd til den Jord med hannem og giøre dem Laugstæfne at
løse inden 6. Maaneder Forfaldis løs. O. B. 4. Cap.

Endskommernæste Odelsmand med Penge at rette Stefne¬
dag da skal hand kiøbesaa dyres som ser stiellige Mænd vurderesbaa¬

de Hus Jord og alle de Jorder der tilliggesot ey dyrere ibid pareg.5.
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Vil den som Lawbød icke daselge sin Jord dagifve den an¬

den Roffkiøbidet er en Øre for hver tiende Marcks Kiøb. Dict. O. B.
cap ut supraparag. 6. Plara de hamateria vide Vocab. Odel. Oc.

skulle Qvinderssom til Odelbaaren er saa vel tilbindis Odels Jor¬
der som Karle: lem, Søster skal Søster Jord bydes om de vorder

Arfving til Odell O. B. 6. Cap.

Lawbydisskaloe Pant saaledis -Vil den som Pant hafver
det enten affhændeseller beholde til Eyesda skal hand til Tinge tilbin¬
de Eyerensat løse det inden 2. Maaneder (om den udlofvede og beda¬

gede Termin er forbil og ey effterkommet.) og efter dets Forløb op¬
kræfvis til Landstingsom det er Adels Godsseller til Herritz Byeel¬
ler Bircketing som det Bondeeller Borger-Eye er Mændisefter low¬

lig Kald og Varsel) som det skulle tarere: Løser Eyeren icke inden 2.

Maaneder effter tareret er daselge eller beholde den Pant hafver
til Eyedom. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 1. art.. Lege infra Vocab.

Pant.
Landag det er (Terminus peremptorius, comparationis vel
solutionis) den Dag og Terminsnogen er forplicts at møde i Rette til

Tingesor lidelsvarefor undgieldeshvad handbeskyldis fors efter low¬
lig Stæfning Tiltale og Foreleg, som 8. eller 4. Dage stem z. V.

ger 4. eller c. Vgers Forelag forstaa i Danmarck thiingen Sag
maa der opsættis suden bevilningslængere end ser Vger. Receß Fri¬

der. art.. 5. Alds, i Norge, er Lawdag stregange ser Vgersut¬

Tingf. B. 6. og S. Cap. etc.
Lawdag) erocsaa i Rætten den Dag nogen forskrifver eller

forplicter sigselfftilsat møde til Tinge og enten svare for sig eller be¬
tales hvis hander skyldigt og det kaldis effter Lowen rette Lawdag.

Jyd. Low lib. 1. Cap. 47. 50. Ub. 2. Cap. 61. 73. 81. 108. lib. 3. cap. 6. &

57 jure Seland. b. z. cap. 27. Ub. 5. Cap. 21. Hine Lag=Ting vel
Lawiingser den rette bestemte Tingdags som Manddrab skal liusig
paa. Vide Jyd. Low lib. 2. cap 9. 634. Lege Votab. Lowmaalinfra.

Lawdagsbrefveseretilluckt og beseglede Brefve udi Rigens
Ret
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Ret og Deeles aff Rigens Cantzeler udgifvet under Rigens Segelsce
ere trende nemliglis. 30. oc 5. Dags Breffthvorforesochvorledis de

forhværfvis og paahvad sted enhver uddirette Tider skal brydis og

læsis. Der om reqvire Rigens Ret. Art. 16. 17.G 18. Ssapra Vocab.
Femten.
Lawe Stafver er lowlige Stafver som sættis i Giærde

siumplocickespidtz Thisaa siger Lowen der om Stafver og saavit
Mands Giærde er det skal mand vocte for Handløs Vaade-End
kommer det saa nogen Mand fick skade der paa da bøder den som

Giærdet eyer (3. marcksot for Hors eller Nødsbødis 6. Ore: det er
ret Lawestafver som hver mand er skadisløs. See her om Jus Sc.

land. lib. 4. Cap.8.
Laugskaldis Sammenkomstssom iblant Handvercker Kiøb¬
mænd eller andre i Kjøbstæderneskeers gemenlig naar de noget paa

deris Handverckerseller saavist deris Kiøbmandskab angaar hafve at

forrettes lem, Liig at følgeseller andet saadant. Tilsaadanne Laug
eller Sammenkomst maa Handvercksfolckhafve et visse sted eller

Laugshussat forsamlis dog maa icke noget Drickelaug eller Gie¬

stebud der anrettissunder tilbørlige Straff. Receß Christ.4. lib. 2. Cap.
3.Antic 9. Parag.3.
Hvert Laug som Liigklæde og Lagen hafversde som erei Lau¬
git eller aff Embedet naar de ved Døden affgaar da hafvede saa¬

danne Klæder for den halfve Leyel og forlaant Klæde skal ingen være
forplict=Skolenvidere at gifvejend den gemeene Taxt som aff Bisco¬

penssamt Borgemestere og Raadsgiort vorder. Allegat. Recesse lb.

cap. F. art. 7. Parag.11.
Laugel kaldis i Lowen at ligge paaluur aff Forsætsut, udi
Mordstjtor der wforvarendis og wtilsagt ofverfaldereysende Folck.
Vide der om Jydske Low lib. z. cap. 22. 6 67. Receß Christ z. art. 24.

6 Aaradsupra.
Laugmand i Norge, det er saa meget som Landsdommer i

Danmarck (saavist hans Bestilling angaar) thi hans Dommeskal

lige¬
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lige saavel indstæfnis for Kongen og Raadit hvopaa skader som

Landsdommers i Danmarck, Norsk Low Tingfar Balck 9. Cap.
Dogobservert, at Laugmændenis Bestillinger i Norge betrois

fornemmeligen den privat Stand som en aff Adelere Men Lands¬
dommersbestilling i Danmarck, Adels Stand undertaget Møen
Borringholm og Blegind der ere ey aff Adels Landsdommere men

privat eller Liigmænd. Vide Landsdommersapra. lem Leeg Mand

infra.
Caugsmændenes Eeds som de skulle sværge Kongenmaar de

sættis til Bestillingen formalseri saaledis: Jeg N. lofver octil¬
siger at jeg vilorskal være min naadige Herrehuld octro:
Affvergehans Naadis og Norgis Rigis Skade og vide og

rammehans Naadis, og Rigens Gaffnocbeste aff min y¬
derste Formue ordømmeretfærdeligen, udiallede Sager

som formigblive indstaffnt uden nogen Persons anseelse
efter Norgis Rigis Low og Ræt ocicketage nogen Gunst
eller Gafve detfor eller for vild eller Vendskab forvende

Retten for noget Menniske høyeller law fattigeller rig

somjeg vil antsavrefor Gud, og med en god Samvittighed
værebekient: Saa santhielpemig Gud ochans hellige E¬

vangelium. Tinf. B.n. Cap. parag.1.2.

Laugmanden skal lade Klockenringe naar hand vil gaatil
Ting med Lowbogen for daskalalle Mand gange ædrue til Tinget

etc. Laugmandenskallade giøre saa meget rum paa Tingets som til
to tyldt Mændso: 24. Mænd Tingf. B.Z.cap. Laugmanden skal

hafvealle slags Væctor Maalpaalaug Tinget det være sig Skip¬

pundewegt Bismer Tønde Skieppeoc Alne paa det en hver som
behøfverskand der effter ligne sin Skieppe Maal og Vegt. Alle Maa¬
le=Kirs skalprøfvis med Rug og Vand) skal og være brændt etc.

Norsk Low K. B. 29. cap. parag. ultimo. Lege Maal. ltem Vocab.

Vagt infre.
Laugmanden maa ickeholde Ting hiemme isit Hussmen of¬

fent¬
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sentlig paa Laugtinget: Maa ey heller dømme i de Sager somfal¬

der i en anden Laugsogen thi enhver Lavgmandskaldømme i de

Sager som ihans Laugsogen forefalder Tingf. B. 9. Cap. parag.
ultimo.

Laugmændenessaavel som soren Skrifverelskal hver hafve sin
Tingbog Nummererit og med Lehnsmandens og Laugtingits Se¬
geligjennem dragit. Reces Christian.. 4. lib. 3. arcic. 1. Lege Vocab.

Tingbøger.
Laugmændene maaicke dømme wendeligen Dict. Recess. art.
e. Maaey heller tagewbillig Brefve eller Dompenge. art. 22 ibid.
Vide Vocab, Brefvepenge supra, lem, Wendelige Dommeinfra.
Demaaey heller forhøye deris Told eller anden rettighed. ibid. art.

27. Lege Vocab. Laug Ting pauldinfra.
End fortrycker Laugmandensig, og icke vil dømme udi de

Sager som lowlig for hannem indstæfnis 1) eller og dømmer wret
og imod Lowens da stæfne sig Laugmanden for sin Dom ind for

Kongen og hans Raad. Menbefindis hand at hafve stefnt med we
ræklda gifve Laugmandens Kaastor Tæring fremoe tilbage. Le¬

geinfra Stafning. lem Norsk Low Tingf. B.9. cup. pareg.4.
Laugmændenis saavel som Commissariers, Domme Aff¬

skeder eller Afsicter, for hvilcke lowlig Kald og Varsel er gaaen og
effter hvilcke deris Vederpart hafver sig forholditsocey med stilltiende

duldtseller ladit henligge Om nogen der paaskadersor viistæfne saa¬
danne til Inderkiendelse da skal det skee for Kongen og Raadit og

deforplict, at tage stæffning inden 3. Aars forløb, effter saadanne
Domme eller Affskeedslevering. Enddøer nogen Laugmandseller

Commissarier, inden forbemelte s. Aars forløb dast ulle de som stæf¬

ne villestage Stæfningsofver deris Arfvinger inden Aar og Dageff¬
ter Dommerens Affgang. Dog at samme Stæfnings Datumo=Ter¬

min, icke udtydis forstaais eller extenderi, ofver den for bemeite 3.
Aars Termin, effter Dommenis udgifvelse. Ordersom nogen sinden
ofven sagde tid icke tager Stæfning dabliffve saadanne udgiffne

Oga

Dom¬
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Domme og Affskeederssaa vist Dommerne angaarswryggede. Dog

hans Kong. Mayest. der udi at distensere effter Sagensbeskaffen¬

hedssigforbeholdit. Receß Christ. 4. lib. z. art. 23. Lege Vocab. Com¬
misserier, Assicter ltem Landsdommesapr. Stæfninginfra.

Laugmænds Encker i Norge) ogderie effierlatte Børn ny¬
delige ved de Geistine Naadsens Aus dog alleene i den visse Ind¬

komst som til Laugstolen Aarligenydis oconbergis. Reteß Chri¬

stian.4. lib z. art 24. Legemsr. Ves b. Præste Encker.
Laug=Rets eller er Low Retiden, det er alt det som til Tinges
for Low og Ret affsigisskien og demmisskandoesaakaldis sieden

som aff deforordnede Personer belienis, hvor Low og Retadmini.

strerizut Tingf. B. 3. Cap. Hinc.
Laug Siettis Mand, kaldis de Mænd som af Ombuds¬
manden i Norge, vorde innævnt med den soeren Skrifvere, at døm¬

mediemme paa Fierdingseller Folcke Tin., eller octil Tingsiueroe

Stafnesiuer saavit de vorde lowlige tilkait fornembligen udi

smaa Sager som Pendings krans Jordsegning=Garder Land¬
skyldste. ut Tingf. B.2. Sacoppurg F.
Receß Christ 4 sigersat Laugrettis Mund stelle værevsse
Mænds udihvert Skiberede forstulle ickeflere isætties S. der¬
1.

ne veltørrettizunde: Destulle ingendetro deris Sag i nunstulle

selff sattedet for Dommenefor Rettens Forhandlingen am fond ni
sen,
for demmem
von stive imod Tingbogen conserern. Dict. Reichtib.

3. Crt. 20.

Nota: Den som vorder udnæsnt til at være Laugrettis¬

Mands maa sigey der frasige men skalendelige kiende og dømme
udi de Sagerhmotilnæsnis: Veyarer hand sin der udi sdahafve

forb utenmarck Selffjot giøre dog sm Domfruist. Dict. Tingf.
B. cap Hvorafskandsluttislat Lauarettis Mænd i Norgesere

ligesom Nætninger i Danmarck thihvosomicke vil være Næsning
der aieldes marck og ericke end da Aarsaget der med men saaoffte

handkræfviis lowlige til Næsning at være og en villdagielde z. marck
ind¬
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in til han vorder saafattig, at handhafverey ; marck. Iyd. Low
üb.2. cap se. Dogsaadan til en hvers egen gode betænckende og forn.

allegerte Lower indstillis.
Laugrettis=Mænd om deris Domme eller Forhandlinger

aff Laug Manden underkiendis da gifvedeicke udenhalsve Bøder
imod den soren Skrifveret og ringere end ogsaa gandske forskaanis

eftersom deris Forsseelse eractis. Receß Christ.4. Ub. z. art. 22. Alas
De Laugrættis=Mænd som opnæfnis at kiende istore Sagers udi

Laugmandens nærværelse, som er Lisk eller Lemmelestelse og slige

store Reffjelser og skal i slige Sager være; Mænd ut Tingf. B.

4. Cap. Ligesaaom Sandmand og Næfn i Danmarckssom giøre de¬
ris Eed og Tow for Landsdommerne paa Lands Ting (foruden i
Birck og Kiøbing) qve, vide sit loct.
Laug Rettis Mænds Eed, som handskalsværge det første
sindehand kommer i Laugrettit oceyofftere beskrifvis saaledie:

At ald denstund hander i Laugrettit skalhand saakiende i

hver mands Sag, saa vel den Skyldigis, som den Wskyl¬
digis den Sagedis, som den Wsagedis, somhand veed
Sandist være for Gud, efter Lowenochans Sampittig¬
hed. Tingf. B.3. Cap. pur 8.2.
Mota Affhver Tinglaug skal næfnis de forstandigste Mænd

til Laugrettis Mænd som er at bekomme og der tiltiene. Tingf.
B.3.C. v. Parag 1.
Laugrettis Mænd) skullehafve aff Bønderne hver udisin

Tinglaug og Skibredes for deris Wmag saa offte de faretil Laug¬
tinget for hver Mill. Skilling Danskesochvilcken Bonde somicke
betaler næffnde Mændsine Penge bøde). marck Sølff. Lege Fo¬

cab. Hesteleye Jupra. Endsfindis Ombudsmandseller hans Fogit

forsommelig og icke udnæffner Mand, saa der feyler Laugrettis¬
Mændpaa Laugtinget dabøde imod Kongen, for hver som icke
næffat vorderh). marck Sølff: Dogmaa Ombudsmand ey heller af¬

sættenogen Laugrettis Mand, udenlowlige Aarsage. Tingf. B.
2. Cap. Paragr..
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Nota: Hvilcke næfinde Mand som siddehiemme fra Laug¬

tinget uden lowlig Forfald naar hand tilsicis did at fares bøde).

marck Sølff. Endskommerhand icke paa Tinget førend Eedener
soeren uden Forfald, bøde en halff marck Sølff. ibidem paragr.2.
Maaey heller gaa der fra inden Middag uden Forfald og 2. Øris
Brøde. ibid. Ingen maa fortrycke Laugrettis Mand paa Tingit

hvo det giør og icke viger naar hand tilsigis bøde enhalff marck

Sølff. Dict. Ub. Cap. z. parag. 2.
Cadhat Nota: Hvor Laugsognethafver Indsegle daskal

Laugmanden med en aff Bonde Lehnsmændssom meenige Laug¬
rettis Mænd der til vil betroe, forvare Laugtings Indsegel under

tvende Laase for skal icke brugis til andet med at forsegle end det som
paa Laugtingit i almindelighed skeerfor meenige Almue vedkommer

hvilcke Brefveskulle paa Laugtingetoplæsis for siden forseglis. Skal
ochver Laugrettis Mand forsvare sit Indsegel) saa det til Sand¬

hed og Retfærdighedbrugis ocicke til Løgen eller Wretfærdighed:
Hvem som befindis anderledis at besegle Jendret er og Lowen ydvi¬

ser denskalbødetil Kongens otte Ørtuger og 33. marck Sølff, og
stande Sagvolderen til rette effter ser Laugrettig Mændssigelse
og hvilcke Fogder eller Ombudsmænd, som findis anderledis endret
er der med at omgaae straffis som Falskener. Dict. libro S cap. 3. pa.

rag. ult. Lege Vocab. Falsksapra.
221
Laugrettis
Mændsskulle icke dømme effter nogen bevisning

som icke er tagen til Tinge sey heller effter nogen giorde Bancke bref¬
vessom Præster eller andre kunde skrifves som Vidnisbyrd. Cap. 4. ibid.
Hver Mand skal giøre fyllist Laugmandensor Laugrettis¬

Mænds loftige Domme. ibid. cap. 5. & 6. ibid. Gsupra Vocab.
Domroff. Ydermeere de har materialege Vocab. Laug Ting.
Laug Ting i Norge er lige som Lands Ting i Danmarcksal¬

lene at Lands Tingene i Danmarck holdis gemeenlighver 4. Dags
udihver Provintzsocom Onsdag uden helligt da indfalder danæste

Søgnedag effter. Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap.C. art. 4. Men i Norge

skal
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skal Laug Ting holdis hvert Aars udihver Laug Sogenspaa de be¬
stemte visse Tiderorsteder som ihver Laugsogen sædvaanlig været

hafve. Nemblig)
Vdi Baahus Lænsskal holdis Laug Tings Mandagen for
Batholthi,): S. Bodildsdagssom indfalder den 17. Junit, Aarligen:

og Mandagen næst efter Fastelafvens Søndag. Vigens Fos
Laug Tingsskalholdis næste Søgnersiter S. Povels dagsoenaste
Sogne effter S. Hans Dag Midtsommer. Borgeting Laug¬

Tings som holdis i Fredericks=Stadt den første skal holdis den før¬

stedag efter hellig Tre Kongersdag, den anden Mandagen efter
Midtfaste Søndag: den tredie Tocke=Tjsdag den fierdelden næste
dag efter Viti G Modesti; den femte, første Søgnedag efter Vin¬

termatten.

Osto Laug Tingsskalholdis den førstes tre dage for og efter

Povelsmysse; den anden tre dage for Midtfaste og tre dage effier:

den tredie tredage effter Tocketjsdag: den fierde tredage for S.
Hans dags Midtsommer og tre dage effter: den femtestre dage for

Vinternatten for tre dage effter. Etzwolds Laugtingsskalholdis
S. Botolphi Afften. Tonsberg Laug Ting skal holdis den første

Manddagen næst effter hellige Tre Kongersdag den anden Mand¬
gen efter Midtfaste Søndag den tredie Tocketisdag den fierdestre

dage efter S. Botolphi den femtes at Korsmysse om Høsten.

Laug Ting udi Oplandensskalholdis den første Tocketis¬
dag den anden S. Mortens Afften. Skeen Laug Tingsskalhol¬
dis den første tre dage for Midtfaste Søndag og tredage efter den
andenstre dage for S. Botolphi octre dage effter: den tredie stredage

for S. Morten octre dage effter den fierde Tocketjsdag.
Laug Ting paa Augde siddelskal holdis udi Mandal-Man¬

dagen efter hellig Trefoldigheds Søndag. Vdi Listelæn Seyer¬

mere vor Frue dag. Vdi Nødenesmæste Søndag efter Clichaelis
dag Vdi Raabygde Laugit næste Søgnedag efter S. Hans

dags Midtsommer.
Ogg ii
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Laug Ting udi Stafvangersdømmes skalholdis den fer¬
stestil S. Botolph; den anden Korsmysse om Høsten. Bergen¬

Lautingsskalholdis s Botolphidag. Trundhiembs Laugting
S. Botolzhidag. Ocudi Jemtelanden siorten Dage for S. Hans
dag Midtsommer. Stegens Laugting /skalholdis S. Botolphi

dag. Ochvertredie Aarskal holdis Laugting udi hvert Fiste¬

var udi Findmarcken.
Tilhvert Laugtingskalkomme Konningens Ombudsmand

ellerhans Fogit og alle de Mænd aff hvert Skibrede der tilbiisve

næffndesuden Forfald. De Mænd som Laugting søgeskulle stal
Konningens Ombudsmandseller hans Foget, næfnehiemmes i hver

Skibredeihans Læn) paahver Tingsteds ved Midtfaste tiderfor de

sombest dueligoctienlig ere. Tingf. B. 1. cap. Lege Vocab. Om¬
budsmand.

Nota Laug Tingetskalholdis saalænge Laugmanden siunis
behoff giøris at hver mands Sager som did steffnt ereskunde forhø¬

ris. Laugtingit skalsættis om Morgenen Solen er i Øster oc.

holdis indtil Middagsete. Hvemsomkommer drucken til Laug¬
Tingsbuldter og giør wlindsskal den Dag ingen Sag søge mod no¬
gen: Ochvilcken som uden Tinget buldrersog giører Laugmanden

og Laug Rettet wlindseller og kierer deris Maalt uden Forloff bøde

en Øre Sølff. Tingf. B.3. Cap. Lege ocab. Tingbrøde.

Lauhæffd) paa Jordeller Eyedom, eller og andet som med
Hæffdbør at veries possesiojusta, sivelongijustitemporis pssesto.
Lat. er dog ey mindre end tre Vintre. Iydske Lowlb.. Cap. 1. &

57.lb. 2. Cap. 70. Ub. 3. Cap. 44. Jure Seland. Ub. 4. Cap. 19. 30.34.35.37.

lib. 5. Cap.1.
Lauhæffdskand ingen faa medrette paa nogen Jordeller E¬

yedoms uden hand tilfornehafver der paalowlig Adkom det er lov¬

lig Skødeoc opdragelse. Eyheller kandnogen faalowligskiøde Ju¬

den aff denrette Eyeres Thi Hæffdsuden lewlig Adkomigieldericke
effter Handf. Erict, parag. 29. Jyd. Low lib. 1. cap. circaterium,

42.
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542.44.47.51.5257 hvilcketale omtre Aars rolige Hæffd. Sjur.
Seeland. lib. 4. Cap. 34 perag. sinali, Cap. 5. 35. 37. & 38. det formeldis
Om mandhafver tre Vinters Hæffdpaa det Vand som Fiske ereu¬

dis da nyder den at sikelder i Hoffd hafversenddog Fiskencereisætte
iff anden Mand. Saadantre Vinters Hæffdersidenforandret til

o. intres Hæssd Rer s. Christ. Zort. so. Vide Hæsfdsuprt.
stem Norsk Low O. B 1. cep. som formelder omzo.27
Gritres hæffd.

Lars Facob Obel. inst.
Lauheffdpaa Møllesere trende Flodmaal uden kinre: Kal¬
dis der paaf de ilagis størend Mellen vorder givet de Julie Siuns¬

mændtilvisis og vide hvad heller hand flad paa hans eget eller paa

inden Mands Jordsfordisingen maa sløde paa anden ands Jord¬
uden hans Viliel og eygrafve og ey Huspaasætte. Iyd. Lowlb.1.

7. Legemfr. Mølle.
Lauhæffd) og dets Proces erickenusynderligibrug, som i

gammel Oage dog staar det enhver frist for sin Jord med Lau¬

hæffdat indvorde efter Lowen omhand vil. Vide Lowhøringer
infra.
Lauwergeldeter lowlige udi Slecten falden eller aff Øffrig¬

heden tilførordnede Verge for smaa Born. curator, vel Tutor. Lat.

Jyd. Lowlib. 1. cen o. sigeri At Lauwergerskalhaffoe Børne¬

Jordatgiemme udi Forsvar og verie octorsvaredet med Lo¬
wensom nogen paatrætter. Lege Vocob. Modere. Ends om Mo¬

deren gifftis da skulle Børntil Lauwerge uden de ere saa spæde at

de kundeey Moders Hielp miste dog tager Lauterge Børnenes

Godsudigiemmereforvaring og giffvet hende Fofterien og Kaaste¬
Gield Fid. Lege lecab. Verger.
Laxesiskende der omtans særlige udi den Norste Low (saale¬

dis At allesiede der mand haffve. Laxest Fride tilsammen, daskal
hver giøre sig iskeveide for sinegen Gnund ot giøre dog saa at Fi¬

skene kund gaae opoe nederat hver Ane: Mengierder nogen tvert
ofver Aneller Eus daskal de som efsven fore Loesstasine hannemtil
13
Tin¬
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Tingesocleggehannem Femt forsat opbrydet Vilhandicke opbry¬

des da skal (paa Tinge) begieris saa mange Bønder til hielpat op¬
brydes som behoff giøris. Hvemsom icke vil fare meds bøde Kongen

marck Sølfjor den som ulowlig satte Gierde i Aaensbøde Kongen
en marck Sølff- og den som hand formeente Fisken forhen marck
Søiff. L. L. B. 14. Cap. Parag. 7. Lege Vocab. Fiskersupra.

Larmænd ere de som ere fuldkommelig berustede med fuld
Mandv Vaaben, (fem Mænd) til at giøre Skade armatis. Lat.

som i gammel Dage skulde skaris med Jerns eller bøde Kongen og
Sagsøgeren hver 40. marck. Vide derom Skaan. Low lb. 5. Cap.1.
Lechases kaldis den Skadestil Skibs som Kiøbmændene lide
paa Viin eller Øls som føris fra et sted og til et andet om Tønder og

Fade ere ikke sterckes eller vel forvaart med Baand; eller og naar
Baand eller Bond brister sønder eller gaar aff saa Øleller Viin

bortrinder og spildis, Huor vist saadan Lechase got giøris i Norge
naar Viin eller Øl indkommer og skal fortoldis der om see Forord.
Frid. 3. Dat. Hafn. den 16. August. Anno 1650. nembligl om Skip¬

peren eller Kiøbmanden vil lade sig nøyesat korte for Lechase paa
hver Oxehofvitsberegnit til 6. Anckersethalff Anckerseller tage tret¬

ten Tønder Ølswfystspaa hver Lest det stande hannem frift fore. etc.

Lege Vocab. Toldmfri.
Leding, eller or Lethingisem Dog næffnis i den Jydske og
Skaanske Lowen=Lething og i den Norske Lows Ledingler dog it:

forstaais dog det ord Leding eller Lething paatrendemaneer; først

eftte Lowerne at tiel at uves giøreeller opholdes Leding eller Le¬
ting: Denri Ledingsfærdsellerochatfarei Lething: Ocfor det
tredie Ledings Fald og Forsømmelse med des Straff og Bøder:

Som her efter af Terterne demonstreris.

().) At afvil gjøre eller opholde Leding, det er at udgiffve og
conte huere, til Ledings opholdelse den gamle og af Vr=Alder paa¬
lagde Ledingsu aftstil Lande og Rigers almindelig Defension, og

Grændtzernis Forskrings Freds tid og ellers saa vist i Feyde tid¬

eff¬
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efter Rgernis fornøden Tilstand, kand opbindis og paaleggis udi

særdelished. etc.
(2.) At farei Leding elleroe Lethingsferd idem expeditio
Nivels. Lat. o: Vdbudfor Krigsrustningstil Land og Vandsenten

ved nogen særlige Personersell roemaar Nødpaakommer, at Mand

fra Mand opbindis, til at afværge Rigernis Skade, eller og Fien¬

dernis Indfald.
(5.)Ledingeller Lethingsfald det er Bøder og Straff for
saadan paabudne Ledings forsømmelse. unde Vocab. Odels Gods.
stem Skursmændinfra.
Hvorledisher omydermeere determineris baade i Freds og

Feyde tidseethifver den gunstige Læsere aff voris Jydskelows z. Bog
fra det første og til det 2. Cap. lemudivoris Norsk Low. Vdf. B.
inclusive at fornemme. Oceffterdis saa vist her om i den Jydske Low

anmeldis er icke nu synderlig ibrug; og dog næsten altsammen paa
andre steder her udi allegeri, er saadant aff des Aarsage som uactet
forbigatitlot sinnis ey fornøden her at repeteris.
Men den Norske Low formelders At Kongenskalraade og biu¬

deleding og Vdfærd, naar behoff giøris sor Undersaatterne maa
icke synne Kongen Leding men ere plictig med hannem Rigens

Fiender at afværge. V. B. 1. Cap. Vide cap. z. ibidem.
Cap. 6. ivid siger: Naar Leding er paalagt daskal hver mand
bet ile sin Ledingssom hand hafver Jordeller Løsøretil (forstaa eff¬

ter sin Formue at skatte)or den som boer paa Jorden skalgiøre Le¬

ding aff sin Augel og Løsøresthvem Jorden tilhører sochvilcken som
icke betaler sin Leding til rette tidsbøde Kongen Ledingsfald /6. Ø¬
re Sølff. Hvem Ledinger paalagt og ickebetaler ikre Aars udgifve

hvishannem er paalagt og bøde Kongens marck Sølff. Dict. cap.

Lege caput ibidem.
End hvilcken Jordeygen Bonde som besidder sin egen Jord¬
ocicke giver Leding der aff ikre Aars da være samme Gaard forbrut

under Kronen: Men er det Leylendingssom sidder paa anden Gods

Ryr
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bede Kongen 8. Ørtuger og 35 marck og giffve dog sin fulde Leding.

L. L. Bicap. Parag.S.
Ser Mænd stulle altid sætte Kongens Ledinghos hver Gaard¬
eller bøde derfor efter Loven. L. L. S. 1. Cap. Hvosomicke udleager

til Leding hvis handsættis for hand bede Ledingsfald) 6. Øre

Sølff. V. B. Cap. Lege Voccb. Bønderne skal. supra. Alas, Om den

som felder eller forsømmer slig ford (som Lowen om Leding paabin¬
der) være Fredløsis. Aer uden handhafver lowlige Forfald. V. B.

10. Cap parag. ult. Lege Fesab. Udgierd. ifra.
Receß Christ. 4. Ab. z. arl. 32. siger At ingen skal besværgis med
videre Leding, endhand effter Jordbogen) Norgis Lows cco.

Mændslowlige Taxering, plictiger at udgifive. Vide art. 33. ibid.

stem Vocab. Odels Gods infra Skaansk Lowlib. 4. Cap. 11. siger
At Husetofft (det er den som Ildhus stander, der aff skal mand Le¬

thing (Inne og Studræde. etc. Lege Vocab. Oversæde. infra.
Nota: Ingen maa anden stæsine den siund hander i Ledingsferd
eller førends. Nætter effter hander hiemkommen og Skiber opdra¬

gen. K. B. F. Cap. Pereg.1.
Arnold. Hvistesterer, At saaskal være holdit i Norgeligam¬
le Dage med Leding og Krigshandelsat hver Lansmand eller Sysle¬

mand skulde aff hverie s. marck Solff, handselffeyede udi Ind¬
komst udgiøre der aff 5. Mænd udi z. Maaneder paa hans og deris
egen Bekaastning og af hverie 20. Mænds som en hver haf de i For¬
bed eller Forsvar aff Kongensderaffskulle hverie 20. Mændt udgiøre

ser Mandspaa deris egen Omkaast 3 Maaneder med Vaaben
Verie og Fætallie. Men Nordist udi Landit det var hvert Lansætor

taxerit for et vist Antal Folck. Dette Folckh. og 12. sammensbleff
satpaatolff Mands Skib. etc. Unde Vocab. Landværne skib. Jupra,
stem den Norske Hirdskraa eller Gaards Ret. udi Fortalen. Scap.

35. Wid. parag. 2.3. 4. Lege Vocab. Haffne supra.
Leding, eller Lething, skalholdis og udredis af den Grøde

somavlet og taget er og en aff den der ligger i Jordens eller skal saais.

Iydsk Low lib.3. Cap. 16.

Le¬

see Led.
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Ledom det er Nøgle. Der om vide Skaan. Low-Arfvebogs

42. Cap. formelder At den Hustrue kalde visig at være der en
maagange med sine Ledomsog ræde i sin Bostadso: Naar Hustruen
cymaa bæresine Nøglerseller regiere udi Boet formedelst hendis van¬

arforwsnildhedsetc. Vide Jus Seland. lib. Cap. 29.
Lced eller Grindidem, Claustrum. Lat. der om talis fornemme¬
ligen i den Norske Low som alfare Veye løbeigiennem nogen Mands

Gierde daskal der giøris Leedpaa locen Grinde eller Leedudihen¬

gis med 4. Remmer octo Korsbon, ogen Stolpe ved hver ende
ochengis saal at den falder sels til. Lege Tocab. Grind. lem L. L. B.

28. cap. Orskulle Gierdeleed og Gadeveyesvære som aff Arrilds tid.

Ridderellerfarer mand andensteds offoer Ager og Engt end den rette
Den bøde 1. Marck Solff. ibid. cap. 32. Lige Vocab. Gade. ltem¬

Gjerdesupra.
Leeg=Mand vel Ligmand idem. Laicus. Lat. er Verdslig

Mands somey maa dømmepaa Geistligheden. Ordinantz fol. 54.
Der imod forbindis Geistligheden, at deele eller forfølgenogen Sag
for andrespaa Ligmands Ting. jurta. tert. Jyd Low üb. 1. Cap. 31.

Lehn er særdelis Bevillinger paa Kongl. Benaadinger og

Friheder som hans Kongl. M. Undersaatterne naadigst meddeeler

som ere tvendeslags-Geistlige og Værdslige. Om Geistlige Lehn,
see Frid. 2. Handf. art. 36. formelder saaledis at alle Clostere Præla¬

turer, Digniteter, Canickdommelor andre Geistlige Lehne som da

icke benæffnte varelskulde blifve ved deris fulde Mactsic. G Privileg.
Christ. z. parag. o. Værdslige Lehne ere Kongl. Slotte og Fæst¬

ningerslatind Frefecture, som Rigens Raad og Adelen med forlee¬

nisshans Kongl. Mayest. til troer Haand at holde ockaldis desmid¬
ler tid de dennem besiddel Lehnsmænd) Vasallieller Prefecti, som
annamme aff Kongen Slotslowerne og dem hannemmigien resigne¬

rer etc. Vide Handf. Frid. 2. art.. 46.
Lehnere ogsaa anden Embede og Bestillinger. Jydske Low lib.
2. cap. 36. formelders At ingen Mand der Lehnhaffver (forstaa Om¬
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bodsmands eller Herritzfoget i skal det sin Svend udi Haand sellie,

at søge det er hand maa en befale nogen aff sine Tienere eller betroe
dem sin Bestilling eller Embede men anden Bonde som er væder¬

hæfftig og boesiddende maahans sted fortræde om hand selst er low¬
lig forhindretspaa det hand kand oprette Skadens ocudstaa Omkost¬
ningen som hand nogen forutetter. Legesuira Voctb. Herritzfoget.

Odermeere om Lehn vide codem übrocap. 1. G 54. Ub. 3. Cap. 8.
63. Hinc.

Lehnsmændene (forstaa paa de Lehnes som ligge ved Søesi¬
den deskulle hans Mayest. til beste for billig Værd til forhandler

hvis Vrag i deris Lehne kunde hendis at sirandes om den det tilkom¬

mersvil det affhænde. Rereß Christian. 4. Ub. 2. Cap. l. artic. 3. Lege

Vocab. Vraginfra.
Lehnsmændene skulle aldelis ingen nogen Vogne tilstede

som jo enten Kongens Hoffmestersseller Statholders Pasmudistiø¬
benhaffnskandhafve: uden naae Raadetseller Lehnsmændene sen¬
ten selff udi Kongl. Bestillinger skulle aff sted befordris eller ogsaa
de deris Tieneres enten med deris Regensk der eller Skat loc ickeino¬

gen deris egen Bestilling, til Kongenskulle forskicke. Receß Christ.4.

lib. 2. Cap.24. art.4.
Lehnsmændene skulle irette Tider efter paabudne Man¬
dater fremsendeplietige Skatters Penges Proviant eller og derfore
nøyactig Erklæring saaoctilholde Tolderne med deris Regenskaber
og Afgifftirette Tide at fremkommes saafremt de icke for saadan de¬

ris forsømmelse ville staa til rette for all der aff foraarsagende og ef¬

terfølgende Skade. Receß Christ.4. Ub.2. Cap.1. art. 2. G Forord. Dat.
Hafn. den 18 Septemb. 1628.

Lehnsmanden Satrapea. Lot. er forpliet naar hand bliver

advaret som desom felde ere for falske Vidne at lade det forkynde til
deris Herritz Ting næste Ting der effter hvor saadanne fælde Vid¬

nisbyrd straffis paa deris to Fingre etc. Recest. Christ. z. art. 16.

Lehnsmændene enhver isit Lehn, skullealvorligenbestille
ik
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at alle Herritz Prowsterne hver udi sit Herrit stilsiger Sogne Præ¬

sterne at deskulle optegne alle de arme og nødtørfftige Folck, som boe
udi deris Sogner og bør at hafve Almisse: Hvilcke Fattige og Nød¬
tørfftige skulle forsørgis enhver udi deris Sogner: Hvor om So¬
gnemændene af Præstensnaar Prædickestolensskulle formanis og paa¬
mindis. Men dersom Sognemændene findis forsømmelige saa de

Fattige icke fange deris vedtorfftige Underholding, daskulle de aff
Lehnsmanden derfore tiltalis og straffisssom de hans Kongl. Ma¬

yest. Brefoede Mandater ey acte ville. Constit. Frider. 2. Dat. Ha¬
dersleffy. den 27. Decemt 158 par.. 87. Lege Præster infra.

Lehnsmændene om de ved Døden affgaae dabeholde deris
effterlefvendis Encker Lehnilstil næstkommende Philippi Jacobidags
lige som deris Hosbonde lefvede dog de Slotte og Huse som ligge
paa Grændtzen eller og hvor hans Kong. May. hafver sin daglige

Hoffhaltingsundtagit. Receß Christian.. 4. lib. 2. Cap. 1. artic. 1. Vide

Encke.
Lehnsmændene naar de fra noget Lehn hender at kommesmaa
dery med sigtage nogen Mandater eller Forordn. Menskullesaa¬

danne Mandater som udien hvers Tid udgifvis udi en Bog lade

Registere som altid hos Lehnit kunde blive. Disligeste ofverant¬
vorde frasiglor til deris Effterkommere, hvis Tingsvidner Dommer
og andre Brefvel som siden til underretning kunde fornøden giøris.

Eodem Receß. libro Scapartic.4.
Lehnsmændene skulle hafve Indseende om noget Adels¬

Godsfalder under Kongen udideris Lehne da skulle de efter saa¬

dant Adels Jorde Godsl Kongen er tildømtldet endeligen selge som
de kunde ved opbindelses eller i andre maader til andre aff Adelloe si¬
den hvis derfore bekommendis vorder hans Kongl. Mayest. til Re¬

genskab føre. Receß Christ 4 b.2. Cap. 1. art 1. Parag. 7.
Lehnsmændene skullehaffve flittig Indseende udi deris Leh¬
nesat Bønderne Aarligen efter Recessenslegge Humblekugler splan¬

teorsætte Ymper og Pilestagert og hvor Bønderne ickehaffverom
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ved Gaarden daskulle de langs deris Gierdersættis: Men der som
Cronens Bønder det forsømmel skalde derfore aff Lehnsmændene

tiltalissor deris Bøderseffter Christ. z. Recesart. 39. udgive hvilcke
Paabuds forsømmelsesor deß opbaarne Bødersudien særdelis Post¬

udi deris Regenskaber skal indførissellerog med Tingsvidne afsbevi¬
sissatsaadant for Armods skyldickeer effterkommit saafremt de for
deris Regenskaber paa Renteriet ville være qvitterede. Reieß Christ.4.

lib. 2. Lap. 20. Art.1.
Lehnsmændene skulle forvise Cronens Bønder at de næst
ved Haanden søge Cronens Møller med derts Kornat lademaale
öctil den ende skulle Lehnsmændene holde Møllerne ved macti og

haftveindseende at med maalen og Møllens Toldkar stilbørligen
omgaaes saa Bønderneickehaffve billig Aarsage at klage. Receß.

Christ. 4. lib. 2. Cap. 9. art. 1. Lege Savatmoller.

Lehnsmændene i Danmarckor Norgessaamange som hans
Kongl. Mayest. Regenskabpligtigere aff vist eller uvisig hvad heller
dehaffve Lehnene paa Regenskabeller Affgifft skulle deris Regenska¬

ber med hvis der paarester fremsendelsamt Skatte=Mandtallocan¬

det Mandtal (Aarligen som efterfølger. Nemblig:

Lehnsmændene i Siellands Stifftsinden den Maymaanets
udgang som faldernæst effter den Philippi Jacobidag de Regenskab

plictigere. Vdi Skaane og Fyens Stifftersinden næste Juniudgang
der effier. Paa Øselot Gulland, inden næste Juliudgang. Vdi
Nør Jydlandsinden næste Augusti udgang der næst effter. Voi Nor¬
ge udi Oslo Stifft inden næste Septembr. udgang der effter. Vdi

Stafvanger Trundhiem og Bergen stiffter inden Februarii udgang
der næst efter Paa Islandsinden Aar og Dageffter den Philippi Ja.
cobihand Regenskabplictig er. Skatterneskullefremskickis til den

tid de paabindis etc. Forord. Christ. 4. Dat. Koldinghus 23. Jan.
1635.

Lehnsmændene er paalagt at hafive indseende i deris Lehne
om nogen Jordeller Eyedomser tagen fra nogen aff Kirckerneseller og

fra¬
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frakommen med wretsda skulle de vinde samme Jord til Kircken igien
med Dom og Rettergangsor den som noget taget haffver bøde derfor
effter Lowen. Receß Christian.). art. n. Befalis ogsaa Lehnsman¬

dene udi Ordinantzen, at giøre detis største flid (ved Low og Ret at

indtal) om ideris Lehne befindis noget at være taget fra Præsterne
enten Bonde Gaardes Ager Engs Skows Fiskevandseller noget saa¬

dant med wret saa at det kommer der tiligen thi Evangelium ta¬
6

O

ger intet su fra menhuiper hver at beskylte alt det hannem tilhører
thibøreyfagt fra Evangelio, hvad Got der er tillagt. Dict. Or¬
dmantz fol. C. Vide Riberfart. L. Lege Toctb. Kirckernis Forsvarer

Jupra.
Lehnsmændenelereforplietsat forhielpe Præsten eller Kircke¬

vergerne til rettesom deklage paa nogen Bonde i deris Lehnesey athaf¬
vetiendet retfærdelige. Reteß Christ. z. Art.. 51. De skulle og værepli¬

ctige at lade kaste dens Kornssompaaklagis findis hans Brøst da

haffveforbrut sin Gaard til sit Herskab. Receß Christ. 4. Ab. cap.4.
artic. 46.

Lehnsmændene bor at være alle Kongelige udgiffne Forord.

bevist og bekientfor saaledis der offvet ere, at de udi alle maader holdis
og effterkommis localdelis intet der imod tilstede at bedriffve. End

befindis Lehnsmændene sicke at hafve og holde hans Kong. Mayt.

Forordn. og Mandater uditilbørligact for der med ofverseer at no¬

get der imod handlis for det skiellige bevisiskand at hannem der om

haffver været vitterligtshand hafver der med forbrut sit Lehn. Constit.
Frid. 2. Dit. H fa den 19. Junii, CAnno 1582.
Lehnsmændene ereorsaaalvorligen befalede at dehøyeligen
holde ofver de Forordn. om Betlere og Staadere saaocom Tieni¬

ste Folckor Løssegengere or deris executionsig antages og selssudie¬
gen Persons tvende gange om Aaret nemlig) Paaske og Alichaelis,

lade forsamlesalle de Betleressom sig i deris Lehne opholde. Lege Bet¬

lere: Ocdavidere der om udi dennem underliggende Byer Lehne
og deris underhafvende Borgemestere og Raad Fogder og andrestil¬

hol¬
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holde der med at haffve tilbørlig Opsiunsoclade tiltale og straffe den¬

nemssom en holde ofver hvis forordnet er. Receß Christ. 4. lb. 2. Cap.
21. Art. 2. G.

Lehnsmændene ingen undertaget skulle om Martinitider,
alle Borgernis Staldes under dennem lade visitere, og paa det Fæ¬

som da befindis at være opstaldit, ogsiden til Drefft tid paa Foeret
ofverfød 1skal Lehnsmandens Bevis fra samme tid og til Øxene
udslaisfformelde: Iligemaade skulle alle de Beviser lindessom enten

Lehnsmændene om Øren paa Cronens Ladegaarde eller Adelen

paa deris egne Staldøren udgiffve: Ocmed mindre saadanne Bevi¬

ser for Lehnsmændene paa Toldsteden og for Tolderne fremleg¬
gismaa ingen Staldøren at udføre stilstedis. Lege Øxen Kjøb¬
Mænd infra. G Reteß. Christian. 4. Ub. 2. Cap. 1. art. 1. Parag.4.

Lehnsmændene skulle meddeele Kiøbmændene Zeddel paa

hvor mange Øxen de drive og udskibe og paa hvad sted i særspeci¬
sicerit, som de ere stallede og dresven aff Kronens og Borgerskabens
Ladegaarde sochaffve indseende med at der med ingen undersleff bru¬

gis parag. 4. ibid.
Deskulle ingen Øren lade passere paa Toldstæderne med min¬
dre for dennem nøyactig bliver bevist, hvor mange Øxen aff Stal¬

den vare kjøbte og affdrefven hvilcke Beviser rictigen hos deris Re¬

genskabersoaa Renterjethafve at indleggesom de skulle qvitteris ibid.
paragr. 6. Men er Lehnsmanden for uromgangelige Forfald (thi
ellers bør hand at rette sig effter, at være paa de Tiders hos Lehnitor

(
Toldsteden) eytil siede da forrette det hans Foget eller Skrifver og

end der foruden hvohand der til vil betroes baade med Zeddel og Tal¬

lit. Callegat Recess. Gloco parag. 7. Lege Vocab. Toldere.
Lehnsmændene skulle med Samfrande nis tyckes naar flere

Arfvinger findistil en Bonde=Gaards udgiøre og forordne hvad de
andre Medarsvinger skal haffvel ostver all Kongelige Tyngel af den

som Gaarden besidder: Skaloesaahaffve indseende med dem som
besidde saadan Bondegods, at de ey forhugge Skowen til uplictseller

og
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og forkommer nogen aff Eyendommen der tilliggendis er saaock

at deholde Gaardene ved Hæfdor Mactseller og med Samftænder¬
neat haffve Fuldmact, at sætte en anden aff Medarfvingerne paa
Gaardenssom vilockand frede Skowensor holde Gaarden og Eyen¬

dommen ved Mactsecrede fuldt aff til Kronens ochans Medarfvin¬

ger fylliste som hand bør at giøre. Reteß Christ z. art. 40.
Lehnsmændene skulle Aarligen ved detis Regenskab ind¬
levere udi Kongens Renteri rietig Fortegnelse paa Kirckernis behol¬

dingerssaa og hos hvem saadanne Penge ere udsatte. Reteß Christ.4.

lib. Cap.4. art.s. Lege Capitelsupra.
Lehnsmændenes ere befalet og paalagt udi Christiani 4. Re¬
ceß lib. 2. Cap. F. art. 1. 2. at haffveindseende med Adelen, som giøre
Bryllupper: Saa ocatinqvirere og indfordre hvis Bødersomi¬

modfornæffnte Receßblifve forbrut. Nemblig førstffor den Dract
og Smycker Adelige Bruderickemaahafve og bære: Dernæsis for

Tractament udi Bryllupper imod Forordningen saa og hvor lenge
Bryllupper holdis End ogsaa hvad Bruderne der imod udgiffve og

forærebort. Ocfor det Tredielhvorledis der dragis i Salenlot hvor

med. ltem, for Stiffter delsteene Tecker og Tappeter Sengeklæ¬

der og Sparlagen Kniplingor Strickverck etc. og hvisydermeere

forbuditersetc. Hvo aff Adelen sig der imod forseer og eyholder der
med som forordnitersdehaffve forbrut et tusinde Dalerstil næste Ho¬
spital: Hvilcke Bøderssomforbemelt Lehnsmændene er forplict
at indfordre uden all forskaansel saa fremt deicke selffville udgifve

samme Pengis Bøder. Vide tert preallegat. G supra Vocab. Adeli¬
ge Bryllupper. Skulleoesaa forhielpe Hospitals Forstanderes at ind¬

fordre) hvis Bøder de Fattige tilkommer som forbrydis imodskrid.
2. Receß art. o. Endsveigre desig der udi naar de anmodissudgissve
iligemaader et tusinde Daler. tert. allegat.

Lehnsmændene som enten for Samvittighed eller andre
Aarsagerskunde hafve betænckende sat ladeskee Execution ofver Mis¬

dederesdehafve sigufortøfvitsder om hos hans Kong. May. at raad¬
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føre og dennem siden leffter hans May. naadigsteresolution og villie,
at rettede forholde. Vide Christ. 4. Receßlib. 2. Cap.1. arts.
Lehnsmændenesskulleskicke og tilsætte dem suberyttede og ve¬
derhæfftige Dannemænd til Herritz Fogder, som skulle skicke en hver

Mand Low og Ret uden vild. Receßz Christ z. art.. 6. Handf. Frid.
2. art. 32. Skulle og udvise hver Herritzfoget paa deris Lehnes en vis

Gaard med de Friheder somsædvanligt værethafver for detil¬

fornehafft hafver Skulleorsaa hafive indseende at hvert Herritsmed
(
sin egen Herrsoget
blifverforsumet. Reces Christ. 4. Ub. 2. cap.6.

art. 19. Deskulle orsaaleffter beste Herritzmænds Raad og Samtycke
fra Byerneladendflytte Birck og Herritz=Tinges paa Cronensspaa
andre deleylige sieder ibid.

Lehnsmændene skullehaffve indseende med den affskaffede
Ølsals Kroer og Gilderspaa Landsbyernes at der med holdis som for¬
ordnet er Or dersom Adelen forsømmersat tiltale og straffe deris Tie¬

nere som sig udi saadant forsee da er Lehnsmændene forplicts An¬
ordningens Execution sig at paa tage. Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap. 27.

art. 2. parag. ult. Lege Vocab. Gilder. ltem Kroer supra.

Lehnsmændene og deris Fogder ved Limfiordsere befalede
og paalagdes at hafve opsictor indseendessaa og alvorligen straffesom
fordennem beklagis ofver nogen Fiskerii Limfiordsat defiske eller sæt¬
tefornær Dybetssaa Seylatzen der offver forhindris s eller de nogen

bruger anderledis bundne Bond=Garn-Russerseller Vodkalfvelend

forordnit er Saa fremt Lehnsmændene eller og Fogdernelder med

seeigiennem Fingresoc ey ville straffe der ofver da skulle destaa Kon¬
gen til Rette derfor og væreplictig at oprettes hvis Skade der over
kommendis vorder imod dem hannem med Rette tiltaler. Læsher¬

om Reces Christian.. 3. art.. 61. lem Vocab. Russer og Skiælde intra.
Lehnsmandene befalis udi Recessen) uden nogen opholdt

strax at annamme en hvers Indlegoc Supplication, som for dennem
aff deris underhaffvende Borgere og Bøndersklagligen angifvislot
der paa uden opholdssig Skrifftligen erklæreseller og Sagen bilegge
om

Leh.
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om mueligt er. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. 1. art.s. Lege Vocab. Sup.

plicatz infra.
Vdi Norge maa icke Lehnsmændene tage nogen betalning
enten for Commission udi deris egit Lehn i eller anden Rettens befor¬
dring-Eyheller Laug Manden isit eget Laug Mands Dom. Dict.

Reces lib. z. art. 23.
Lehnsmændene ere alvorligen befalede og paalagde at haf¬

veflitig indseende med deris underhafvende Borgemestere og Raad,
Ofver Formynderessaa oc Ofver Kiøbmands Skrifveris Bøgerspaa

det ingen Criminal Sager hvor udihans Kong. Mayest. interesse
med underløber skulle affhandlis; saaoes paa det udi Kjøbstæderne
dis skickeligere ocrictigerekand tilgaa med alle Byers Politi ocfore¬
tægtsbør Lehnsmanden med Alting at haffve indseende: Oclige¬

somingen for Rigdom Medhold Slector Svogerskabsskyldsskul¬
letil nogen bestilling Naffugisvis-Saaskulleeyheller nogen forrin¬

geanseende forbigaaes som den er dyetig. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap.3.
artic. 7.

Lehnsmændene skulle i deris underhafvende Kjøbstæder med

een aff Borgemestere og tvende Raadmænd, som handselff der tilskal
næffnelhøre saa vel deris angifvendes som formeene andre at være for¬

ringe taxerede som deris der meene sig at være forhøytsattet for Skat
og Kongl. Tynge)ochvor saadant skelligt befindisstilholde Taxerer¬
nesaadant at forande og der foruden ald Taxtenigiennem see etc.
eadem Recchlb. Scap. myrius, art. 3. Lege Vocab. Taxere Borge¬

temfra
Lehnsmændene skulle Aarligensmed Borgemestere og Raad
udi Kiøbstædernes ved Martinioe Paaske Tidersligesom Haugret og
*

Hoeret dyrkerssættes hvad for hver Miil affen Vogen skalgifvis og

det lade ved Raadhusitopslaae, ocendeligen der ofver holde. Recese
Christ. Ubec. 24. ri 1. Lege Vec. b. Vogn Mænd.

Lehnsmændene eller deris Fogder skal sigaldelis intet med

noget Præste=Kald befattesnaar det ledigt vorder: Men om flere und
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een Personblifver kaldets og Kaldet gaar icke for sig inden 6. Vgersor
der om tvistis da skal Lehnsmanden med Biscopens til Rette for¬

hielve den Partsder størst Føyeor Ret hafver. Skalotsaahafve ind¬
seendelat ingen Person der ey sine fulde 25. Aar endithafverstilnoget
Præstekald tilstedis med mindre andre dyetige Personer som tilret¬
te Laugaldet erekomnes en vare at bekommelda dispenseris der udis ved

Lehnsmændene og Biscopen for der udi indseende at saadant icke
misbrugis. Rects Christ. 4. Ub. 1. Cap.1. art. 20. G parag.3. 4.5. Vide

Præstekaldinfra.
Lehnsmændene maaey for Gunst Gaffve vild eller Ven¬

skabs imod Ordinantzensstadfæste nogen til Sognepræst uden hand
tilforne erexamineret og ofverhørt aff Superintendenten: Maa en

heller forhindre nogen at blive Sognepræst naar hand aff sin Mænd
i Sognen med Prowstens Raads er der til udvaldt og der tillærdt og

duelig Ordinantz. Riber art.2. fol. 149.

Lehnsmændene maaey heller paalegge nogen nye Tinge el¬
ler besværing paa Præsternes imod deris Privilegier og Ordinantzens
lindelse men dennem der efter handthæfve og beskytte. ibidemart.. 5.

fol. 10. Deskulle ogsaa hafve Tilsiun med Præsternesat de icke for¬
hugge de Skoufve som ligge til deris Præste Gaarde. art.s. ibid. De

skulle forsørge Præsterne og Degnene i deris Lehne baade i Kjøbstæ¬
der og paa Landsbyerne, med tilbørlig underholding. codem Riber

at o.l. 1. G 16.
Lehnsmændene skulle Tiende aff alle Kongens og Cronens

Slotte og Gaardespaaa det at andre maatage der aff et got Exempel.
ibid. art. 13. Lehnsmændene med Prowsten skulle handle med

Bønderne (hvor Kirckerne ringe Indkomme og ingen nær Tiende

hafve) at de godvilligen noget videre til Kirckengifve ville de store

Gaarde meere de Mindre mindre saa at Kircken kand holdis ved

lige. Reces Christ. 4. lib. Cap.4.art 45.
Lehnsmændene skulle med Biscopen eller Kirckens P. tro¬

ne, udiallemaader ramme Kirckernis Gaffns saa Kirckerne nyder sit
ot
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ochvor intet vist hid indtil til Viin og Brød hafver været beskickit
der skal Lehnsmanden med Bistopen noget vist, efter Sognens

størelse forordne og det forunde Præsten om de det begiere som og

da er pligtig der til at svare om Mangel eller Klage derpaafindis.
Befindis og formeget tillagt daskulle der fratagis og de Forpact¬

ninge som paa Viin og Brødeslevering vare oprettedelskulle affskaf¬
sis. Receß. Christ. 4. Ub. 1. Cap. Hartic. 60. Lege Focab. Kirckernis

Huusmænd.

Lehnsmændene skulle ogsaahaffve indseende om nogen til
Kirckens Tiende enten pro ofsicio, ved Fundatzelles Stifftning er
berettigit at samme Kircker aff dennem saa holdis ved lige som ved¬

bør. art.. 70. ibid. Anseende ubilligt at være Bønderne som deris

Rettighedor Tienden til Præsten og Kircken udgifsve der imod den
tilbørlig Tieniste Rettighed, og deris Præsters og Kirckers under¬

hold sombære og miste skulle ibid. vide lib. z. artic. 12.

Lehnsmændene skulle med Superintendenten, en gang om
Auetshafforindseende hvorledis udi deris underliggende Skoler og
Hospitaler omgaais paa det ingen udi Skolen sin Tid unyttigskul¬
lespilde og anleggesor derette Vanføre og Hospitals Lemmer maat¬

tenyde det dennem er deputeret og de som Føre ere afvisisshvor of¬

ver deere befalede at holdessom de acte at forsvare. eodem Reces c lib.
2. Cap.; art F. para.

Lehnsmændene ereforplictede at forhielpe Sagvolderen

(naar det aff dennem begieris) og lade sig være anliggende til Rettens
crecution, dem effter Dommen at afistere om nogen udi deris Leh¬

ne findis som ere dømte til Fængsel for Gield. Reces Christian. 1.

lib. 2. Cap. 5. art. 14. Gjupra Adel.
Lehnsmændene en hver isit Lehnssaavel som Adelensen hver

udi sit Gebiet, skuldeholde offver den Forordning om Sværgen og
Bandenfor der med hafve indseende og skal hvis vilde der om giøris
eractis nøyattigsor der ofver aff Lehnsmændene og Adelenfor de A¬

Sss iis
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delens Rettighed hafves holdis som det sigbør. Retes Christ. g.lb.1.

cap.1. Art. R. Perag.3. Lege Vocab. Sværen.

Lehnsmændene enhver i sit Lehn skulle lade alle Broerog
Landeveye forferdigesaaochafve flittig Tilsiunsat de Broerssom no¬

gen Sogner pleye aff langtid ferdig at holde blive og ferdiggiort
og ved maet holdit sor at hver Byholder gode Broder og Beyesudid¬
Byer de selfver iboe eller og staa sit Herskabtilrette derfor og bøde
Skadenigien is nogen Reysendis eller Veyfarendis der aff fangen¬

dis vorder. Reces Christ. z. art. 55. Skalocsaahafve indseendes iven¬
degange om Aarct, at Broer og Landeveyeholdis vedlige Men der¬

som Bonden forsømmer aff affdeelte Bropart at forferdige dahaf¬
vee Lehnsmanden Fuldmact, at lade det fly og ferdig giørefor siden

søgesin Betalning med anvendte Bekostning hos den som brødig
sindis. Receß Christ. 4. Ub. 2. Cap. 23. art. 1. Lege supra Vocab. Broer

Ginfra Pudte.
Lehnsmændene Borgemestere og Raad, samt alle andre

somat befalehafve skullehafveflittigociffrig indseende i Kiøbstæ¬
derne paa Bededagenes at aldumaadelig Fylderjaffskaffis hvorfor
ogsaa om Bededagene all saadan udkappen, tilofverflød og umaade¬

lighed er forbuden: Hvosamme Dagenten udtapper til osverflød
eller udtappelader skulle derfore tiltalis ocenten siaa aabenbare
Skriffte seller sitaffis paa deris Formuestil næste Hospitalseller paa

Kroppenstil Vand og Brødsom til anden Straff ickeen Formue. Re¬
ces Christ. 4. lb. 1. Cap.1. art. 33. Parag.3. Endbefindis nogen i Dru¬

ckenskabsden Daghand hafver brugt det høyværdige Altars Sacra¬

mente eller og begaais aff nogens Guds hellige Naffne bespottelse

større Forstelse eller Forargelses det bør med høyere Straff at anseeis
som det er grofft til. ibid Oparag.4. Lege Vocab. Fremturende.
Lehnsmændene skulle selffofver være naar Skatten leg¬
gis for saaledis der meohafve indseende at den Rige hielper den Fatti¬

ge Or dersom Adelen eyvillegge deris Tienere for Skats dahafver
sehnsmanden Fuldmactsat sætte dennem for Skat efter deris For¬

mue.
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mue. Lege Forord Christ. 4. Dat. Hafn. den 23. Jan.. 635. Parogr. 8.
Gult. Etiam Forord. Dat. den 18 Septembr. 1628. Parag. ult. Er su¬

pra Adel.
Lehnsmændene ere Aarligforplictede, at forfare om Adelens
Bønders Skat saa at den irette Tider udkommer, men dersom de

det forsømme da skalde sel udlegge Skatten. Ford. Christ. Dat.

Koldingh. den 23. m. 205. Parag. siuli.
Lehnsmændene skulleselffiegen Person forfare som Sand¬

sluck) Misvert saaoc anden Godses forringelse hviicket de efter
Forfaringsskulle gifoe den Supplicerende under deris Hænder ibidem

parag. 6. Skulle ogsaa giøre deris største flidsat alt Kronens øde Gods
blifveropbygtocbesat. Lodemlocier paran 6. 7.

Lehnsmændene i Danmarck, skulle Aarligen inden Juels og
i Norges Aarligen inden Midtfastesselff iegen Person forfares hvor¬

ledis med deris Lehnis Restantzer hafvissor der om til Renteriet frem¬

skickeet med egne Hænder underskrefn-Register samt der hos Tings¬
vidne atsaadan Restantz uden Godsens fordærsvelse sicke kand be¬

kommis. Fodem Forordn. parag.5.
Lehnsmændenessaa vel som Biscopernelskalendeligenen gif¬

vetilkiendeffor hans Kong May. om nogen Prowesteller Præst kla¬
gerosver nogen Adelspersonersat de aff dennem ofverfaldis eller tru¬

isfformedelst deris hemmelige og trohiertig Formaningssom Præster¬
neendelige ere forplietsunder deris Kalds fortabelsesnaar nogen Adelf

deris Tilhører befindis at øffve sig udi nogen aabenbare Synder og

Castersimod Gudor deris egen Samvittighed: Saafremt Lehns¬
mændene eller Biscoperne sicke saadan Klage angifvel skulle de give
200. Rix daler til næste Hospitals effter Christ. 4. Reces) Bogs 2.

cap. art. 24. Idermeere vide ert 27 ibid. G supra Adelspersoner.

Lehnsmandenpaa Riberhus skal med flid forfareshvorvist

Ørenen hver Kjøbmandihans Lehns som sig hos hannem ongiffvet
kandstalde paasiteget indavlet Foer. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. v.
art. 1. par ag. 3. Lege Vocab. Riber Borgeremfra.

Lehns¬
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Lehnsmændene paa Toldstederne skulle Aarligenskickehver

Lehnsmand Copiam aff de Zedler som udi enhvers Lehne ere ud¬
gifnes paa det Aars affdreffne Staald=Øren hvor efter de skulle in

qvirere og Sandhederfare og dersom der imod befinde nogen m¬
rictighed at væregiort eller bedrefvit da der efter at paatale ochen¬

de Dom. Forord. Christ. 4. Dat. Fred. b. den 31. Julii, 1647.

Lehnsmændene i Norgesskulle med Adelenssamt Bispen og
Laugmanden sætte og Taxere, hvad Leylendigeren for hans Land¬

skyldkand til veye bringe og bør at gifvesor maa ingen Landdrotsun¬
der Straff som vedbør sin Leylending imod og ofver saadant Taxt
besværge. Recess. Christ. 4. lib. z. artic. 35. Idermeeresee den Norske

Lows L. L. B. icap.

Lehnsmændene tilladis saa tift de det gotor nødigt eracte
udi Borgernis Huse (udi deris underliggende Lehne) at lade effter¬

see, hvad Maal debruge. Findis oenogen Forseelsehos Lehns¬
mændene eller Adelen at foregaa (forstaamed ulowlige Vægtoc

Maaldastraffis de derforseffter hans Kongl. Mayest. og Danmar¬
ckis Rigis Raads sigelse. Forord. Frid z. Dat. Haf den 15. Julii.An.

no 16st. Lege Vocab. Maal infra.
Lemmelest vel Lemster Saar idem. Mancus, mutilus. Lat.
forstaasom nogen vorder saa slagens at hans Lemmer blive lydtssaa

hand dem dog kandkrømpe og recke derfore bødisssom det vor der vur¬

deret aff gode Mænd Men vorder det dødt og wnyttigt, da bødis
derfore som det var aff med alle. Jydske Low lib. 1. cap. 26. Søe Ret
art. 20. Om den som blifver Lemmelest eller Saar inden Skibsbor¬

des for Skib og Godsisbeskærmelse skyldt Hans Lægeløn, Hyre Fø¬
ringsor anden Omkost skal gaa offver Skib og Gods-Men bliver

nogen Lemmelest udi Druckenskab naarhand er i Landlaff Skibet
saahand der offver eykand fuldgiøre sin Reyse den skal gifive tilbage
det hand haffver opbaarit aff hans Hyre og Skipperen leye en anden

ihans sted. art. 18. ibidem. Artic. 25. formelder: Om nogen giør an¬
den Saar eller Lemmelest saa at Skipperen og Skibsarbeyde der¬

med
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med blifverforsømt: daskal den som Skaden hafver giort flie en an¬
den udi hans ster og Bøde Kongen og Byenssom Skaden er til. 9¬

dermeere lege infra Vocab. Lyde.
Den Norske Low kalder det Lemster Saarseller Hoffvitsaar
hvorfor bødis Kongen 2 marck Sølff for hvertfor den skaden sick

Bodeffter 12 Mænds Dom: vilhand icke bøde naar hand lowlig
derfor er forfuldt og Dagforlagt som Lowen siger dablissver hand

Fredløs: Men tilbinder hand sine Bøders og ingen dem vilannam¬
medahaffvehand Fred til Dom og Rets hvad heller de tage vedseller

icke. C. B. 17.Cap. Paragr. 2.
End om Mand er saa Lemslagen eller saargiort saa hand
ickekandtalet da maa hand opitiære Tingbud naar hand faar sit

Maaligient og søge sin Skadismand og da er det Ting hannem saa

fuldt som det var skeet den samme Daghand bleff slagen. (.B.10.
cap. Parag.3.

Lemlested mutilare, Lat nogen sin næste aff Israeliterne
den skuldeigien effter Guds Low (Lemmelestis: thiligesomhand

haffdegiort imod sin Næste saaskulde mand giøre hannem igien, i
den 2. Mose Bogs 2). Cap. vers. 22. 23.24 25. ot i den 3. Mose

Bogs 24. Cap. vers. 19.20.
Lesto: Lydes eller Skade og Vanførselspitium, Latine, som

nogen faar paa sine Lemmeraff Slagsmaal. Saadan Lest standeet

Jamblinge o. Aar og Dag ocligesom Lest da vurderis af Danne¬
mændssaaskal derfore bødissenddog tilforne var bøt for Saar Men

vilhiney bøde som sagtersda maa hans Mandhelge søgis ut est tert.
*).
yd. Low lib. 3. Dehacmateriacoposejure Seland. lib. 3. A. capite 2.
ug, d cap. io. som formelder altsammen om Affhugl Saarmaal og

Drab. Lege infra Vocab. Saar. ltem Lemmelestsufra.

Lætferdigt Ovindfolck) (nobiles meretriceslupa, meretrix.
Lat.) som med sin Barnefødsel lønligot idølsmaal omgaais, og

same Barnblissver borteseller paaskindis at være dødfødlden skal icke
bedre actislend den sin Foster med villieombratthafver. Reces Christ.

lib.2. Cap. 5. Art..

Tet
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Ot eftersom mange Letfærdige og besosivede Ovindfolckis

Børns befindis alt for tist dis værr uskyldeligen at komme aff dage
og saaledis uden forskiel stedis til Jorde at ey vidis, om det imod

Moderens villiesaff wanvare kandhaffve mist Lissviteller og med for¬

sætligforsømmelseseller wehristelig Medfartsombragt: damaain¬
gen saadan Børn som uden Ecteskab afledeeres og død findis Jor¬
dis førend Præsten der om advaret haffver giffvet det Øffrigheden

tilkiende hvilcke strax lowlig der til skal lade Siunsmænd opkræfsves

som den Døde skalsine Findis danogen kiendelig Tegnstil Haand¬

gietning eller til Mißtancke billiganleding, forfølgis Sagen aff
Herskabetstil Tingessom anden Drab. ibidem art.2. Lege Løgnati¬

ge Skrifftereinfra & Vocab. Hitte=Børnsupra.
Leyde securitas publica. Lat. v. Fred og Sickerhed. Hine
Leydebreff. Literapublice siget Lat det er det Breffssom udgiffvis

paa Leyde. Nota. Hvosom kommer til Kongenspaa god Tro og Lof¬

veseller og paa hans Kongl. Mayestats Skrifvelse or Leyde=Breff
handskal ubehindret kommehiemigien. Handfest. Frider. 2. art. 22.

Lege Vocab. Felligsupra.
Nota: Ingen maahaffve Leyde i Kiøbstæderne uden Borge¬

mestere og Raads samtyckessamt Byefogdens Men Kongens Leyde

gaaroffver alt. Stads=Rettens 75.Art.
Leyedreng eller Tienistedrengidem Mercenarin, servut con¬
ductus. Latine. Derom taler Jyd. Low z. Bogs 104. Cap saale¬

dis: Endgiffvis Leyedreng Tiuffs Sag daskalhans Hosbonde

gaa i Togsdet er Borgen) for hannemsom hand vil. Textupraalle.

gato. Lege Vocab. Borgensupra.
Leyedreng maatte Bonden igamle Dage eysende Lethingfor
sig uden Styrismands Villie thikom Leyedreng til Haffne for
Bondens daskulde hand miste sin Hud. Iydske Low lib. z. cap.2. Le¬

ge Vocab. Træl.
Leye=Hionsidem qvod Leyedrengser Bondens Tieniste=Folck
2 Tinnde. Iyd. Low lib. 2. Cap. 52. Demaa intet affhænde aff Bon¬
dens

Ley.
————
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dens Godsl uden hans Villie. Lib. z. cap. 44. ibidem. Vide Hion

supras.
Leyemaal acceptio, velconductio. Lat, det er en vis Tids

nemlig fraen Aars dag til anden eller og halfft Aarssom Bondenge¬

menlig fester Folck og Tiundeseller og nogen fester eller Leyer Hus og
Gaard i Kjøbstæder, hvorom Jydske Low lib. 2. Cap. 32. siger:
Hvilcket Hus mand leyer det er hans eget til Leyemaaler ude.

Der aff følger at hvad mand leyer for sine Penge det nyttis og bru¬

gis somens egetleffter Contract, Affskeed og Foreening dog maasaa¬
dant Leyegods eytabis eller fordærffvis Unde Skaanske Low lb. 16.

cap. 3. G supra Laan.
Den Norske Low formelder at alle Huse paa nogen Mands
Leyemaalere og aff Vaade=Ildopbrændis da bør Leylending at

flytte Tømmer og all tilfangpaa Tofftens til slig Huss som før stodt
og Jorddrotten bekaastedet at opbygge. L. L. B.2scap. parag ultim.

Lege Voctb. Ild.
End leyer mand Skib aff nogen paasin egen Haand selff
at føres til en bestemte Tid og bliffver samme Skib borte aff wlycke
uden den andens forsømmelse, som det leyet haffver inden den be¬

stemte Tid, dasvarehand icke der til Men bruger hand det offver
den førsagde Tid foruden den andens Villie, og Skibet kommer da
tilskade da skal den som Skibet leyet haffver oprette den anden sin

Skadestffter Søefarne Mænds sigelse undtagen handlider Arreste.
ring paa samme in Reyse saa hand icke er selff Aarsage der til som
mednøyatti, Vi nisbyrdskalgiøres bevisligt. Søe Ret cap. 38.

Leger mand Jord aff anden og vil boe der paa daskalhand

haffe tvende skiellige Mænd med offverværendis til Vinde ocer be¬
dres om hand hasiver flere. Leyer mand Jord aff Jorddrotten, dabe¬
holder hand den saalænge hans Vidnisbyrdvide, at hand tog sin

Aaremaal en dog Jorddrotten selger eller bortgissver somme Jord
til andre. Norsk Low L. L. B. 1. Cap. parogr.. Endeleyer mand an¬

den sin Jords og viley holde det daskal den derleyede Lowfeste el¬

Tit i
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ler giøreforbud paa Jorden for lade sæte Tingsor leggehannem fem¬

te Steffnefor for føre sine Vidne hvorledis hand leyede giørhand
det bevisligt dadømmishannem den Jord til hand leyede effter

hans Vidnisbyrd. Dict. lib. G cap. 4. alids.
End leyer mand Jord og vilden icke beholde daskal Jord¬

drotten fare til samme Jord, naar halff Maanet aff Sommeren er

forleden forlade selff saae Jorden forbeholde den saasom hinhaffve
den ickeleyet eller bygge den til anden som hand vil: Oc den som

først leyet svare baade til Leyen, Ledingor Landskyld for ald Ret¬

tighed. ibid parag ultim.
Endsleyer nogentvende Mænd en Jord daskal den deholde

Jorden som den først leyede. Iligemaadersom nogen selger to
Mænd noget da beholder den det som først kiøbt dogskalhand

haffve der skiellige Vidne til at hand leyede eller kiøbte først og da
dømmis hannem det tilhand leyede eller kiøbte først for den det leye¬
de skal flieden anden saa meget igien som hand leyede eller soldte

hannem somhand det haffver Men haffver hand icke det dagiffve
hannem saamange Pengessom hand skulde haft der aff i Landskyld¬

og der med være forligt Dog dette skal saaledis udrettis inden halsf
Maanets effter Jorden er tvendeleyet. Dict. L. L. B. 5. cap.
End farer nogen Mand til Jorden) og vil boe der paa som

ickehafver leyet eyheller Laad der udihaffver dagiørhand Ran sor

daskalhand forbindis didat fare: dersom hand farer der paasda skal
hand fare aff igien, og bøde Kongen enhalff marck Sølff for Jord¬

Ran. Eodemlib. Scap 4. Parag. 2. Hinc.
Leyemænd sigis de udi Lowen som ladesig leye til noget
Arbeyd for Penge: Hvoromsee Jyd. Low lib. z. cap. 63. & infra

Vocab. Vrag.
Leye=Qvægeller Leye=fænnitidem. adventitium peculium.
Lat. kaldis det Qvæg og Fænnit som affnogen leyesseller og bort¬

leyestil anden Mandsat brugge sig til nytte: Fornemmeligen Ø¬

ren og Studel Kiørs Faar, end ogsaasomme steder Bijer etc.Jus
Se¬

Ley.
——
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Seland. lib. 5. Cap. 31. kalder det Hals=Fæs unde Vocab. Halffnende

Fæ.etc.
Ot enddog saadan Leye=Qvægermegit udibrug, synderlig
iblant Bønderne i saadetermineri alligevel en ringe Ting udi Lo¬

werne udtrykkeligen hvorledis der med skulle forholdis, Hvorforeen

hver som der tiltrænger maaendelige giffve der aff hvad begierist
Eyeren og der imodskaber tiftsbaade Qvæget or Leyenssaagemeen¬

ligskade paaenten sider (aff des Aarsage) begaais og foraarsagis.

Vide jus Seland. lib. 6. Cap.4.
Vdi den Norske Low udtryckeligen formeldis om Leye Kiøer

(somoe der i Landit fornembligen uden tvisis meest maa være ibrug)

saaledis: Leyer mand Koesdaskalhand stande til rette for den som
den bliffver borte undtagen Krigsfolck tog den bort eller den døde
aff Lungsoetsbrad dødseller den døer af Kalckseller aff Alder aff Tor¬

denslag, eller Blodsoet eller Storm blæs Træompaa den og slaer

den ihiel. K. B. 14. Cap. parag 1. Døer Koenellers for fattig Mands
dabødis den igient effter ser skiellige Mænds Dom paa z. Aarstid.
Den Koeleyer skalhaffve den fra Korsmisse og til Vaaren thi da

skal Kiør værehiemme uden der er anden forsagde dag dem imellem

sat der hand leyede: Dør Koeforhansforsømmelse daskalhand
sætte anden Koeidensstedigien: Men leffver den daskal hand be¬
holde sin egen alligevel den er værre end den for var ibid. parag.
2. 63.
Ender kommen Lyde paa Koen saa at enten Halen er afffli¬

denseller Horn brøden da betale den Lyder Vilhand icke haffve Koe

len, er i Leye daskalhand inden Fylcke o: Herrit tilbinde Eyeren

den med Vidne er hand uden Herrit da skal hand føre Koenhiems

og lade den besee aff Mænd, at den er helbredog ustad og sige den aff

sin Voldfor forsvare Koensomsit eget Ovæg og beholde Nytten
der aff for sit Græs or Varetægt. parag 4. ibid. Lege Vocab Foeder¬

Fælsupra. Koesomskalgange for fuld Værd og Leyesskal ickevæ¬
re ældre end 8. Aar; ocicke yngreend den haffver faaet to Kalsfve¬

Tit i
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Skaloe være helbred og heelspennit Jochafve Kalff effter Povelsmisse

om Vinteren. Dict. lib. Scap. 16. parag.1.

Leyekiøbiskonsio. Lat sigis naar nogen selger eller kiøber noget
til Marckeder eller andensted, hvor til mandskalhaffve Vidne. Hine

sigis at dricke Leykiøb som skeer gemeenlig naar den Selgende og
Kjøbende ere forligtefor dapaabegge sidders udlegge nogen ringe Pen¬
getil Øls som de med nogle offverværendis bortdrickes til Tryghed

og stadfæstelse at Kiøbit er lowlig giortssaa det eykand ryggis-Hvil¬
cket orsaaledis stadfæstis udi Stads=Rettens at naar Leykiøber dru¬
cket dabør Kiøbet at holdis og Godsit betalis saadyrt som kiøbt

R.Hinc.
Leykiøbs-Vidneskand ey være mindre end to Mænd der hos
vare der det Kiøbkiøbtis at, Hest Oxeseller Koeseller andet Fæssaa
og beridde Klæder giort Anboed eller Boskabsocalt andet som sær¬

lige Mercke haffver og til noget Marcket selgis. Jyd. Low lb. 2. Cap.
94. Sjure Seland. Ub. 5. gep. 32.39. Er lib. s. Cap. 14. der kaldis det Løi¬

kiøb. Vide Skaanske Low lib. 7. cap s. der kaldis det Vin o: Vinde
cinfra Vocab. Vidne. Lege Vocab. Kiøb og Sal. lem, Forord.

supræ¬
Leylendings=Festebonde eller Landboelagricola, colonus. Lat.

som boer paa Landet for Leye ocor Landgildet, i Norgeseller og an¬
densteds paa Kronens Adelensseller andre deris Godsssaamange

somhaffvede Gaarde de boepaa for Leye og Landgilde saa oe for
Aarlig Skats i Fred og Feyde tid. Dogpaa hver Gaardmaaeyboe
mere enden Leylending, forstaai Norge Men Enckernis Aasæde

og Rettighed o: deris undertegt i Gaardenbevilgede i alle maader

uforkrænckit. Reces Christ 4.lb. z. art.34.
Nota: Hvilcken Leplending som icke affører stahans Jord¬

deaffhugne eller affryddede Skowsbraaderalle Rødder Stubbeo¬

Topleffninger de skulle bøde for hver Træis Leffning til Landdrot¬
ten c. ß. for Landet hand fordærffver. Lodem Rece lb. Gart. 39.
Perag s. Endsbefindis Leylending forsømmelig udi Rug eller Neb¬

bebraa¬

Ley.
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bebraader at reense og rydde dabøde til Landdrotten en halff Rix
Ortstil Siunsmændene 6. H. octil næste Hospital 6.H. og skal endda

Ryddingen fyllist giøris parag. 6. Ocskal Pladtzerne altid der effter

holdis ved lige eller bøde for hver Busk som opvoxer) og ickeopry¬
ckis; 4. skilling halff til Landdrotten og halff til Siunsmændene.
Blifve saadanne Buskestaaendis et Aart og der ofver dabødefor

hvert Aar dobbelt for samme Bøder skifftis utsupraparag. 7. ibidem.

Lege Vocab. Braader supra.
Leylendingmaaicke gifve nogen Forloffsat hugge i den Skow

som ligger til hans Gaards meere end z. Læs Veeds og to Læss Skaff
tilhans Fær Men Jorddrotten maagifve Forloff tilsaamegit hand

vil dog hans Leylendingskadisløs efter Forord. L. L. B.S.Cap.

par ag. 3. Ö. B. 12. Cap.
End maa Leylending icke gisvenogen Forloff at saae sin

Jord uden sin Søn og Tienistemandssom icke selffhafver Ager eller
Eng) ocheller icke dem uden hand hafver Affalds Jord, det er det

handkand miste uden sin Skade. Lofverhand andre eller giøran¬
derledissdatager Jorddrotten alt det som paa Jorden voxtefor Land¬

nam til aff den som saaedeller brugede Jorden for Leylendingplie¬
tigat betale den hand leyede saameget som Jorddrotten tog fra

hannem. L. L. B. 16. Cap.
Leylending bøder Veyebrud om Bøderneere mindre enden

halff Marcksot holder de Veye ferdigssom ofver hans Marckligge
saalangt som aff Arrilds tid værikhafver som det er Almindsor Lan¬
de Veye. L. L. B. 42. Cap.
Leylendingnyder sin Tageso: hans Fæste alligevelhand fan¬

ger nye Jorddrotsdog gifve hans Arvingerstredie Aars Tagesoren
gammel Daler for en kiendelse skyld. L. L. B. 1. cap. Hvo der imod
Bonden foruretter bøde Kongen 8. Ørtuger og 33. Marcksor stan¬

de Bonden til rettefeffter 6. Mænds Dom. ibid. Lege Pocab. Kien¬

delse. uem Hussupras.
Omseylendingvilopsige sin Jord daskalhand den opsige for

Juni
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Juel (forstaa i Norge) eller beholde den Aaret omkring om Jord¬
drotten villoe giffvedet Aars Landgilde. L. L. B. 6. cap. parag. 2. Lege

Fardag. Om Leylending vil affflytte hvorledishand skal skiellie

sigaf med Gaarden see Dict. lib. Scap. 9. ltem supra Vocab.
Gaardsupra.
Leylending maa icke giffve nogen Forloff at sætte Skibop

paasin Grundslenger end 5. Nætter i Vanderfør veer. Dict. lib 6
cap. 30. Tiære maa hand icke brænde meere end hand behøffver at
brade sin Baad med. ibid. Nestver maa Leylendingicke affslaasat

selge uden hand behøffver at liøbenødtørfftig Salt til sit Hus. ibid.

Parag.4. Lege Vocab. Salt.
Leyrvide der erseffter Lowen-Pengis Bøder for Leyermaal

som den bøder der beligger nogen ærlig Møe eller Enckes mulcta stu¬
pri, reatus sen pænaconcubitus reatus stupri. Lat ut Jydsk Lowlb.
1. cap. F. Elb. 2. Cap. 18.20. Receß Christ. z. art.. 60 forklarer Leyr¬

viidebod at det er o. Marck Pengessom skal bødis for hendis Æres
tilhendis næste Frænder og 8. skilling Grot til Herskabit det var

halffemte Marck Danske der Dalerengalt z. Marck nu er det 9.
marck, som giørnu som da halffanden Richsdal. Jus Seeland. lib. 5.
cap. 37. siger (At saadan Boder c. marck. Vide Lønleye infra.
Liggedage i Norge ere nogle særdelis Dage som Fremmede

skulleligge og fortøfve Borgerskabet førend de maahandle med an¬
dreigemten formedelst Landsens Nødtørfft og Fornødenhed paa
Proviantfor dets Inderholding: Menhvis Korn Meel Maltoc.

Saltssom paa Norge foris maablissve beliggendefor selgis aff Ski¬

benefor de det indføre saalænge Norgis Indbyggere der af begiere
at kiøbe Endbliffver Kornet varmtsor begynder at fordærffvisseller

og Vinteren paakommer da maa det opskibis Dog maa de icke sel¬
gessaalænge nogen Norske Kjøbstæd Mand haffver at selge aff sam¬

me aare uden de giffve bedre Kiøb. Med andre Vaare forholdis
effter Kjøbstædernis Privilegier. Reces Christ. 4. Ub. z. art. 38.

ligthutræl v. Tommer som ligger Sawskaaret tilhuagit
eller

Lis. Lin.
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eller oplettit i Skoufven eller paa Marcken og ergaffngiørendis.
Hvodet tager bort uden Forloffor Hiemmelsvorder Tiuff, lige¬

somhandstal andre Kaaster. Skaan. Low Gb. 1. Cap. B.14. jus Sc.

land. lib. S. Cap.1.
Liigkiste conditorium. Lar. Nota. Liigkister af Fyrs udi

Pesttid der paa skalgiøris Taxt aff Øffrigheden i Kjøbstæderne
saaoe paa Delerilige maader giøris Forraad, de Fattige som intet

formaae til beste efter Byers leylighed. I Pest tidsskal oe Kircken
holde Kladeor Lagens et eller flere at leye bortffor lideligt: Hvis der
affkommersskal være Præsten or Kircken tiltoskiffte: Reces. Christ.

4. b. 2. Cap.4. artic. 6. Lege Vocab. Laug) lem W fri Mand
infra¬

Liigstueskaldis den Stucor stedt hvor Mand sine Dødehen¬

sætter saalænge de indebevaagis førend de henbæris eller bestedigis

til Jorden. Der om siger Christ. z. Recest, at dis imidler tid Liiget
staar offoer Jorden for der over vaagis da skal den Døde den ære be¬
visis, at ingen Fyller æden eller dricken holdis i Huset eller Liig¬

stuen ocingen Ølgifvis uden allene til Tørst og Nødtorfft og
det uden Lifastuen. Dict. Receß. lib. 2. Cap. F. Art. 7. paragr. 1. Lege

Vicab. Liigkister sapra & Siunedrickiufra.

Lindebodsidem qvod Saell er den tredie Part aff de Bøder

som uftels Mand tiloommissor skal selsf bødefor Manddrab. De
to Patter bøder hans Eet o. Slect. Vide infra Sael. Et Skaan.
Lowlib 6. Op.5. Auss Lydigbodser z. Marck Midtsommers Pen¬

ge som skulle udleggis til Kongen hvert Aar aff den som er feld for

Tinsfoeri. Yder nete herom lege infra Tinffs Straff.
Linie) erin erbore Consangviinitatis, eller Slect og Frand¬

skibs Register van Orden- udt hvilcken Graderne eller Ledernekien¬
dis hvort mand hørerhin anden tils som ere tvende den Gerade
eller Rette la v. Rect, og Tværstigendellat. Colaterelis eller trans

versalis Omelsteen atter dobbelt opstigendis lat. ascendens, hvor
udi defindisvis føde udaff, som Fader Farfader Farfaders Fa¬

Vun
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der Farfaders Farfader etc. oenedstigende latind descendens, hvor
udi de findiss som aff os fødde ocavlede ere som Børns Børnebørn)

Børnebørns Børns Børnebørns Børnebørn etc. Tverstigende
lat, collateralis der paa sindis alle desom paa sidenes tilhøres som
Farbrødreog Farsystre Morbrøde og Morsystte og deris Børn.

stem: Farfars Brødre og Systre: Farmoders Brødre og Systref
item, Morfaders Brødre og Systte Mormoders Brødrect Sy¬
stre for deris Børn ogsaa fort udvartsmen til er lem, Sødsken og
Sødskens Børn og Børnebørn) og deris Affkomme paa Mand og

Qvinde sidensete. Forord. Christ. 4. Dat den 16. Jun. 1637. Vide
Slectetræit eller Arborem Consangvinitatispræsentem.
Hvorudierat acte (s.) dette Billedis (hvor ved en hver præ¬

senteris) tvende opstigende Liniersen paa Færne ocen paa Mørne si¬
den med deris Graderor Led; fra forne. Billede at regne udihver
Bricke. (2.) Tvendenedstigende Linier paa Mandoe Qvindesi¬

den effter lige Leds og Fødsels tal som udiførige opstigende Linie
etc. (3.) Tvende tverstigende Liniersen paa Faders Færne og Mør¬

ne, den anden paa Moders Færne og Mørne, hvor udaff enhvers
høyre Side indeholder alle Fædernestammens Personer paabegges
Sverdsidder og den vensire indeholder alle Mørnestammens Perso¬
ner paabegges Mørnesiders med deris Affkomme udi tredie Leds fra

den opsiigende Linie eller Affkommeatreane. (4.) Actis her Arfve¬

tallene og Ledenessom her kandregnis fra Billedet. Fader og Moder
iførste Leds Farfader Farmoder Morfader og Mormoder iandet
Ledsocsaa opad udi den opstigende Linie. lem, Faders Broder og
Syster Moders Broder og Systersudiandet deris Børn uditredie,

og Børnebørnisterde Led fra Billedet etc. stemegen Broder og

Systerudiførste deris Børn udi andet, og Børnebørn uditredie

Ledlot saafort udi den tværstigende Linic. (s. Sluttis her af hvem
Billedet er næst udi Arfoetallit Joctilhans Arff berettigit naar no¬

gle faa Regleher observeri.
1. Dennedstigende Linie førstatkaldis men Affkomer tilsenten

eff.

Loe. Lod.
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efter Ledenen i deere liges eller jurerepræsentationi, naar de læng¬

ste nedde nærmiste consurrerer, og de længste deris affdøde Foræl¬
dris si der beklæde.
2.

Ardeopstingende og tværstinge Linier ere ligener udi før¬

ste Ledinaar Faderen ickeer tils som arfver allene.
2. At Brødre og Systre=Børn, udelucke Faders og Moders

Brødre og Systtes enddog deere udi lige Led fordi denedstigende ere
nærmere berettgit den Dødis Arff end de opstigende for Arff børsef¬

ter Naturens Lowsstem at gange. Fide Constit. Christiani 4. Dat. den

23. April, Auno 1632.
Locke 4
an derom formeldis i den Norske Lowll. L. B. zo cap.
om den som er ret Eyere til Indnam, eller indtagit Fæl og vil det en
lowlige udløse mentager det ud (aff Hus eller Fold) fra den det ind¬
tog da bøder Bonden en marck Sølff, til den det indsatte for Lo¬

ckeran og hver som med hannem var at udtage og drifve 2. Øre
Sølff. tert. allegu. Lockeranssiunisteffter Textensanledning

saadan Tag eller Rans som nogenledis kandskee med en andens vil¬
liesthi Ran er ellers det som skeernaar nogen fratager anden imod

hans villieldet hannem intet vedkommer for den anden egentlig tilhø¬
tersete. Men Lockeranssiis mildere fordit om mand tager site¬
get igientisig synderligt effterdi den som saadant haffdes kunde for¬

at det bedre som hand vilde etc. Dogen hver her ofverssin Meening

frifforbeholden. Lige Voctb. Indtegte Fæ. Jupra.

Lods=Mand er Stormand eller Pilots saa kaldet Cuberna.

tor nai. Lit, forhandbruger sit Lod udi Tvisis Forstrand, hvis

Strafksom hand sig forhyrer med nogen Skippersocerey god for det

Hand sig udgifoerskand iæsis udi SørRet. Art.5. Om Skipperen fon¬
der Skadelenten paa Slib eller Gods for Styremands eller Lods¬

Mandsforsemmelse oe worfarenheds skyld da skalsamme Styr¬
nideller Lods=Mand væreplictig at bøde all Skaden igien om

and det formaar. Endformaarhandey at betale Skadensdaharver
Vuu i
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Skipperen mact ofver hans Liff som det kand beojsie med 3. skiellige
Vidnelinden Skibsbordesterin præallegatopirag.2.

Lods=Mandserplorator fund Lu. skal enhver Skipper ta¬

ge sig saattit hand kommer paa Lodsmands Farevand, hvilcken
Skipperenskalleyefor det beste Kiøbhandkandbetingis og Skip¬
peren skalgifvehannem Kaastensor aff Godset betale hans Confeffter

den Skick som brugis i Marcketshvor mandlosser. Dersom Skippe¬
ren fordrister sigsselffat indløbe Skibetfor det kommer til Skadesda

Falhand det selff oprette aff sin egen Penge uden det skeer udi Nød¬

sag. Dict. Søelet Gart.. 60.
Lofve sondere. Lat, eller at tilsige en noget. Sombør
at holdis Thihvad mandfæster og udlofver det skal udgifvis og

holdis. Jydsk Low lb. 2. Cap. 28 6 sapra Borgen.

Lossor Maars Lyn¬ G Martes, Lat ere vilde Diur. Deris
Skind er et slags Fuorværck, som falder i Norge, for store Herrer

end ogsaa aff andres bekients efftersom Bønderne er tilladt saadanne

Vildvare at skinde og fange dog maa det icke selgis til anden end til

Ombudsmanden paa Kongens vegne. Lowen siger der om At Loff
og Maar skal Kongens Ombudsmandkiøbe) Kongentil beste og

gifve Bønderne derfor saameget deereværd: Men Wlffskind
Refveskind, Odderskind, Biørneskind (Elenshuder Jocan¬
dre Vildvares maa Bønderne selge til hvem de ville swforbudit. K.

3,9 cad. par 8 2. alias

Losse eronerare navem. Lat. kaldis at lættel afforestømme,
rydelig eller lediggiøre et Skib som er tillad med Faarekaaster og

Gods inaar det kommer til Landseller udi Haffn hvor om see Søe¬

Retten art. 17.

Nota: En Skipper som er Fractet udi Nederland Engeland
eller Skotland) og Losser der sin Last hand skal forbedre sit Folckis
Hyres den tredie Penge meere end hand tilfornehafver lofvet om

hand vil seyle der fra udi Franckerige eller Spanienlor Folcket er plie¬
sig at følge hannemshver under 40 marcks Brøde til Kongen. lem,

In¬

Los. Lew
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Ingen Baadsmand maaskillies fra Skipperen naar Skibet kom¬
mer i Haffnjor skalopleggisfjørend det er Losset afftacklet og ballast

igien under sin Hyris fortabelses half til Kongens ochalf3.
ti. yen.

Søe Ret art. 33.

Ingen Skib som er ladt med Saltlockommer fra Franckerige
eller Spanien og hafver hiemmeher i Riget maa Lossis eller noget
der aff udføris uden det bliver udmaalt med Tøndes som er Stad¬

sens Brænde paassaa vel Folckens Føring som Reedernis Partsun¬
der 10 marcks Brøde Kongensor )o marck Byen, art 45 ibidem.
End) kommeret Skib paa det Forvand som Grunder ocer

Skibet saadybt gaaende at det eykand over kommer uden Skippe¬
ren skal hafvelætte Pramme at Losse udi den Fract og Prampenge

skal Skib og Godsbetale. Kommer og samme afflættet Gods tilno¬
genwlycke den Skade gaar ofver Skib og Godssombeholditer.

SøeRet. art.. 70

Lowslatind Jus, eller Ler. Den første Low bleff giort og gif¬
ven aff Gudselff. Læs den første Mose Bogs 2. Cap. v. 17. hvor

Gud siger til voris første Fader Adam: Hvilcken Dag du æder aff
det Træsomgiver Forstand paa Gotor Ont daskalt du døe De¬

den Men hvorledis Adam og Evaofvertraadde og syndede der imod

derom læs det 3 Cap. ibid.
Lowenfor de o. Budordsblefve gifven Mosiaff Gud Mo¬

se. Bogs 20. Cap. hun var skrefven udi tvende Steenkafler med
Guds egen Fingre Cap. 39. ibid. v.)8. Lowenblifveroplæst for
—

Istaels Børn aff Mose. Læs der om Mose 5. Bogss. Cap.Aver.

salad 22.
Low som viher udi Danmarckbruge, kaldis Kong Wolde.
mars Low Thiden ergifven aff Kong Woldemar dog icke aff en

Kongelmen ivende. Lege Arnold. Hvitfeld inprefat. Regis Christ.

parag. i. G infra Vocab. Retten.
und uss. gass Kong Woldemar den). den Skaanske Lov¬
med hasiem par Erckebisp Eskildsor Absalonsden at giøre bid par. ic.

Juu ii

4)
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Anno 162. Søndagen efter Jacobi Apostoli dag gaff hand

Kircke Lowen paa det Steenhus i Skaane, imellem Lund og Jal¬
byesefter Skaaningernis begiering. Den Sag befordrede Tord Gil¬

ckeresliom da va Landsdommer.) Vide Honf. inprefat Legum Sca¬
nie Lat. Cand. Seonis. lemin vita Waldem. 1. Pag. 229.

und uni. giordehand den Sielandske Low og Bisp Abso¬
lon til Ringsted den Geistlige Ret. Samme Ret er siden forbedret

aff K. Erich Mendved hvorfore somme tilskrifvehannem den at haf¬
vesat. Vide Dier. Hvuf in vita WValdemaril. Pag. 232.

Cannoniso. gaffhand Rigens Ret som siden bleff stadfestoe

forbedret aff Kong Erickspaa det Danehoff i Nyborg) Anno res. og
nusiden udførligen med des Deele og Forfølgningstil Laas udgivet
aff Høyloflige Christ. 4. den 10. Decemb. 162. Vide Rigens Ret in dre.

fat. G Helvad. Historiasacra, pag. Loo.
Canno 1240. gaff Kong Waldemar den anden voris Iydske
Lowsudi Wordingborg, med sine Sønners, Ericks-Abelsor Chri¬

stophers Raad. Medhannem var Erckebisp Osve aff Lundtog andre

flere Biscoper=Rigens Raad og gode Mænd. Vide Jyd. Lowinpræ¬

fat. lem in vita VValdem. 2. Pag. 17. &c.
Canno 190. hafver Høyleflig Rer Christ.4. naadigst ladit
den Jydske Low Bog igiennemsee ochvis Defect, Mangel og Brost
der udi fantis corrigere, cr den med Recessen) Dandfestningen

Gaardsretten Søerettens og andre atstillige Stick, Forordninger
og Mandatersbefalet at ladeprente og paa Tryck udgaas effter hans

May der om udgifne Forordning. Det Koldinghus, den 14. Aug.
usupra. Hvor udibindis ogstrengelicen befalissalle Dommercoc

Fogder udi Jydland i Fyens Langeland og alle andre stæder saavist
den Jydske Lowbrugis at rette dennem effter Judi hvis Sager som

hender for dennem at komme udi Rette at dømme efter forn. Jydske
Lowshvorden icke findis at væreimed Ree ssen. Sammeledis der

udisirengeligen og alvorligenbefalis alle Demmere og Fogder, saa
veludiforie. Lande, som udi alle andre ofver alt Riget, at deudili¬

ge

Low.
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gemaader dømme effter Recessen) Dandfestningers Gaardsretten
Søeretten ocalle de andre Forordninger og Mandater som der hos

prentede ere saaochver Provintzor Land efter hver deris Low udi
alle de Sager somblisvekalditeller stæfnit i Rette saa den Fattige

saavel som den Riges vederfaris ochleipis saarist Reto. Retfær¬
dighed udeskersetc. Vide Riist.. hem, supr. Voctb. Kong Wolde¬

mars Low.

(nno 16os den 31. Augusti hafver Høyst bemelt. hans Kongl
Mayest. Christ. 5. naadigst ladet udgaa, Befalning til alle Laug.

mændene i Norgesat de dennem udi Ostol til Pauli Conversionis dags

skulde forsamle for deren helligen or samdrætteligen forfatte en Nor¬

ske Lowbog som der under deris Hænder og Segel skulde indsinde
udi Cantzeliet: Hvilcket Laugmændene tilbørligenstroligen og hør¬

sommeligen med flid giort og efterkommit hafve og hans Kongl.
May (med videre) underdanigste ladit indstille: Oceffterat samme

Low Bogaff Høyst. bemelt hans Kongl. Mayest selff med slidvar
igiennem seetfor der udi alle Rette bøder baade gamle og nyesaffskaf¬

sitsocickefornøden Dommerne der efter meere end Lowen isig selsti
hafve at acte for med deris Dommeat efterfølge: Hvilcken Lom¬

bog efter den saaledissaff hans Kongl. Mayest selffofverseet corr.

gerit og forbedrit da hafver hans Kongl. Mayest samme forfattede
Lowbogspaa de almindelige Herredage som udi Juli Maanet 1004.

blefvehuldit udi Bergenlihans egen Kongl. nærværelsesmeenige A¬
deloc Laugmænd ladet forelæse or dereffter fors. gode Mænds de¬

ris meening og betænckendelmeget siatskillige maader der udiforan¬
dret og omsæts efter som det befandtis tienlig og Rigens Undersaat¬

ter udi Almindelighed ti forbedring og gafn. Hvilcken nye Lowbog
ogsiden udi samme Aar befindis, efter de beste Mændssundersaat¬
terne udi Norge deris underdanigst begiering, vidskab og villie, og

naadigst er tilsiedt paa Tryck at udgaa: Orderhos naadigstecal¬
vorligen befalets alle Laugmænd, Borgemestere Raadmænd, Bye¬

fogder Laugrettis Mændfor alle andre som forordnede Dommere
ere

Low.

20
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eres eller Dommeris Kaldsefter lowlig Forordning forrette skuller af
deskullerettedennem efter at dømmes udi alle Sager efter fornefnte
Low Bog: saa at alle de som kunde komme for dennem udi Rette
maatte vederfaris det som Christeligt, billigt og Ret er, efter samme

Low Bogs indhold paa det onde wretfærdige og wdediske Menni¬

skets som med detis wretfærdige og wtilbørlige Gierninger høyligen
Fortørne Gudfor der med ofte foraarsage Guds Hæfn og Vredesbaa¬

de over dennem selffor andre demaa fange deris tilbørlige Straff
og de Frommeor Wskyldige for slige Folckis Ondskabot Trædsk¬

hed maaværefrjor forskaanit. Høyst bemelte hans Kongl. May.
lofver og sselff at holde ofver forn. Lowsor Undersaatterne i Norge,
der efter regierefor dennemssom en from mild og god Øfrighedselske,
forftemme for deris beste viide Enhver for wret og ofvervold beskyt¬

teoe Handthefve saa den Fattige saavel som den Rige under hans
Kongl. Beskærmelse og Christelige Regimente skal nyde alt det Low

og Reter. Hvor omydermeere er at læse udiforn. Norske Lows

Fortales Dat. Hafa. den 4. Decemb. 1804. &c.
Clas, at gifve eller giøre Low, forstaa naar nogen ved Ret¬

tenkilkiendis at gifve Low, eller og at Lowverge sig for nogen Sag
(ved Eed) som hander tillagt eller beskyldt for. Saadan Loweller
Eedsskeedegemeenlig i gamle Daget affens næste Slectsinden femte

Lediz. Mændsefter Tord. Forklarings ockaldtis da Næffni Kiøns

eller og Kiøns Eedjut suoloco.
Men Christ. 4. Recess. lib. 2. Cap. 6. art. 21. determirer, at in¬

gen Adelsmandssom findis til nogen Lowsmaaden tilstedis at Edlef
med andre end de som inden Riget boesiddende Adel ere Eyheller maa
Borger nogen Low giøre med andre end de som hans Medborgere

ere. Bondessom til nogen Kiøns Eed bliver dømt maa en sin Eed

at fulddrifveseller og der til bruge andre end de som udi Herredit med

hannem ere boesiddendtspaa det Sundhed dis bedre kunde handkhæf¬

vis. etc. Receß Christ z. forbinder alle Dommere, at finde nogen til
Loweffter sictelsesuden lowlig Bevisseller for Mumme sag. Si¬

ger

Low.
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grog derhes-Onogen Sommere fordrister sig imod Lowensat

findendam til Low, dastraffis derfor som vedbør og oprette den

som Cow gifvis imod sin Kaast og Tæring og Skade igien og være
det foruden i Herskabens minde derfor. Allegat. Recess. art. 20.
Veris Norske Low formelder udtryckeligen At den som Low

skigifvelst aufnis s. Mænd paa hver Sidelsaagode somhand

er selff ornesthos hannemereboesiddendis som den Sag
vitterligt er. Iskestalnæfnis hans Frænder eller Svogreseller hans

Afvindsmænd, men fuldmyndige og forstandige Mænds som icke ere
befunden tilforne med vrang Eed eller falsk Vidne.

Not:: Siu aff dennem maahandtage og være selff den Ot¬
tendet og fliesigsels fire der icke er befunden med Meen Eed: Hand¬

skilsværge fuld Eedforsig som Sager gifvet de andre skulle san¬
de hans Eed med slige Forordlat de icke vide Sandere for Gudteff¬

ter deris Samoittighed end de sværge. unde lege Tyff. B.14. Cap.

Idermeereformeld. sudi K. F. Scap. at der skal næfnis Karle til at
giøre Low og Eed med Karle oe Qvindfolck med Qvinder uden
Karleereickesaa mange med Karlemandsor Kone med Koner. parag.
7. Endsiger Texten ibid. at mand skal lige saa søge Qvinde som

Karlsetc. pete tert. legat. 1tem supra Vocab. Adelen.

Lowsmaaeygifvis imod Tings vidne. Jydsk Low Ub. 1. cap.
37. & Jus Seland. b.2. Cap A. Lege infra Vocab. Tingsvidne.

Low, somfæstis uden Tinge er en Lowdeelt det er saadan

Lowerickelowlig. lb. 2. Cap. Cap. 6t juris Cimbrict.

Low gifvis for Affslet efter Indske Low b. 2. Cap 73. Reces
Christian. z. art. 20 forbinder at ingen skal findis til Low for nogen

Momme Sagsett. Lege pauld infra Vocab. Momme Sag.
Low eller Laughæffdskalingen til findis 1 udenhans Gien¬

pat der imodfanger lowlig Kald og Varsel eller og er til Vedermæle.

Reces Christ z. art. 27. Perag.2.
Lowo Laughæffdssom Riddermænds Mænd have gjort

maa Sanomænd eller Oldinger en sværge imod men skulle indstæf¬

XII
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nis for Kongenor Rigens Raad Thiingensenten Lande dommere el¬

ler andte maa dømme paa de Sager som gielde paa Ascens Creel¬
ler Lif. Reces Christ. z. art. 27. pereg. ult. Handfest. Frid.L. art. 17.

Reces Christiania. lib. 2. Cap. 6. artic. 14. G 26. Ligt Sandmand
infra.

Lowdeelt vel Lagdeeltidem er det somsaalewligdeeltoc
forfuldt ersat det eykand spildis men er saaledis giort og deesven som
Löwenialle maader udkræffver. Pide der om Jyd. Low lib. 2. capol.

72. b. 3. Cap. 27. G 56.
Lowfeld=Mandsdeminnius capite. Lat. er den som er feld og

forvunden med Lowen eller og den som Dom er overgangen for
Tiufveri Løgns eller anden tre marcks og 40. marcke Sag lotbede
til Bonden og Kongens urin tertu yd. Low bib. 2. Cap 70. Grin G ef.

sacap. 79. Reces Christ. 3 art. 1. & 26. Menhvorledie Lowfeld
Mand kandsøgissom hand findis i endens Haffdssee der em Iyd¬

ske Low bb. 2. cap 69. Vor Lowfeld Mands Boestagis til Nam

hvad der findis om det end tilhører anden Mand. Ind Loweit 2.
cap. 70. Tord. per Fr. 28 33.29. Vide opra Feld Mand. Skaen.
Lowlib.s cap. o. siger: Om den Mandræbisssom er feid for Tiuf¬

verildatage hans Frænder ey Bod, men den Manoshannem lod felde

og i Værehaffver. etc.
Lowfeld Mandmaasigey Orige imod Lewen. Iydske Low
b. 2. Cap. 71. det erley forflytte eller afhænde sit Gods. Legeinzun¬

ctoom Felligs Brydes & aufra Vocab. Origet Mand.

Lowfelde intestebilt Lat og andre som paa Æreslempe og
Stand Mænd ere mindre end Lowfasie maagaa i Rette og svare

for dennem selft om detiltalis Men de maa eysøge nogen paa deris
egen eller andris vegne: Men hvoder skal gaa i Rette for dennem.

Vige Retts Christ. 4 lib. 2. Cap. S. Art. 17. G Rigens Ret. art 98.Gsv.

lem Forfølgning supra.
Lowfult, at giøre Lowen fyllist med Bøder og Saefald

saavist nogenhaffver brutsor er tildømtat bøde eller udgiffre nt syd.

Lowlib.2. Cap. 23.

Low¬

Low.
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Lowhöringers ere tvende væderhæfftige Mændt som fordris
og af Herrißfogden udnæfnis paa Tinge naar nogen skalgifve Low
elleror drifver sin Jord o: Eyedom under Lauhæffd; hvilcke forie.

tvende Lowhdringer skulle være med paa Aasteden og høre og sees
at den Low retteliggiffvis og giørissor at see og skønnesom den Eyen¬

dom retteligen indgaaisssaaoe lowligen uden nogens Klage og mod¬

sigelses blifver indvutt og foretiden Mand som paakalder under low¬

lig Lauhæffdlog rolizbesiddelselat efterfølgessaahandhvercken brast

Low eller Vren; hvilcket forn. tvende Mænd eller Lowhøringer,
siden inden Tinge ved Eedsskulle vidne og affsige saa den som ¬

vendommen tilhører eller og den som Low givet h afver, der effter
Landfange Tingsvidne) etc. Keces Christ. z. artic. 20. Parag. ult.

formelder at Dommerne ell r Herritzfogderne skal giøre Kongens
Lænsmændsudthvis Lænde ere Aarlige Regenskab med klare Regi¬

sters paa alle deris Naffnes som Low hafveginvit hvert Aars disligeste

paa alle deris Lows Mænd og Lowhøringesetc. Vide tert, præalleg.

Ssafra Vicob. Lauhaffd.
Lowlasser frifor all Tiltalesut Jyd. Low lib. Cap. 44. Allas
At værewskyldig for Snack eller Paasaufn. Reces Christ. 3. art.20.
formelder om Mom nesagsat den som derforesictisiskal findis Lov¬

Isshiem. Mads Lowlos kand forstaats ved den Mandsom en er

væderhæistig hand sigis at være Lowlos i det hand hafver ingen

Tro eller Lofbehos nogen formedelst Armod, eller hans Skalck¬

heds skyldsetc.
Lowmaal Dica, actio forensis. Lat. kandkaldis alt det som
imod Lowen forbrydis Jocigien ved Low og Retkand søgis begyn¬

dis drisvis og ved Procesor Rettergang fuldendis. Derom vide
—

Jydsk Lowlb. 2. Cap. 29 □ 40. ge Vocab. Ser Vgeriufra.
Handsestning Friderict z. artic. F. formelder At hvo somhaf¬

ver Tiltale til nogen enten om Gods eller Tienere da skalhand det

forfølge med Rette effter Lowens og Recessens lindelse. Vide Receß.

Christ. z. arcic. 24. om den som falder for flere Lowmaal, ic. Nota.
Exx i

Den

Low.
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Den som er under Rigens Deele og Forfølgnings maa en an¬

den søge eller tiltales med noget Lowmaal med mindre samme Low¬
maal reyser aff hvis Trætte hannem og hans Vederpart imellem

er: Ellerog Sagen var giort anhengig for Vrefvene ofverhannem
erebrudte damaahand ogsaadan dans Losmaal med Retten ud¬

fore. Lege Focab. Rømnings=Mands - Dict. Rigens Ret artic. se.
Allas.

Lowmaal med Sandmænd foldgieris ey mindre end ser V¬
gersutestiert. ur. Cimbr. 1 o. cap.s. Birckeret art. 7. Dogskul¬

le Sandmænd eller Næffn strax effter Gierningen er skeet opkræf¬
visocsiden inden siette Vgers Dag efter de ere low ige opkræfvede
giøre deris Tovg, hvad heller Efftermaals Menden møder eller ey.

Obne br. Christ.4. Dat. Koldinghus den 14. Augustti, 190. Hviaper¬
secutioomnium causarum super qvibustenentur Veridicio. Stock¬
naffn discernere suojuramemo debemt steri der trie placta, Tord¬

parag. F. Lege Vocab. Sandmænd infra. Jus Seland. tib. 3. Cap.25.
parag. ult. formelder At den som søger anden for Fredler maalsel¬

ler 40. marcks Saas til Lands Tingsbør cy længer at opholdis end til
fierde Ting (forstaal om den som tiltaliss eyvil møde. etc. Lege Vo.

ctb. Sager infra.
Lowsæt reus Let sigis den som er lowlige forfuldt inden

Tinge for med Retten lowields til sine Bøders enten for Tiufverjel¬
ler andet som angaar ens Ære og Hals. ut Jydske Low b 2. c p. 108.
intert alla, Lowsegt Mandssigisom den som er Dom ofvergan¬

gensenten for Gield eller i andre maader feldt som ærlige Sagshand

sigis Lowsogt indtilhandretter for sig. etc. Hint.
Lowsøgt Fæser det Fæsom hafverwevanefor derfore til Tin¬
ge og Sognestætneklaget affliust og fordeelt saa det icke maa aaa

fristi Marcken hvor det vil som Gaardbryddere, hvilcke ere Ørns
L.

Svin og Gedebuckerforsaadanskadelig Qvæg. Fyd. Low lib. cer.
so. Disligeste ogsaa de Heste oe Qvægssom vordeskabbet denaai

ligemaader afflinsis og forleggis til Tinge og siden jagis i Dyne og

Blø¬

Løb Lød. Lof. Log.
———
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Bløde og dræbis uden vilde. jurt z. text. Cap F. Ub. 3. Vide Kaadt¬

Qvæglsapra liem Vanefuld Qvæginsr..

Lowstud det er Midsommers Mand, eller den som hafver
tingit opfor Liusfverj. 114 Tinfisstraffufra. Cal i Tingstudent

sio lo. o
Leb Smørseretslags Smør Land zildes som reanis gemeen¬
Rani Sydstinde stifteffers Pund Smørii Danmarckssaa vel som
i Norge. K B.en. (ip. sigers At udi hver Leb Smørskalvære z. Bi¬

mer Pundreent Smør foruden Leben (Løb d. aff Barck eller
Halmajort hvor udi Smøret forvaris for Skornicke.) Men udi
hver Bismerpundsskal være 24. Marck, som skal helde tolf Skaa¬
lepundsofver alt Landet uden udi Bahus Lan og Vigen etc. ibid. pa¬
ragrapho 4 65. Lege Vacob Vegtsmfra.

Lødemarck var et slags Mynt udigammel Tid galt 17 deel
affen Richsdal. er nu fem marck o. skilling. Videplura marck. Alids

Lødemarck Sølff, utettam Marckinfra.

Lofter eller Hertelser som den giør (for anden inden eller uden
Lands) der en sine 25. Aar før tilsit Lofteicke svare Men den som

saadan mindre Aa ingers Forskriffning tager hafver Skade for
Hiemgield. Reciß. Christ. 4. Ub.2. Cap. 18. par 18.3. Vide Lands Low

Jupra
Sagen mendicium, felstat, confictio, sobulositas. Lat Legen
og Bag ale forbindir udi Guds Lowetsættis lige imod Blods ud¬

gydelses ler Tinfverj. Der om læs Mose z. Boge o. Cap. v.) 6

16. Syrach. Cap.20. v. 26. 27. 28 □ C p. 25. v 18. Hvosomta¬
ler fortrædelige Løgen hand skal ikke undsty. Salom. Ordsprocks

Bogsig. Copps.Men

hvorledin Legnere skulle straffissefter

Værdslige ws (desomvidne Legen) der omlas Recis Christ. 3.
art. 116 G Constit. Christ. 4. Det Koldinghus den 14. Augustti, 290.

Handf. Frid. 2. art.. 43. Ginfra Vidne.
Legenactigeogletfærdige Skrifftere fabulose, mendaciter
Lat er saa at forstaa paadette ster Omen Qvindis Personsudiaa

11

i

benbare

Løn.
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benbare Skriffte icke udlegger den rette Barnefader med hvilcken

hun Syndenbedresvithafver Men en anden som sig og for Barne¬
fader udgifver: Das saafremt saadanne Løgenactige Skrifftere

selff inden et Firding Aarlder næst effter gaae til Sandheds bekien¬
delse dabenaadis depaa at skrifftis igien for deris Forargelse Men
befindis eller bevisiis dennem saadant ofver igien da straffis de til Ka¬

gensor forvisis Landetfor den som dennem der til bract og ferlejed haf¬
ver bør at actis for en Lögnere og mindre Mand og hans Bocled

forbruttil hans Herskabs afver hand ingen Boes lods da dømmis

hand i Jern. Samme Lowerocom Qvindis Person, som sig Lø¬
genactig paatager at være Barnemoderfor der paa siaar aabenba¬

re Skriffte. Forsee sig Adels Personer her udisstraffis efter Kongens
og Rigens Raadssigelse. Reces Christ.4. Ab. 2. Caps. at 5. Legt Vo¬

cab. Hitte=Børn.
Lonleye surtidum Consugium, pellicatus. Lat. Vide Skaan.

Lowlbu cap. 5.6. & F. Nota. Lader Koneeller Møeligge hos sig
i Lonsot vorder det aabenbarit enddog hun tier saafølger dog ders

paa Leyerviidis Bodt som er o. marck. Jyd. Lowlib. 2. Cap. 18.

Skaansk Lowom Orbødemaalcap. w. siger ser marck som hendis

Lauværgeskulle opbære: Affsaadan Bod fanger hun intet fordi det

skeede med hendis Vilie ibid. lem Dict. Jyd. Low ub. 2. Cap.18.
Recess. Christ. 3. art. o. siger At den som ofverbevisis at være

Jomfruekrænckere skalbøde 9. marck tilhendis rette Verge det er
tre Richsdal. som skal forstaais om Dalers marckeffter som Daleren
den tiid galt tremarck, og otte skilling grotstil dens Herskab Gier¬

ningen giorde som da var halffanden Richs dal. Mens nu, efter

nora Constit. Christian 4. skal bødis 12. Specie Daler.
Den Norske Low siger) Hvilcke Møer eller Qvinder somicke

forsørgis aff deris Frænder med nødtørfftig Kaast og Klædersblive
debeliggen datage deris Værge icke meere Ret for dennem enden

marck Sølff. Endtvil hendig Frænderhielpehende til Gifftermaal
med Hiemgafveleffter o. Mænds tyckesochand dassom hende belaa¬

vil

Lev. Løs.
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vilicke fæstehende da bødehand slig Ret for den hand beiaa som 12.
Mænd dømmehannem til Men binder hand sig til Bøders og Fræn¬
der ey ville vedtage men der imod hæfnepaa hannem som hende be¬

laa da haffne de paa Sagisløs Mands og bør derfor at bøde efter
Lowen. O. B.2. Cap. Prag.1.

Men alle de Møeroe Qvinder som Frænder opholde med
Kaast og Klæder sblifve debelingen, da bøde hand det giorde imod

Frænderssom Bod børat tages (eller og imod hendis Mandsom hun
er gifft) saa som 2. Mændkandkiende Ret at være saa defaar fyl¬

list for den Vanære dennemskeede og for hendis Gifftermaal hand

spildte. Lege Vocab Beligger supra, ccap. ibid. parag. 2. Qvindens
næste Arvinger opbærge saadan Bøder. b.d. Lege Vocab, Fri Ovin¬

des nem Jomfruktenckeresupra, G. Løsactighedspaulomfra.
Lepstige kaldis Trælle og Tieneres som løbe fra deris Hos¬
bonde uden Forloff, Pas og Afsskeeds ocigien kand gribis og betræ¬
dis paasandan deris Reyseldekaldis Copstige. Skaan. Low Ab.,

cap. 20 Odermeere om saadanne som forløve deris Tieniste og Lære,

deris Straffor Forholdt der om læs Rectss Christ. 4. Ab.2. Cap. z. art
8. par 10 5. G sufra Handvercker.

Losactighed Venu, in ontinentia, Lat de Personer som
bruge Løsactighediskulle udgifve til Herskabetsen Karls Person,2.
Richsdal. og en Qvindis Person 6. Richsd. og staa aabenbare Skrif¬

te: Hafve deicke Middel de fulde Bøder at udgifve da efter deris
Formuelor med Fængsel paa deris Kroppe at straffis. Or dersom saa¬

dant aff nogen aff dennem tiere end engang begaais da straffis hand

effter Forordningenom Jomfrukrænckere 1582. udgangen. Lege
Jomfrukrænckere. Men er det med beryttede Ovindfolck=Forstelsen

skeerdastraffis paa Formuen for Kroppen med Fængsel Jochun kre¬
die gange uden all Naade at siubis til Kagen. Retes Christ. 4. Ub.2.
cap.. art.4.
Nota: De sig udi Lasactighed eller andet saadant forseesmaa

icke fraholdis Sactamente vor Herriis Igsu Christi Nadvereimen

skal

Løs.
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skal annammis i efter en sand beredelse og aabenbare Skrifftemaal
enddog Hersk bet er eytilfredsstillet. ibid. Lige Løgenactigor Letfær¬

dig Skrifftere hem Voceb. Student ifra.
Losactighed iblant Adelen, hvorledis der med forholdis der
om see Recess. Frid. 2. &rt.2. som formelder: Naar nogen Frue eller

Jomfruelader sig beligge udi Wære daskalhendis Værge hende
straxtagesor Fengsligen lade indsætte og forvaresudihendis Liffstid
og alt hendis Gods til sig annamme og det altsammen nyde og be¬

holde saalænge hand hende saa udi Fængseloe Forvaring holdendis
vorder. Endsdersom hendis Værges eller og andre hendis Forvantef

findis der udiforsømmelige og der med seer igiennem Fingte, off¬
verire Maanederfeffter at sligt bliffver aabenbaret, da haffver Lehns¬

manden Fuldmaet hende at paagribe sindsætte og Fengsligen forva¬
reshendis Liffstids og hendis Gods tilsig annamme: dog naar hun

ved Døden affgaarskal hendis Gods igien komme til hendis næste og

rette Arffvinge eller Ectebørn. Allegat. Recesch art. 12.

Beligger nogen Adelsmand nogen Frue eller Jomfrue som
aff Adelerfor det hannemskielige offoerbevisiskand dabliffver hand

ærløs, og lige saa foractet som hun er der sighaffver ladet beligge.
GaardsRet art. 16. parag..
Endsbeligger nogen fattig Karlssom icke er aff Adelsnogen Frue

eller Jomfrue, som aff Adeler, da hand at straffis paahans Hals.
Endrømmerhand, davære ærløs og skalingen maa tage hannem

udi Tieniste uden hand vil svare til hans Gierninger. ibid. parag. 2.
Lege Vocab. Dierffvis. nem Adelige Fruersupras.

Løseler med Kiøbatfrjøjøresl. tine redimere, enten med Sølff
Gulds Penges eller andet. Hine, at løse en Fange ud 10. at Borge

ham udsetc. Alids, At udløse den som inoget Gods for sin Gield
eller i andre maader skand værelowligen udi indført Hvor om besee

Rigens Retsart. 3. G sapra Locab. Indførsel. Elleroclat indl.se
sinrette Odels Jordssomnogen kand være frakommen imod Lowen.
Hvorom see Norsk Lows O. B. 4. Cap. sapa Vocab. Forfald. G.
Hine

Les.
———

——

—

557
———

—

mine, Coskyndige sigis udi Rigens Ret naar nogen giffvis les aff

Forfølgningens hvorledis hand da er mægtig sit Gods at affhænde
om saadan Løskyndige er skeet til Tinge, art. &c. ibid. æt sao loco.

Løse=Karle eller og Lost=Folck. Vants, Dissolutus, frivolus,
laratus. Lit. er lige saa megit som Løsgangere ur infra. Omde

skullestæffnis til Ting daskulle de stæffnis der som deris Hiemer sel¬
ler og der som deris Arfvinger boes inden Fylckissligesom Bondes til

den Gaard handiboer: (eller og Mundelig Stæffnings etc.) thi der

salhver Mands Hiem væres som hand det kienders og næffner det in¬
den Fierdingsuden hand næstner det til en Herre Mands; thiingen

maagiffoe Sagpaa andens Gods, og eyheller maa hand næffne sig
der hiem uden saaer: Vilhand icke sige hvor hans Hiemer da maa

hand stæfnissudihvilcken Mands Gaard hand vil der Sag hafver
ofverhannem at søgesor der tiltalis. Norsk Low K. B. 27.Cap. Lege Vo¬

cab. Steffninginfra.
Nota. Bønder=Sønner eller Drenge Løse=Karle Husmænd
og Bissekræmere maa ickeomløbepaa Bøgden ockiøbslaa: Bønder

maaeytage slig Løse Folck) Mandeller Ovinde til Husværelse
Men de Lose=Karle som icke haffve saa meget at de kand feste dem

Gaarde for skulletage dem Tieniste enten heelt eller halfft Aar og
ickegaa i Vgedage: Ickeheller skulle nogen Løse=Karles som giffve

sig ud for Baadsmænd, føre nogen Kiøbmandskab ud aff Landet:
ocalt forbemelt under 8. Ørtuger og 33. Marcks Bøder til Kon¬
gen. Dict lib. e cap. z. Lige Vocab. Baadsmænd. lem Huusmænd

supra.
Løsgengere eller omløbende Dagdriffvere maa ey stedis at

omgaa som icke kunde bevise sig for billig Løn at villetiene hvor de
behoffvist Men paa hvis Staffn saadanne Løsgængere findissda
maade anholdis ocexamineri, Bysser og Gewehrfratagis Jocof¬

ver dennem Dom hendis til Holmenat arbeyde ihans Mayest.

Jerns der som intet andet (som høyere Straff bør) end Løsgengeri)
hos dennem findis. Reces Christ. lib.2. Cap.1. art.2.

Hyp

End

Løs Lut.
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End findis nogen saadanne Løsgengere til sig at holdet
dennem huse hæle eller herberge de haffve forbrut deris Fæste til de¬

ris Hosbondelot der foruden som dennem overbevisisinogen ulow¬
lig Madskobjesvidskab og felliglmed saadanne at haffvehafftsdastaa

derfore til Rettefor straffis som vedbør. Dict. loto Sjupra. Lege Vo.

cab. Huser. lem Kiøber supra.
Løskyndige eller og Loskyndigenidem. Detord findis for¬
nemmeligen og brugis udi Rigens Deele og Forfølgning: Om den

somlesgifvis af Forfølgningen under Forplict den Forfølgende
indenen visse tid at stille tilfredsseller staa under samme Forfølgning:

Saadan Loskyndigeskalskeetil Tingelsiden være den mægtig som
løsgisiveterssit Gods at affhænde med mindre andre hafvehannem

i Forfølgning, thi dennem kand med Loskyndigen deris Ret or Ret¬
tergangicke hindris D C. Rigens R. fort. 10.
Nita: Effterkommer hand icke hans Forplictsdabegynde den

Forfølgende sin Forfølgning som hand slap. ibid. Lege Forfølgning

supre.
Søsoresbona. Lat det er Guld=Solsil Pengelocalt andet ind¬

hafvenderørendis Gods Kiøbstæd Gods Mølle Godssor oppone.
ris Land og Jordegodssbaade i Norge og Danmarck.
Den Norske Low siger Atall Løsøre skal skifftiglige to Par¬

tersimellem den som igien lefverfor den Dødis Arfsvinger: Forstaa

om enten Mand eller Koneer dødt uden Børn: Dogskalaul vitterlig
Gield først betalis aff Fellitz Boesutsao loco. Men anderledis med

Odel eller Jordegodssthidet falder til rette Odelsmænd. A. R. Stap.

paragr. 7. Nota: Kiøbe Gods og Pante-Godslskifftis som anden

Løsore. ibid.
Lutherilille Cathechismus, skal Epitomeris, oe noget forkortis

sommesteds Jocend saaledis med hans egne beholdne Ord tryckis for
Ingdommensbaade paa Latine, og Danskes at brugis flitteligenssom
det sig bør Reces Christ. 4 Ub . Cap. art 5. Legeinfra Vosab. Ing¬

dommen.

Lyde¬

Lyd.
———

————
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Lydes Latindciatrix, der om taler Iydske Low lib. 3. cap. 29.
e 33. Men vorder storelyde paa som ersom Munden stander vrang
eller Byeseller Næse da vurderis det aff gode Mændjor bødis der eff¬

ter. jure Seeland. lib.3 cap o 2.13. Skaanske Low lib. 5. Cap... 13. G.

22. om Orbødemaal cap. 21. Odermeere herom supra Lest Grinfra.
Saar. Lydeskalbødis efter gode Mænds Aasiun or Kiendelses etc.

Vide Lemmelestsapra, lem Mindeinfra. Om Lydekommerpaa
Leye=Qvæglderom lege Vocab. Leye Qvægsupra.
Lydeheat Stat hafoe saadan Rytte og Medfart som en kand

vel nøyes medlut, om Fletføringey vil nøyis med den Kaastor Vare¬
tægt som den Mand kand aff sted komme hannem indtog (dog efter

Dannemænds Siun og Kiendelse da staar det hannem frift for, at

affares dog det hand indførde bekommer hand intet aff som handey

vilblive og nøyes som sagt er. See herom Skaansk Low lb.2. Cap. ic.

Vide supra Fletføring.
Lyritter-Eedseret Norske Ordlocbeskrifvis udi Tyff. B.is.
cap. in titulo. Hvilcket bemercker efter Textens udvisning 3 Mænds
Eed ut, Alles. marcks Sager og 4. marcks Sager skulle værgis

med 3. Mænds Eed, toskal næffnis paa hver sidet og der aff beholde

hand tosom sirket er for være selff den tredie, lemmen Marck Sagsoc
desom mindre ere skal og værgis med 3. Mænds Eed dog skal icke

næfnis uden en paa hver sidelder aff beholder den som sicteter hvilcken

hand villor være selff den andenfor sliesig selff den tredie Oesiger Lo¬
wen ydermeere At saadanne Eeder skalstande indtil mand skalhafve
2. Mands Eed eller en Mands Eedsthien skal svære foren Øres og
fofor 2. Breseodem lib. Edicto cap. 6. Lege Vocab. Meen=Eed.

Lyse erotoplyse eller forkynde noget nyt for Meenigheden.
Ordinantzen befaler sat der skal lysis z. gange og z. Søndage efter

hver andre laabenbare aff Prædickestolen i den Christen Kirckie For¬

samling, for de Personer som atte at begifve sig sammen i den hellige
Ecteskabs Stat Hvor omsee Frid. z. Ordn. om Ecteskabs Sager

parag.1.

Hyp i

Ellers
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Ellersbrugis og næfnis det Ord Lysesatskillige steder i Lower¬
ne. ne Jyd. Low üb. z. cap. z. Kongens Breiflskallyse Sandmænd i

paa det Herritz=Tingssom deskulle være Sandmænd. Et cap. 9. ibid.
Lysiseysom Lower o. Mæliseylowlig efter (forstaa) Mand¬
drab som det icke strax lowlig forfølgis og paatalis Vide Vocab. Nonn

infra. Hvorledis Manddrabskallysistil Lands=Tingsdict. Ub.2.

cap.L.

(Eller og atlyse for ens Lowmaal det er at haffve sin Ret forbe¬

holdensete. lem Jyd. Low b.2 cap ne om fundet Gods som icke
vorder oplyst til Tinge eller Kircke. jure Selud. Ub 6. caps e 27,
Hvorledis Slegfred Barnlysis i Kiønoe Kuldidet er Ectis eller an¬

tagis til rette Arffving det læris Iyd. Lowlib. 1. Cap. 21. Er Reserpio
Christ. 4. Dat. Hafn. den zo. Jun. 189. udvisis hvorledis der maa

lyses Fred over Manddraberen naar hand er soren til Fred og Bods
publicare pacem super homicidium. Ellers atlysepaa Tingeskand
ockaldis, at imodsige eller giøre Gienmæle imod nogen. ut jure Se.

land. lib 5. cap. 1. Tyser det hvert andet eller hvert tredie Aar. ic. Alidt:
Omnogen hafver Jordssom handhafver løsteller kiøbt for Pengesudi

30 Aars og ingen Lysninger paa o. Paatale eller Giensigelse; da
løsis den fraham for fuld Pengelsom den er værd. Nota.

Lysningeringen nyttig (forstaaom Odels Jord) uden de begge
vedtage som solde og kjøbte. Siger enten dem Ney da staar

det paa Vidne der hos var der Kjøbsluttis. O. B.

9. Cap. Lege Vocab. Encke.

ge

9
—
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Aal) caust, res, actio. Lat. er Sag ut Næfninger skulle ey

O Asværgeller skielne om nogen Maal og Sag den Dag de
Or tagissor den Dag de vordenefint paa Tinge. Jyd. Low üb.
2. pse. Vide lib. z. cav. 23. Om mand dræbersaarer eller hæffner

fordet Maal eller Sag før var affhandlet da bødis ofver anden

Bod 40 marck. etc. hine LowMaal-Orbød=Maals Ley Maal,
LeyerMaall Saar Maals Skriffte=Maals etc. der om vide hvert

paasit sied. Alas, at tage sine Maale (o: at tage sin fulde Rustning
eller Vaaben paasor fare udi Lething. Jyd. Low lib. z. Capt. Hine.

Maalsmands o: Talsmand eller Forsvarscognuor. Latine,

som nogen kand hafvestil at forsvare sin Sags inden Tingeseller an¬
denstedsshvor behoff giøris. ut. Fuldmægtige Værgeseller Formyn¬

detesete Alids, Maal og Vectsetc.

Maalsleine Mensura, hvad heller det er med Alnes Skieppe¬
Tyndeseller Væcts der om findis Guds Bud og Befalning saaledis:

Ret Væctfret Pundsret Skieppefret Kande skal være hos eder i den

3 Mose Bogs 19. Cap. v. 55. 36. Las den 5. Mose Bogs 25. Cap.
V.13.4.5.6.

Maal med Alne) skulle ofverbegge Riger udi Kiøbog S.l)

skee med Sielandske Alne, hvilcket udi alle Kjøbstæder i Danmarck

paa Raadhuset aff Jern giorts skal ophængis hvor effter alle andre
skulle lignis og maalis. Hvoher imod giørshaffver forbrut alt hvis
med anden Alne udmaalis og det foruden straffis som ved ber. Re¬

cef Christ. 4 lib. 2. Cap. n. art. 3. Lege Alesupra, lem, Norsk Lows

K. B. 29. Cap.

Maal med Tyndesher i Danmarck maa ingen brugis uden
den som er brænt med de tre Löwer or det Aarskal 602. eller og den

der med ofverens kommer foruden Riberhus Lehn, som aff Arrilds

Hyy i

tid

Maa.
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tid hafverhafft sit sær Maal. Hvoher imod giørstraffis som den

der Kongl. Forordninger icke vilde atte. Reces Christ.4.lb. 2. cap. u.

art.2. Lege supra Vocab. Lossele infra Tønde.
Maal med Væct, skal ofver alt Rigetingen brugis uden

Kiøbenhaffns Væct. Videdict. Reces Christ.4. b. Scap. ut supra.

Lege Vocab. Væctinfra.
Den Norske Low determinerer, at all Væct og Maal skal
leggis i Forvaring i Kongens Gaard, under Laugmandens og den

Gaarden besidder deris Laasesuden naar Laug Tingetholdissdaskal

det være der tilstede at hver mand kandrette sine Punder Væct Bis¬
mer Tønders Skiepper og Alnes og skalprøfvis med Rug og Vand¬

og skalhver Maalekar være brændt med Brænde som Kongens
Ombudsmand udsender. Befindis nogen at omgaais medfalske

Tønder Skiepper Væct=Bismer Alne eller Maal, da straffis der¬

foreeffter Lowen. K. B. 29. Cap. paragr. ultimo Nota: Det giordis
ogsaa vel behoff flittigat efter seeis paa flere steder. etc.

Canno ist. den 15. Julii, er naadigst forord. aff Reg. Frid.3.

paa det aldwbillighed udi Maalkand forekommiss ocaffskaffissda
skalingen være formeent som selger eller yder Korns med et ret Stry¬

ge Træsselffat strygesenten Tønde eller Skieppessom maalis med,
ocintet Topmaalis aff Rugo Biug, uden Punde=Tønden og

Punde=Skiepper naar Landgildeydis udi Sielands Skaane, Fyen

og Smaalandene. par ag.3. Wid.
Ingen maa bruge anden Maal eller Vack, at maale eller
veye ud med end hand bruger at maale eller veye ind med. ibid. pa¬
rag. 4. Lege Vocab. Raadstue infra.

Det er og Lehnsmændene frift fore tilladt saatist de det got og

nødigt eracte udi Borgernis Huse at lade efftersee, hvad Maal de
bruge par g.6. ibid. Lege Vocab. Lehnsmænd.

Ilige made forplictis Accise Mesterne udi Kiøbstæderne at
gifve at paa, om nogen anden Maal brugislend den som er tilladt.

Hvis anderledis befindis da Øffrigheden det at angifve være for¬

plict. bid. parag 7.

Bor¬

Mad. Mae.
———
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Borgerne forplictis ogsaa sielff hvert Aar; deris Vect og
Maal, tvende gange nemlig til Paaske og Martini, paa Raadhu¬

sit at fremvise om det saalowligt og ret er som det sig bør. Befindis
nogen at haffveeller bruge anden Maal eller Vegt, end somnaa¬
digst befalit octilladter da den at actis for en Falskenerochafve sin

Boeslaadforbruf. Sallegat. Forord. Frid z. paragr. F. Lege Focab.

Tønde=Maaltfra.
Maal paa Tømmer og Masterfeffter deris Palmer-Dumer
og Fødder derom vide Forordn. Dat. Kiøbenhaffn den z. Septembr.

Lanno 1628. Sc.
Madband i Herritsorat være wgildseller æreløsgiort til Her¬

ritz Tingsfor Tiufverijeller og Ransofversoren der om vide Skaan.

Low lb 7. Cap 9.
Mæleserattale eller paatale saaoe udfige sklage og forkynde

noget til Tinge. Intendere actionem. Latine, ut, om Manddrab.

Jydske Low b. 2. Cap. 9. Mælis eylowligefftersetc. da maa mand
eyefftermæle uden Kongens Orloff. Deter (Manddrab som er for¬

taugd, maacypaatalis førend Kongens Orloff o. Kongens opreis¬
ning forhværffvis. Der om legesapra Vocab. Efftermaal. Amt, at

mæle til Reebs at dømme til Reeb eller næsine Reebs=Mænd.

Jydske Low ub. 1. Cap. Jo. Glb. 2. Cap. 17. Hvor Sandmændereskyl¬
dige at svære om saa vorder mæltto: dømt. Etcap. St. ibid. Alias

Jigien mæle er at imodsige sin Vederpart naar nogen udi Jord¬
skiffte og Deeling og forsnellitseller og iandre maader forwrettit. Vide

jus Seland. lib. 4. cep. 30. &c. Hinc.
Mælende er talendis forstaaudi Rettenssaaledissat Børn

kandgaa i Rette naar de erekomne til Skields=Alderfor de kunde for¬

staa og giøre førskiel paa Retorwret. Clasat være wmælende
det er Wmyndiges som en forstaa sig paa Rettens som Møbørn der
eykand eller maakiære hvad dennem imod brydis. ut Jyd. Low lib.

1. Cap. 29.

Mæle=Bærsle det Ordfindis i den Sielandske Low. 4. Bog
34.Cas.

Mae. Mag.
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34. Cap. in tert. Siunis dog at gifve tvislshvad det egentligskal be¬

tyde effterdiden Glosse erey brugelig udi voris Danske Ret eller

Sprock men os gandske wbekiendt og fremmit for forn. Capitels

Indhold er om Kiøbpaa Jord og des Medfart. Ordene linde saa¬
ledis:

Mæler mand til Staffns ved anden om Jordkiøb (ↄt om

mand loffver og tilsiger anden Hiemmes at vil selgehannem sin Jord¬
er skiøde det til Tinge) Vilhandeyholde detsdabøtte 2. Øre. End

fæster hand ved hannem og viley holde (St om hand slutter Kjøbsor

selger det fuldkommelig da bødes. Øre. Endskøderhandhannem
*

Jordinden Tinge da skalhand holde det. Endgyttherhandeyhol¬

dit (forstaa som hand netters eller og kandey hiemble det hand selger

og bortstøder) dabøtte hannemz marck, og gifve der til Tylter Eedt

at hand gytther ey holdit.
Lowen siger ydermeere At det er lige fuldt som mand mæler

til Staffns ved anden uden Ting om Jordkiøbi eller fæster eller og
skiøder inden Tinge) thidaskalhand dyllie Mæle=versle med
kredie Mands Eed forstaalhand skal affværge med Eede selff tredie

at hand ey lofvede og tilsagde hannem Jorder hiemme: og Fæstning
det er Fuldkiøb, som med Ordor Haandtag er fæst skalaffværgis

medsiette Mænds Eed: og Skøtning v. om skødt vorder daskal

affværgis med Tyldter Eedfor der foruden bødis at supra.
End beholder hin Jordenuditre Vintre enddog hun vorder en
til Tingeskøtsda erhand dog ved fuld Værnsor Low slige somhun

var paa Tigeskødt baade mod hannem der folde og saa mod hver
mandsforstaa Lowens meeningshand beholder Jordens uden den vor¬

der hannem affvundit effter Lowen etc. vude praallegat. tert. Lege

Vocab. Jordom nogen kiøver supra. Skaan. Low lb. 4. Cap. 14.1.
Gis. 6 Vocab. Væriltzskøtinfra.

Mageskifte spermutatio, er sat bytte eller skiffte med anden
enten Jord eller andet Gods. Sie Magelaw hvor tillingen maanø¬

dis uden hans villie. Iyd. Low lib.. cap 4. jure Seland. lib. 4. Cap.
30.

Mal. Man.
——

———
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zo. & 35. Men er nogen Mageskiffte skeetlowlig inden Tinge og
der paa findis Tingsvidne da stande det forfulde ockand ey igien¬

kaldis. Dogkand ingen enten Kronen eller andresbortskiffte videre¬

end de med Rettehafve at opbærge og annammel som og forstaais om

de Mageskifftergiortere med mindre derfore tilfomeer skeet udleg.
Recess. Christ. 4.lb. 1. Cab.4. artic. 4. Lege Studiskat.
Endde Magestifftersom skee i Norge med Kongen og Kro¬

nen de Bønder eller deris Encker som boe der paa skulle der fraey

trængis saalænge de lefve med mindre de Gaarden imod Lowen¬
grofvelig forbrydes effterdi Lowen tilsteder Bonden den Gaardhand

engangfæster sin Liffs tid at besidde ochand icke aff veed naar hand

den fæstersat hand anden Landdrot skal bekomme. Recess. Christ. 4.lb.
3. artic. 26.

Malcker mand andens Kiøerlmulseo. Lat, forstaasuden For¬

loff at stiælesigtil det er et meget slemt Tiufverj. Dogformilder
den Norske Low Straffen saa det icke straffis egentlig som stoert
Tiusverimmen til Kagenjor siger: Om mand malcker andens Kiøers

miste sin Huds uden det skeer aff Hunger ot da gielder Skaden som

værdt er. L. L. B. 35.Cap. parag. ult.
Malmor Ertzgruber Scaptensule, Lat. deß Forhold og Fri¬

hed i Norge Deromsee Receß. Christ. 4. b. z. art. M. & supra Vo.

cab. Berigerck.
Mand) Vir, Lat. er Hosbondes som skal regiere sin Hustrue

og Tiunde med Fornufftsor være Herre i Huset. Læs Esthers Bogs
første Capitel vers. ult. I den første S. Peders Skrifoelse z. Cap.
v. 7. Epist. Pauli ad Ephescap 5. . 25.26.27.28.29. Til de Colosser
Cap. 5. vers ult. Vers. Resen, Cap.4. v.). Handskal dog icke være en
Leweisit Huusraader Syrach Cap. 4. v. 33. Elsken from Svend

Cap. 7. v. 27. Lad dig icke vende fra din Hustrues somelsker dig. Fo¬

dem lib. Cap. 27. Idermeere læs Syrachs 53. Cap. a vers. 29. adft.
nemcapitis.

Mand, som er 20. Aar gammel regnis icke iwmage Skiff¬

333

tel

Man.
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te Men 20. Aar gammel Mand, tager selff sit Gods og Pendinge
at forvares eller faar det hvem hand vil som er selff Myndigs eller trø¬

ster dennem det at forestaa. Norske Low A.B. A. Cap. parag. Lege

Vocab. Wmage infra.
End den Mand, somer 55. Vintregammel er for Alders

skylds Vidnis førsoc tager selff Ret for sig om hand vorder med Af¬
vind misgiort=Skal hand og fuld svare som hand misgiør ved andre.
ibid. paragr. 2. Lege Vocab. Mindre Aari de pauldinfra. End mister

Mand sin Hustrue eller Hustrue sin Mand, og den igien leffverser

yngreend 20. Aars de maa dog selff forestaa deris Vergemaal ocan¬
dre Mænds som kand eris under dennem maa og faae andre det

om de det heller ville ibid. parag 3. Vide Vocab. Værgemaal.
Mand eller Ovinde som Gifftesigt i Norge, uden Frænders

Raadt hafve der med forgiort deris Landskyld og Rettighedsved deris
Arvingeliz. Aar. .. B. A. Cap. Parag.4.
Mand maa døbe Børn, ocey Qvinde om Mandertil.

Iyd. Lowlb. 1. Cap.2.
Mand maaeyselge sin Konis Jord, uden handhaffver Om¬
Got det erslige saagot ved at hettejeller og Børn ved hende.

Iyd.

Lowüb.l. Cap.35 zus Seland. lib. 5. cap.1. Skaan. Lowlb. 1. Cap. 8. 9.

10. Legesupra Bonde pagno.
Din Norskelow sigersat Mandenskalraade for sin Hustruis

Penge: dog bør Manden at lade være frels som hun faar i Hiem¬
Gistt: Thiat alt det Gods som med nogen Ret skal udsøgis der

skglingen Gafve imodkomme. C. B. 2. Cap. parag.6. 7. Legesu¬

pra Vocab. Gafve.
Mand oe Qvinde (forstaa Ectefolck) ere skyldige at fødis aff
beggis deris Gods. Jyd. Low lib. 1. cap. 36. Skaansk Lowlb.1. Cap.
7. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. 7. art. 1. thideerelige rige naar deere

komne i Ecteskabseffter Textens Anleding. ius Seland. Ub. 1. cap 26.
Den Norske Low formelder: Om saaskeersat nogen af deris

Slettenten paa Mandens eller Qvindens side formedels Alder¬

dom
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dom Fattigdom, Siugdom (eller udi andre maader skundekomme

udi Vanmaet da skulle de opholdis aff begge deris bekostning. A. B.

3. Cap. par ag.s. Lege Vocab. Ettefolck supras.
Man spersoner, tage i alle Arff imod Qvinder to Lodder

Iyd. Low lb. 1. cap. 4.5. Gjur. Seland. lib. 1. Cap. 4. 6. 10. 23. Skaan.
Low lib. i. c. 2 sigers At Mand vinder Mands Lodi Arfve for¬
dihander Mand. Vide Broder lem Vocab. Ettefolcksupra. See

den Norske Lows. C. B 7.Cap. 1. Arff. etc.
Mandateller Mandater ere alle Kongligeudgifne Be¬
falninger som Lehnsmændene hvad heller de ere i Raad eller ey) saa
velsom all anden Inder=Øffrighed skulle lade sig være alvorligen
befalet og der med hifveindseende saa de holdis oceffterkommis og

aldelis intet tilstede der imod at giøris eller effterladis. Forordning
Frider. 2. Dut. Hifn. den 19. Junii 182. Legesupra Vocab. Lehns¬
Mænd.

Mandatersom Løsuctigheds Aftssningsom Sværgens ltem,
om Helligbrøde og Børnetuetlskulle oplæsis tvænde gange om Aaret

(af Prædickestolen) nemlig Dominica Palmarum. Gr Dominicaqvar¬

t. Adventu. Reres Christian. 4. hv. 1. Cap. 1. art. 18.
Mandbodsexpiatiohomicidit, lytrum. Lat. er Bodfor Mand¬
drab efter Lowenstrende 18. marck hvor om vide Jyd. Low lib. zcap.

9. Ub 3. Cap. 21. Skaan. Low lib. 5. cap. 1. 3. 9. 10. Gu. Lege Vocab.

Bodssutras. ltem Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap o. siger 18. Currant

Dalershalfft til den Skyldigis Herskabsochalffparten til den Dødis
næste Arvinger Lege Vocab Drabse Jydske Low lib. 2. Cap. 28. vide
tert allegat. G supra Vocab. Fuld Mandbod lem Saelinfra.

Manddraboe Manddrabs Straffer paa Lifvit udi Guds

Low. Thihvo som udstyrter Menniskens Blodthans Blodstaloc¬
saa udstyriis ved Menniskensudi Mose). Bogsø Cap. v. 5.6. iden
2 Bogs 21. Cap. v. 12./3./4. i den tredie Bogs 24. Cap. v. 7. iden

4. Mose Bogs 35. Cap. v. 96. 17 18119.20.29. 30.39. Sub. 5 Cap.

9. verstb. 17.12./3. Hvo som tager Sverdshaandskalomkommemed
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Sverd Matth. 26. v. 52. Wforvarendis Manddrab, skulde icke

straffispaa Livet men Manddraberen skulde flyehen til de for¬
ordnede Fri¬Stæderfor blive der sindtil den yppersie Præst dødelskul¬

desaa effter den Dag være fri dersom hand bleff saalænge inden den

Fri Stads Marckeskiel. Læs derom udi Mose 4. Bogs 35. Cap.d
v. H. adv. 29. udi Moses. Bogs 4. Cap. v. 4) 42. G Cap. v.

3.4. 5.6. 7. Forbander være den som tager Gafversat slaae den w¬

skyldige Blods Siel ocalt Folcket skalsige Amen. idens. Mose

Bogs 27. Capitels v. 25.
Manddrab) Domicidium, hvorledis der medskalholdis eff¬
ter voris Værdslige Lower, der om talis fornemligen udi den Jyd¬
Lowlb. 2. Cap. 2. 3. 8. G m. Receß. Christ. z. art. 21. Gaards Ret art.

1.24. Golurain Constu Christiam 4. sub Dato 189 G Reces. istius,
Ub. 2. cap. 10. Den Norske Lows Mand H. B. 169. 1. G. Cap.
(7
Tingf.
B.5. cap. lemjure Seland. lib. 6. cap. 5. Skaan. Low libs.

cap..2.3. G 3. G supra Vocab. Drab.

Reces Christianiz. art. 21. formelder Om nogen Kiøbstæds¬

Mand eller Bonde giørnogen Manddrab, og det ickeskeer aff
Vaadeeller Nødverge og Manddraberen gribis bøde Lifffor

Liff- og hans Hofvitlodvære forbrutshalt til den Dødis næste Arf¬

vingesochalff til hans Herskablot Manddraberens Slect der med
være qvit for allydermeere Feyde ocey besværgis med nogen yderme¬

re Bod. Men dersom saadanne Manddraberefor deris Medføl¬
gere undkomme da skal Sandmændeller Næffn der om skiellie Joe
ey Bod førre derfor festis. Lege tertupreallegato, nem Norsk Low

(B icap. Lege Vocab. Bodsupra.
Reces Christ 4. lib. 2. Cap. o. siger) Hvor Tvist oeweenighed

iblant wfri Folcksigbegisver skalen hver være forplict wycke og
Manddrab at hindre og forekomme: Men skeer Manddrabsda

skal enhver hos værendis være forplict Manddraberen at hindret
at hand ey bortkommer. End undkommer Manddraberensda ere
dealle forplictsat forskaffe hannem tilstedet inden 8. Dageseller og en

hver
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hver aff dennem gifve fuld Mandbod, som er 18. Currante Daler.

(Hid hører den gemeene Regel) Hvimalum, cum passit Gratione of.
ficii debeat, von avertit, reus esse pronunciatur.) Findis ey Formuen

at bødeldastraffis paa Kroppen med Fængsel og Arbeyde. Endgiøt

nogen med Haandsierning da straffishand effter Lowen og Recessen.

Collegat. Rerestüb Gop art.. Endskeer Manddrab til Skibs
daskal Manddraberenholdis til siede og antvordis Øffrigheden.

Endlundkommer hand da svare alle i Skibet ere hans Gierning.

SøRet cap. 26.
Gaards Ret art. 1. siger: Hvilcken Mand anden slaaer ihiels

forstaa til Hofves eller i Gaarden for vorder greben med ferske Gier¬
ningersgisve Lisf for Liff. Endrømmerhand med kiendis gierninger
og vorder hand siden fangen eller grebensda straffis effter Lowen ocRe¬

cessen. End sigerhand Ney socer der tvist paalda næffnis 12. S. eller 6.

Mænd aff Gaarden som skulle svære der om art. 2. Men er det gjort

Nødverge da hafve Skaden for Hiemgield. art.4. ibid. lege Nød¬
vergemfra. lem Drabsupra. Men hvorledis Manddraberen

skal søge Lands Tings og binde Bods og derforestille Forlofvetel der¬
om lege Skaan. Lowlib.s capzs. G Vocab. Vatthæl infra.

Manddraberenlocasor homiciaia. Lat, skal rømme Kircken
og alle Samund, indtil Bod er udlagt og Tryger soren. Skaan.
Lowlibs. capis Endrømmer Manddraberensor flyerssaa hand.

en kand spørgis eller betrædist og sværis Fredløssda bødehans Slec¬
tinge til den Dødis Frænderfrette Landebodeffter Lowenfor der med

være Angerløs for Feyde og hans Hofvitlodvære forbrut til hans
Herskab. Reuß Christ z. art.2. Endsbevisis-Manddrab at væ¬

re gjort aff Vaade og Nødverge og sværis Manddraberentil

Bodforbliver tilstedesda bødis trende 18. marckjeffter Lowentocey
meere og gielde hver til Bodssomhand udlofver ibid. Lege Fuld

Mandbod stem Fredkiøbinfra.

Ordinantz fol 39. & 40 siger: Om Manddraberenerfor¬
ligt med Herskabit, og hans Venner som dræbter daskalhandeff¬
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ter gamnelsædvane tage nogle til sig aff sine Kyndinger og Venner
og gaa om Søndagen til Sognepræsten sammestedssor der strax efter

Prædicken for høye Altare giffve aabenbare sin Anger og Ruelse til¬

kjendeffor allesetc. Pluralege Vocab. Landsviis supra.
Manddraberen som opberger Stud aff Frænderne og en

vilbøde men rømmer bort hand bøder imod Bonden og Kongen
hver tremarck. Endsbeskyldis handt at hand tog det fra Frænderne

imod deris villie da forfølgis derfor som for andet Tiufvers. Skaan.
Cow Ub. 5. cap. 1. Men hvorledis Frænderne kunde nødis til med

wen at bøde med hannemsdet findis incodem lb. Scap. Lege Stud

infra.
Mandhellig vel Mandhelligløsidem, sigis den Mand

som er feld med Low og Dom paasin Ere og Boeslod, for nogen
Sag, og næfnis det Ordsærdelis i Lowerne. Iyd. Low lib.2. capig.

lib. 3. cap. 27. 28. jure Seeland. Ub. z. cap. 26.28. lib. 4. Cap.3. lib. 5. Cap.

28. Vide Lagsøgtsupra¬
Mandheld eller Mandheldeløsgiort med Rettens in puncte
contam icie, eller i andre maader skand sigis om den som er feld eller

Lowforounden til sine z. marck saa hand icke maa gaa i Rette før¬
end hand retter for sig ogigienfanger opreisning for sit Mander¬
maal eller Ere: hvilcket skeede iformere Tider fornembligen effter

Lowen med trende Laudagers Deele oc) 4. Dage imellem hver Lau¬

dag Vide Jyd. Low lib. 2. cap 6. om Lowmaal med Sandmænd. Jus
Seland. lb. z. cap. 26. siger i At der skal fire Tingdage til Hvor om

besee supra Vocab. Hørings deele. ltem Recess. Christ. 4. liv. 2. cap.6.

art. 13. som og der med ofvereens stemmer.
2

syd. Low lib. z. Cap. 28. siger om saadan Mandheldigløs

giort, at handskal bøde først fulde Bøder for de Gierninger hand

var Lagsøgt forfor siden ofver rette Bødersbøde Kongen og Bonden

hver z. marck. Endsiger Texten sammesteds, Dræber nogen den
Mand der hand søgte tilhans Mandheldigt daholdehand sin

Fred Berierlorom hand slaer eller saarer panem og bøde icke derfore.

De

Man.
——

——

55)
——

Sielandske Low z. Bogs 28. Cap. siger At z. Mændskal
dømme Mandhelge aff Bonden forstaal 2. Mænd til Herritzog¬

den. Vide supra Vos b. Deelt. G Høringetiamsuari. Den som saa¬
ledisblifver Mandheldeles giort oceyvil sine Bøder udgifve eff¬

ter at der er lowlig Tingkiært da maa den hannem søger (efter Lo¬

wens tilladelsestage til sighvem hand vill og berie eller saare hannem
dogsaa at de icke dræbehannem, eller giørehannem Afshug) saa

hand vorder Kryckemand paa Langfromenen (pauldante lite
ra L.) Endnusiger Texten ydermeerelat hand maa en berie eller saa¬

re hannem paa Tinge ocey saaner ved Ting, at de Mænd paa
Tingeres kand det sees ocey i Kirckelocey paa Torfvetlot ey hiemme
tilhansegetjeller der som hans Hiemhusersor en heller i Lethingsferd
etc. Endsvilhand og heller hans Fælo: Godsstagelda maa hand ta¬

gehalfve meere end hand skulde bøde. End hafver den som søgt erley
Fæsdagaar Bøderne paa Kroppensete. Oebeskrifvis dengandske
Proces ibid. megit vistløfftigor udførlige som er at see tet. allegat.

ride Jyd. Low hb. 2. Cap so som formelder hvorledis Feld=Mands

Fæmaatagis. Idermeere om Lowfeld Mands woyetighed lege

cap. 68.69 70. ibid. 6 supra Appellatio & Lowfeld.
Mandvorne Døttres pubes, adulia vigo, potens viri virge,
nubilt virgo, wiripotens. Lat. Saadanne maa manden forholde el¬
lerhindre at gifftis siden z. S. Povels Epistel til de Corinth. i det 7.

Cap. v. 36 37,38.39.
Mangerskab o: Kiøbmandskab Vexleri Tuskeri eller og
Sukler, aff sommekaldet: Saadan Mangerskab forbindis alle
at udfare med i Herredet eller Haffner i Norge og der enten at kig¬
beeller selge. Icke maa Bønderneheller selge udi Herredet eller paa

Strandes Fæs Faars Svin Giæs Høns Smør Salt-Valdme¬
Læritseller andetsundertagit Veyfarendis Mandstillet Maaltid eller
tolmes alle Vaarene skal føris til Kjøbstæderne. K. B. 10. Cap parag.)

Maning eller at mane) culmen. Latine, er et ret gammelt

Danst Ord og betyder saameget som at skielde eske eller udfodre
ne¬
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nogen paa sin Ære: Bekommer den Skade som maner eller Esker
daregnis det anden for Nødverge. Vide Gaards Ret art. 5. stem Con¬

stit. Regis WValdem. Kallingburgi Anno 1300. paragr. 23. det forkla¬
ris det og at være Skielden og Skieldsord, hvor meddeen sin Veder¬

part angrider og overflerspræsertim mjudico hvor med den som saa¬
ledisskielderskandtabe sin Sagfor der foruden bøde Bonden og Kon¬

gen, hver tre Marck secundum Handf. Ericiparag 26. G Handf.
Regt Olai, parag zo. lem Handf. WValdem zubidicitur: Ingen
Mand maa anden for Gieldeller Skyld mane o. skielde. Herskal
actissom saadanne Skields ordskee for Retten. Dog maa ingen gaa

fra Hofvitsagensthifor Ords som eyere Eie egentligpaagieldende

maa ey Eredom udstedis. Legesupra Vocab. Deelels Reces Christ.

4. Ub.2. Cap. 6. art. 27. liem Bircke=Ret art. 2. Alias.
Maning eller Indmaning idem, er Fordring somkand for¬

staais om nogen udgiffver sit Breff og Forplict paa Gieldt tilen
vis Tidat betale under et ærligt Indlager og Indmanning ogsaa¬
dan sin Forplicticke effterkommer, da maa hand monis eller ind¬

manissor bør der efter at holde Indlager o: holde sig inde udihvil¬

cket Herberghannemblifver forelagt til hand betaler under hans æ¬

ris Forkleneringsestter Indstæffningshvilcken forn. Indmanings
Forskriffning enhver tilstedis at annamme til Forsickringforsin

Sjeld. Exprivil. Christ. z. parag. z.

Forordn. Frid. z. Dat. Hafn. den 5. Juliist, formelder Om
nogen aff Adelen udgifve deris Bresvepaa ære og Maningis ocicke
tilbørligen sig der effter rettes en heller effter Opskrifvelsen med betal¬
ningindstille, eller og holde Maning effter derisstrenge Forplict.
Dapaadet at Credit og strenge Forskrifvelser maablisvendiden til¬

børlig Actssom det sigbørsog en hver Erlig Mander plictigs sit Breff
og Segelatholde. Daomnogen icke sit Breff og Segl med Betal¬

ningelle Maningeffterkommer og saadant lowligbevisisk og der
paastæffnis (forstaa for hans Kongl. Mayest. og Danmarckis

Rigis Høyvisse Raad.) Dablifver uden videre Dilation, dømt eff¬
ter
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ter Forordningen at stande til Rette. Sallegat. Forord. Frider.. 3.

supra.
(mopolium maaingen hafves forstaa saaledis at Kirckever¬
gerne skulle forbindis tilen Mand, at tage Kirckens fornøden Vare

hos det maa icke tilstedis, men Kirckevergerne frift for (saaoe for¬

plict at søge det beste Kiøb bekommis kand: Thi aff hvadsomheldst
Aarsage nogen leverer noget til Kirckensgot giøris dog eyvidere i Re¬

genskabitlend got Kiøb andensteds hafvis kand. Reces Chr.st. 4. Ab.
lad 4 art. 76.

Marck Didrachmum Lat betyder). en sort Mynts som her
udi Danmarckhafver været brugelig baide udi løbende Myntssaa
velsom udi Guld Sølffjor andre Vare Enmarck Mynt sicilicum.

Lat hafver værit aff begyndelsen f. Lod Sølff daen Richsdalergalt
2 Marck: or dameenis Marck Danske og Marck Lybskathafve

værit it. Siden stiede vor Dal. op til z. Marck udi Christ z tidt
ogsaa der efter til 4. Marck, at Marck Mynt bleffickun et halvt
Lodssom nu er en Ort. Dernæst hafver værit et slags Marck hvor

de findis udi gamle Breve eller Jordbøger, kaldet Lødie Marck,
som hafver guldet og endnu gielder 13 deel aff en Richsdaler som

var (der Dalereng ultz. Marck) halfftredie marck 5. skilling, som

nuer 5. marck o ß. this. Bernn affen Enckende Daler allds

kaldis den marck Sølffisom er s. ß grokjeller en Lødemarck Penge¬

som Episcopus Wiburgensiis in Grossacap. s. lb. 2. vidner det saaale
lestedsat forstaais hvor der talis udi Lowen om Marck. Videsupra
Lødiemarck. Men Lødie marck Sølffter 6. Lod Sølffi som eret

halfft Skaalevundseller 8. Richs daler udi værd. Marck Guld udi
Væctser oc)o. Lod Guld men Lødie marck Guldgielder atskillig
effter sin Zusatz som 3./4. 55. lødias etc. Marck udi Væctser alle¬

stedsethalft Skaalepundt som udi Jern Bly Vorf Garni Kry¬

derjseller andetsetc.
Marck Guld i Jordsvar igammel Dage udi værd 8. marck
Sølff eller 40. ß. Grot. En Marck Sølffers ß. Grotselleren Lø¬

Aaaa
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die marck, som altid hafver guldit 12 deel aff en Richsdaler uss.

pra. dem Skilling Grotinfra
Jydsk Low lb. z. cap. 12 siger) Bonde der hafver en Marck
Guld i Jordsgiøre ud Tredings Haffnel (var 4 Mand i Lething)
fordisat Tredings Haffnereyste ey aff mindre end en Marck Gulds
værdssom var der Daleren galt z. marck, 23 marck Penges eller

halff ottende Richs daler hvilcket dakaldtisen Marck Guldinaar

det bleff lagt i Jord og Jordderfore kiøbtsetc. Lege Vocab. Landboe

Jupra. Callas.
Marckoe Skowscampus, C hylva. Lat hvor de modis da
bør den der Skoweyerssaa langt som Greenene lindefor Roden rin¬

dersuden det er Almindingsder eyer Kongen Jordsor Bonden Skow.
I
yd

Low lib. 1. Cap.53.
Marckeder Panegyris. Lat maaey holdis paanogen hellig

Dag men skulleopsættis til anden Søgnedag effter samme Fest paa
det Guds Tienisteeyskalforsømmis eller vanhelligis. Befindis no¬

gensat odne nogen Kramboder eller at holde noget fal om hellige Da¬
gelsom forne. staar de hafve forbrutshvis der kiøbis eller selgissor der
til 20. Daler halfft til Kongen ochalfft til Byen. Reces Christ. 4. lib.
2. cap. 22. art. 1. Ochvor noget Marcket uden for Byen paa Mar¬

ckenholdist der maa ingensteds paa Marckensenten Mad eller nogen

slags Drick falholdis sunder samme Mads og Dricks fortabelseshalff
til Byensochalsftil Kongen. Dict. Receßlib. Scap. art.2.
Marckeskiellatine Terminus agri, vel sines agrorum, unde
actiosinium regendorum. De qva Jydske Low lib. 2. Cap. 21. Norder
der Trætte om Marckeskiel, da skulle Sandmænd aff det samme
Herrit stables enten med Stock eller Steen og sværesiden paa den
sted der som Ret Skieler at dehafve giort Ret. Endter det baade

Marckeskiels og Herritz skiels der mand trætter om daskulle fire aff
et Herrit og 4. aff et andit Herrit de der næst ere boende skielle om

det sanddiste de vide og svære paasteden at degiorde Ret oclinse

det siden paa Tinge. Endter der en Minde til at for var omsoretsoe

vil
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vil Kongen ride Marckeskiel dastaar det for fulde dog maahand

en komme aff wevare til saa at det er dølt for enten af dennem der i

den Deeleer: Bedre er det dog at Marckeskielsværisendridis,

fordi det er dem best vitterligt der næstsidde. Endler det ocom
Marckeskielsaa at deder boe ien Bys hafve kjøbt Jord)ien an¬

den Byes daskulle dekalde paa deris Kjøbs paa Vædermaals Ting
det er et Tingsfør end soret vorder eller før end Kongen rider Mar¬

ckeskiel. Lege Vocab. Stuffich Særkiøbinfra.
Odermeere hvorledis den Processkaldrifvis det finder den

gunstige Læser vistløftig og udtryckelig i Christiant z. Receß art. 27.
hvorformeldis=Om nogen klager paa Marckeskiels som eyer Min¬
detilseller Sandmands Breffseyheller findis Steen eller Stabelsda

skal den som klagersgifve alle Lods Eyere og Jord Eyere Varselstilde¬
ris Huse 8. Dage tilfornesomhand er i det Herritfførend handkal¬
der paa Sandmænd seller g. Dages om hand er uden Herritsocin¬

den Lands; men erhand uden Lands da gifvis hannem 6. Vgers

Varsel tilforne. Endt hafver ingensteds Boepæl her i Riget da
gifvehans Bonde Varsel der paa Boligen boer der som Trætten
er s efter som forskrefvit staar. Lege infra Vocab. Rebdeelinge

Soelskiffte.

Jus Seeland. lb. 4. Cap. 15. formelder af 13. Oldinger skulle svær¬
ge Marckeskiel etc. Mentvistis om Marckeskiel hvor Herrit
Byeseller Bircklmødissdatilkræfvis helten Sandmænd eller Oldine
ger i Byeller Bircket ochelten i Herredet hvilke samtlige skulle

sværgeret Marckeskiel som de vide at forsvare. Birckedet art. o.
Lege Voceb. Oldingers Eed infra.
Nota: Marckeskielskal sværgis paa siederne for siden lius

sispaa Tinge idest, affsigis paa Tinge og der efter tagis Tings¬
vidne. Vide Skaan. Low lib. 4. cap. 7. Endser nogen Vidne tilsat

for var om foretsoclefver nogen Mand aff de der fores eller og der om
findis Sandmænds Brefflat tilforne er giort og soret Marckeskiel
da skal der ey meereom sværgis. Jyd. Low allegat. tert cap. 1. lib. 2.

Reces Christ. z. art. 27.

Aaaa i
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dbut Nota: Hvo der flytter Marckeskiel deereforbandets
effter Guds Lowsor alt Folcket skal sige Amens i den 5 Mose Bogs

27 Cap. v. 17. Læs sammesteds det 19. Cap vig saaor Salom.
Ordsprocks Bogs 23. Cap. v. o. 9). hine Marckesteene Termi¬
ualislaps, er Marckeskiels Steene ockaldis de Steene som Ol¬

dinger Sandmændseller Eyeres sætte paa de steder som ret Mar¬

ckeskielsværisorskal være.
Den Norske Low formelder: Om nogen Mand tager Mar¬
ckesteene op aff Jorden forsætter andensteds neder og fører den ind

paa hans Medreyers Jords da er hand Tyff derfors ochafver forbrut

alt det handeyer til Kongen: Mentager nogen Marckesteen op
orsætteringensteds bøde Kongens Ørtuger og 13 marck. Tyff. V.

9 Cad Parag. 2. alias.

Marckeskiels Gierde om de ere nedfaldne da skal hver lucke
sin Part: Hvem det ey vil giøre bøde Skaden der aff foraarsagis
2. Øre Sølfitil den Skaden fick. L. L. B. 29.Cap. parag ultimo.

Matter brugis til Skibs aff Halm giorde sigemeenligun¬

derlagt løst Gods, som Korn eller Salt. hine Matteskrafve
kaldis det Korn eller Salt, som blifver besiddendis i Matterne.
naar Skibet er lossetoclediggjort. Deromtaler Søe Rettens 46.

cap. saaledis i at ingen Baadsmandskulle befatte sig med Matte¬

skrafve eller Matterne men Kiøbmandene skulle dennem selsf ny¬
de og beholdesom de dennem bekaastet hafve: Men Baadsmændene

skullehafve dobbelt Primegelt for alt Kornlocandet Godsssom fø¬
ris af Riget 4. Hvide aff Lesten, der som Skibet lades for der som
det lossis efter det Lands Ret og sædvane cap. allegat.

Maw, a. Svogers eller ens Daatters Mand som skal være

paa Tinge orsige Jatill omhand tagis ind i Fellig til sin Hustruis
Fader forstoa som deris Fellig vorder liust, eller oghandtagis ind
med visse og vurderede Penge. jus Seland. lib. 1. cap. 11.

Meen Eedseller og Meen-Eedig perjuris. Lat. er den som
med villie og forsæt sværsigaabenbarlig om Meen, enten det skeer

inden Tingeeller andenstede.

Hvil¬

Mee.
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Hvilcket Menniske der findis saawgudelig fordærfvelig og

sigselff saa fiendsk, at hand sværfalskelig, ellericke holder den soren
Eedshand der med modsigersor affsiger Gud Fader Gud Søn¬
og Gudden Hellig Aand) ocalle Guds gode Helgen, og de

hellige udvalde Engle: Gifver sig med Liff og Siæl Dieflen
og alt hans Selskabi Helfvede i Vold der at blifve ocbræn¬

de medochos dem udi Helfvedis Affgrund til evig Tid

hvor slet ingen Forløsninger: Enhver Christen Menniste der¬
for Gudnaadeligen bevare. Odermeereom denne Materie, findis

vistløfteligere beskrefvent udi en falsk Eeds udtydning og Forklaring
gemeenlig hos alle Lowbøger indbundenser udgifvet Anno nos. Grst.

pra Vocab. Eed.
Den Norske Low formelder: Om nogen befindis at svære pran¬

ge Eederfor fremleder nogen Meensværger gifver Penge eller truer
nogen til vrang Eed med sig saa ocom mand lader sig leje atbeska¬
denogen Mands Liff da være de begge wbode Mænd. End deder

sværge sigom Meen; eller lod sigleye til at bære Løgenactig Vid¬
nisbyrd være Fredlø iz. Aars og icke befries fra den Sag de affvær¬

gede med nogen Mands Eed eller Vidnesthide giorde sig selsswnyt¬
tigesot bøde til Kongen 4 marck Solff om deicke viste at hand soer
wret Men viste de at hand soer wret da bøde 4. marcks saavel som

hand og brændis til med i deris Ansict med et Jern til en evig Kien¬
delse. Tyff. B. 17.Cap. Tect. Allegat. Lege Vocab Eedsupra.

Mette er Fry=Messessomvinukalde Fru=Prædickenligesom

Nunser Afftensangssom igammel Tid i Pawedommethafver værit

brugeligt Vide Nonninfra.
Mindel Memoria, Monumentum. Lat. Ot Hukommelse og vid¬

skabsom de Tingsom eftersøgis. Iyd. Low lib. 2. Cap. 21. Om der
er Minde tilsat for var soret Marckeskiel. End er der ey Minde till
etc. Reces Christ. z. art. 27.Iligemaadersom der klagis paa Marcke¬

skiels hvor eyer Minde til. Jus Seeland. lib. z. cap 19. formelder, At

saahafver været i Minde o: Hukommelse at mand hafver bet for
Aaaa ii

Lyde

Min.
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Lydelderhand Baardeshin anden 40 marck. etc. Clits, At tilgjøre
en sin Lodseller at være udi ens Minde det er at være udi ens nøye¬
forhans Gaardsaffstaaelse eller i andre maader hvad det og være

kandsetc.

Mindre=Aaringe minorent, minor 25. anni Lat. Saadan¬
ne deris Løffter og Forplictelsergielde icke imod Lowen uden de ere

deris 25 Aar Demaaeyheller være andris Værges maa en affhan¬

dederis Godsstøreyheller svare til noget Løftessom degiøre forno¬
gensenten inden eller uden Riget fra den Tid Forordningen udgick.

Reces Christ. 4. lib. 2. Capis paragr. 1. 2. Endletesaadanne Min¬

dre Aaringe i Forløffte med andre som ere deris egne Værger da

skulle de for de Mindre-Aaringe icke være forplictat betale men
den Mindre=Aaringis Anpart, actis som ingen Forlofvere var

men den som sig der med hafver ladet nøye tage Skade for Hiem¬

gield. Lege Vocab. Landslowense Dict. Recch lib. G cap. parag. z.
Endsunderstaar signogenssaadan Mindre=Aaringers Forplictat

anckeseller ilde paatalelden actis lige ved den der sig ved ulowlig Con¬
tract behielpersor den Mindre Aaringe saa vel som den med han¬

nem i Løfteer frifor saadan utilbørlig injurie og paatale. allegat.

tert. Lege Vocab. Kiøb.
Mindre=Mandsdeminutnimestain, notatusinfamia. Lat.
er den som ved Lowoe Dom er sagt frasin Ere. Ellerocond Ovin¬

dessom overskielder nogen med ærrørige Ord: de ere til hver Mid¬

sommer forfalden 3. marck til Sagvolderen at udlegge; findis de
forsømmeligestil hver Midsommer at udleggesdahafve forbruthver
gang 45. marckstiltre Skifftesetc. Endshafve de ey at bøde medsda

maa derefter Domsplictispaa Kroppenseller med Fængselsdog uska¬

delig paa Helbreden og Førligheden. Vide Bircke=Ret art. 22.
Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 5. art.. 5. formelders Om nogen befin¬

dissanden at hafvetilbract og forleed den bør at actis for en Løgnere
og Mindre=Mandfor sin Boeslod til sit Herskab athafve forbrut.

Lige Løgenattige Skrifftere G supra Ehrrørige Ord.

Den

Mis.
——

———

559

—————

Den Norske Low formelder: Om nogen berømmer sigsat haf¬
veligget hos nogen Qvinde eller Møel og det icke er bevisligtsdabøde

slig Bøder som hand burde at bøde om handhafde beliggethende
og blive der til Mindre=Mand (C. B. 2. Cap. parag.2. Endsstial
manden Øris værdseller mindre da blifve Mindre Mand. Tyff. B.

ncap. Lege Vocab Sicteinfra.
Misdedere malesicus. Lat. som blifve dømte fra Liiff eller æ¬
rejskulle uden videre forhalingsstrax udstaa deris Straff. Reces Chri¬

stian.4. lib. 2. Cap.1. artic. 5. Men om Betænckende der udi indfalder
derom lege ibidem, G Vocab. Lehnsmænd i Reces Frid. 2. art. 8.
Hvorledissaadanne Misdedere, som skal Rettis i skulle tilbindis

Præstenfførend dehenrettis derom see Kirckens Ordinantz art. ie.
fol. 4. & Reieß Christ z. art. z. Lege Vocab. Dommere, ltem Her¬

skabsupra.
Misreygning er ingen betalning forstaas Omnogle kiøb¬

slaetilsamment og enten den kiøbende eller selgende vorder misreyg¬
nit noget enten til eller fra da er det ingen fuld Betalning paa enten

sider.
Den Norske Low siger der om: Kiøbslaenogle tilsammensor

den ene misreygnis noget fra damaa hand kræfve den anden til ret
Regenskab og betale hannem hvis misreygnit var. K. B. 2. Cap.

Parag.2.
Mistænckte Personer saspectuspersonalis. Lat. som vorde
beryeteklat lefve et letfærdigt eller skammeligt Leffnet med hver andre

bør atpaaleggissat de sig fra hver andre endeligen entholde: Endoc¬

saasom deereledige Personer slet aff Byen Sognen og vel Herrit

frahver andre at begifve med mindre de der til videre Kirckis Disci

plin ville forfaldes og straffis af deris Herskab. Reces Christ. 4. lb.2.
cap.2. art. 25.
Moder Mater, Lat arfver sit Barnssom fødis efter Faders
død inden 40. Vger om det Barn døer efter det hafver fanget
Daab og Christendomsom det er ret Adelbonde Barn. Jydske Low
Uh

Mod.

560

——

——

Ub. cap.. Er z. Jus Selan 1. Ub. 1. Cap. 2. Vorder der skielnet eller tvil
hvadheller Moder døer før Barn, eller og Barn døer førend Mo¬

der derom skal vidnis ved Kiøns Næffn. Iyd. Lowlib. 1 cap. 1.

Skaansk Low lb. 1. cap. 4. Moder arfver en i Fæderne Jordsom
Bonden døer men i Kiøbe=Jord tager hun Lod vedbeste Barn.

Jydsk Low hb. cap.s. Vide Skaan. Low lb. 1. Cap. 22. Reces Chri¬
stian z. art.s.
Moder som saakommersatet hendis Barn døerssomhafver

arvet sin Fadersda arfver hun icke mere effter det Barnsend et andet
hendis beste Barn eller Steffbarn. Jyd. Low lb. 1. Cap. 9. wanseet

7

Faderen arfver Barnet alleene. at intertu ibidem. Vide Skaan.

Lowlib 2. Cap. 7.
Men hvorledis Moder arfver hendis Barn i Norge om an¬
dre Sydskinde eyere tiliden 2 Arfvetalidet findis ibid. cap. 7. End
erey Moder til datager Moderfader og Fader Moders Ectefød¬

de Ereingen aff dem til datager Moder Moder Ectegift den

Arfve. ibid.
Moder arfver sit Frille Barn naar det døer som det ickehaf¬

ver LiffsArfvingersom hun er Ectefød som Barnet icke er avlet i Ho¬

redomseller i Frændskabsimod Lowen. Dict lib. Scap. 5. Arff Yder¬

meere siger Lowen ibid. at Moder arfver alle øsøre effter sit Barn
om icke Sydskindeer til. piragr. F. cip 7. iden 1. Arfvelal.

Moderen beholder hendis Børns Gods hos siglimeden hun
er wgifft og mmandet. Iyd. Low lib. 1. cap. 29. jus Seland. lib. 1. cap.

44. Skaan. Low ub. z. cap. 14 dog skulle Frænderne hafve Tilsiun
at hun ey forøder deris Gods. ibidem Reqvire Værger infra.

Receß Christ. 4. lib. 2. cap. 16 formeldersat Moderen skal væ¬
refriit fors effter hendis Hosbonds dødl at annamme hendis Børns
Gods under Værgemaalfor det sidenlefter Lowensat forestaaldog
at der paatilforne giøris et Christelige og retfærdelige Skifftelaff næs
ste Frænderssaader effterkand vidisshvad Børnene i alle maader til¬

kommer Vide Allegat. Tert, G supra Vocab. Boen.

Mo¬

Mod. Mol. Mon.

30

——

Moder tager fuld vederlag aff Kiøbe=Jord for hendis Jord
der soldt var for Trang imeden hun sidder med sine Børn som sam¬

me Jords værdganger dem alle til Tarff og Gode: Mandis hun si¬

den eller de fra hende damaa hun tage saameget aff Boefæ uskiffts

som hendis Jord var værd. Endsaff deris Jord fanger hun ickesuden
om Kiøbe=Jord er til datagerhun der af fyllist for sin Jord. Iyd.
Low lib. 1. Cap. 29. Lege Vocab. Hosbonden sugra, lem, Receß. Chri¬

stian.. 4. Ub.2. Cap.art. parag.3. & S.
Moders Broder og Syster, hvorledis detage Arff in Successi.

one. Vide Jydske Low lb. caps. Menhvorledis Moder=Broder

og Syster=Søn lem Moder=Syster og Syster daatterarfve til¬

sammen i Norge det findis (.B. 7.cap.4. Arsve. Ochvorledis
Moder=Broder og Systersøn Samføddellem naar Moder=Sy¬

sier og Systerdaatter arfve sammen det findis ibid. udi den 7. Arfye¬
tall Lege Gang=Arff sapra.

Mollogs=Skielder: det Ord findis i den Sielandske Low z.
Bogly). Cap. som formelder om Saarbodfor maa uden tvist være

forsat aff Typographe, formedelst Sprockets wkyndighed dog skal

saaledis forstaais: at for hvert Beens som ere saa store at dekand hø¬
ris ved Klangeller Lind udi Beckenit naar Badskeren toer huggitel¬

ler slagen Saarlderfor skal bødis 2. Øre. Molling er Becken Skiæl¬
der er Lind eller Clang. pete tezt. Lege Saarbod. Ocydermeere udi
den Skaan. Lowsom Orbødemaalscop. 30.

Monneller Monnet idest Gafve og Skenck (aff Boet)
Donum, Lat. som Hustruen en maa gifvestørre eller meere til Siele¬

gafve end Hosbonden gifver Jatil. Jydske Low lib. z. Cap. 4. Hine
Munne jure Selana. lib. 1. c. p.3. G. der vedkand forstaats alt

Gods og Boskabs som findis i Bondens Boes som gaar lige til Arf¬
velnaar Bonden eller Hustruen døer Barnsløs.

Morder som nogen forsætlige viis med oplagt Raad eller

giort Raads som er Aaraade legger sig i Veye eller Stie for andens og
hannem uformodentlig døder og dræber. De qvo Vocab. suprasub Aa¬

Bbbb
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raad. Et Iyd. Low lb. z. Cap. 67. G Tordl paragr. 68. Hvinegatse
occidisse er tandem convincitur facti, i Morder dicitur: qviafa¬

stuus suum negavn, sicut de furto. Jyd. Lowlib. 2. Cap. 97. Vide
Stjemand infra.
Mordbrand sincendiarium. Latine, er som nogen med For¬

sæt hiemmeligen eller i Løn, bærer Ild, og der med ansticker nogen

Mands Huus eller Gaard. Jyd. Low lib. z. cap. 60. Gjure Seland.
lib. 2. Cap. 19 Ub. z. Cap.1. Vorder hand tagen ved Gierningenshafve

forgiort sin Halssor gielde Skaden aff sit Godsloc 40. marck Bon¬
den Endsvorder hand forbunden og feld med Lowenigielde Skaden

ocrømme Landet. Endsigerhand Neylog dølsda verge sig med Her¬
ritz-Næffn dog skal Gierningen hannem først sværgis paa Haand¬
Vide Ildsupra, lem Jyd. Lowlb. z. cap 64. G Jus Seeland. lb.2.

cap. 19. siger i Vorderhandtagen ved saadanne Gierningersdagaar
det paahans Lifft og maa derfore brændisseller bryddis i Hiul. Lege

Fær og Følgesupra.
Mordere sicariu, subsessor. Lat. dømmis paa Hiulsor de
dømmis at steylis. Skaan. Low lib. 7. Cap. 1. Mordere Tiufve og

Ransmændsskulle aldrighafve Fredsthi de frede ingen Mand.
Iyd¬
Lowlib. z. cap. 6. Vide supra Kirckebrydere.
Morgengasves er en Foræring som Brudgommen forærer

Bruden til første Kierligheds Amindelse saakaldet fordi den ge¬
meenlig præsentersom morgenen anden dagen udi Brylluppet, saa

forordnet iblant Adelen at ingen aff Adelen i Danmarck, maa gif¬
vehøyere eller meere Morgen gafve end 2000. Richs daler uden

det skeer med deris Arfvingers bevillingoesamtycke. Obne br. Frid. z.

Dat. Antworskow den 18. Octob. 1577.
Møe) Virgo. Lat. er proprie, den der icke veed aff Mand at si¬
gesut, Pige eller Jomfrue som tabeeller forkaste deris Fæderne som
de uden Frænders Raadgiffte dennem eller lade dennem beliggeseff¬

ter Jyd. Low lib. 1. cap. s. G 33. Dog maa Frænder en forholdehende

at gifftis naar hun kommer til Lawalder o. 18. Aar gammel. tert.

praallegat.

Den

Møe.
——

——
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Den Norske Low formelder: Om nogen Møe eller Qvinde
giffter sig uden sin Faders Modersseller Broders Raad, eller deris

som bør hende at forsee; hunhafver forgiort all den Arff, somhende
der efterkand tilfalde for den tage Arfvenssom næsteffter hende bør at

arfvellige som hun var icke til uden det kiendis aff Frændernes at hun

hafver sig vel forseets dogskal det overveyis med den som raader hen¬
dis Giftermaal. Vide Vocab. Broder supra. lem . Becap. pa¬

13. Lege Huffersker infra. G Vocab. Daatter supras.

Endthafvernogen Møe sin Broders Vergemaal at forestaa
daskal hundog icke tage aff hans Pengessig til hielp forstaasat giffte

sig med Thinaar Barnet kommer til Lawalder villhand dagifve
Systerenseller hendis Mands Sag at de hafve taget aff hans Pen¬

ge daskal den som Sagtilliggis sværge en Eed at hand ingen aff
hans Penge bekommet hafver: Kand hand den Eedey giøresdalegge
udsaameget bortgiffvet er ochede Mand dis værreffor handicke be¬
dre forestod samme Vergemaal. codem lib. Scap. z. par g. ult.

Møeseller Konessom lader ligge hos sig i Lønsoctier. Jyd. Low

lib. 2. Cap. 18. Gesapra Lønleye. Den Norske Lowsiger: Om nogen
gaar i Sengtii Qvindelor vilkomme hende i ont Ryttesom hun kand

forvaresig at handkand ey fuldkomme sin Villie daskalhand bøde

effter 2. Monds Dom. .. B.S.Cap. Parag. ult.

Moc maaey være Borgen for Penge eller for andet ocey
nogen Mands Hustrusor en Bonde Sønssom er ißellig med singa¬
der fordis ingen Mand der ey haffveregetsmaanoget affhænde. Ind.

Lowlib. 2. cap. 65.
Den Norske Lowsiger at ingen Møeskalraade for sine Pen¬

ge uden hun er 20. Aar gammel dog med hendis Værgis Forsiun
uden hun er gift med sine Frænders Raad, da maa hendis Mand

raade ofver hende og hendis Penge. S.B. 2. Cay pirag.6. Nota¬

Møetager Landnam saa som hendis Fader og Enckel som den
Mondhun førsthafdesskulde tagit. Vide Landnamser L. L. B.1.2.
Møebarnsmaa aldrig sin Jordasthændesuden hun vorder saa

Bobbi

fat¬

Møg. Møl.
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fattiglat hun den selger for Lifs Fødeldogskaldet skee med næste Fræn¬

dets Raad og maa eyselgis meere tilsammen end for en halff marck
Sølffet Aars som var i gammel Dage der Daleren galt tremarck)
221skillinge Danske somnugior 45. 6. og gick ifordum tid imod

et halff Pund Skyld somhun maatteselge tillige. Vide Jyd. Low
Ub. 1. cap 36. Skaanske Lowlib. z. cap. 2. & 4. stem Norsk Low O. B.

2. Cap. & supra Vocab. Encke.
Mog rim. Lat. Møgoe Giødning eller at mege eller
giødessigis fornemmeligen naar nogen giødner møger eller rye¬

ter sin Jord: Hvorom besynderligen talis udi den Norske Lows L. L.

B. scap. unde lege Vocab. Traad mfra. Clias Kjørlaugs Mog
det kaldis i Lowen saameget somen Koe kand mege en Vinter
som Leylending skallegge paa hvert halff Pund Land eller bøde

Jorddrotten en halff Øre Sølff forhver der fattis. ibid. parag.2.
Endtager nogen Mog fra anden og giøder sin Jord med da bø¬

de en marck Sølff til den som Mogetaatte og mogehannemsaa
megen Jord igien og saa velsomsit eget hand meget med hans
Mogshand afførde. Dect. L. L. B. icapperegr 2.

Nota: Det Mog som den loed efter sig der førboede i Husene

skaldenbeholdessom kom i Boligen igien. ibid. Hvor aff sluttirsat
ingen maa flytte eller afføre Møgeller Giødning fra Boepælen sey

hellerselge det bort men alt hvis som i saa maader avlis paa steden

skalforblive Jorden tilbeste. etc.
Molle: Mola. Lat. Mand maaey giøre Vand=Mølle aff nye
uden hand hafver Dam og Damsted dog saalat det flyder ey paaan¬

den Mands Ager eller Eng) og spilderey med Bagstod de gamle
Møller der aff Arrilds tid hafveværit. End vorder Møllegiort

foruden Forbudsocalle Mænds Klagesor fanger den der bygde Lau¬
hæfd der paa ete. da bør den der byggersvide Dam og Damsted Flod
og Flodmaalsmed Kiøns Næffnsom Trætte paakommer. Laughæfd

paa Mølle ere frende Flodemaal uden Kiære Menhvorledis

Siunsmændskulletilvisiissom Trættepaakommer for viide somhand

flød

Møl. Mud.
———
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flødpaahans eget eller anden Mands der om vide Jyd. Low lib. 1.
cap 57. Gjus Seland. lib. 4. Cap. 36. 37. 38. Skaan. Low lib. 12. cap.4.

Lege Vocab. Flødesupra.
Nota=Slig Low er om Fiske Gaarde som om Mølle Mand

maaeyfelde Vand frasin Arilds Rende fra anden Mands Fiske¬
Gaardsocey fra anden Mands Jord. Jyd. Low üb. Cap se. Den

Norske Lowsiger) Hvodet giør dalade det tilbage igien og bøde

Jordspilde og Landnam. L. L. B. Acap. Parag.1. Hine, Vinter¬
Møller eller Græsqværne saadanne Møller maa en maale om

Sommerensmen deris Skibordskulleoptagis Pintzedags Afftensor
ickenedsættisigiensførend Mickelmisse Afften. Text. allegat jus Se.

land. lib. 4. Cap. 36. Vide Cruses messe supra. Chint.

Squate møller som ere paa en miil nær rette Landgilds¬
meller skulle affskaffis dog de Sauattemøller som aff Arilds tid

hafver gaait Landgilde aff i eller og ere paa Skiftegaaen paa Lods
undtaget. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 9. art.2. Lege Bøndernis Squa¬
temollersitem Lauhæfdsupra.
Nota. Kongel. Mayest og Kronens Bønder skulle væreforpli¬

ctede til at søgehans Kongel. Mayest. Møller og der lade deris

Kornmaale som aff Arildstid elleror derhen, hvor de aff Lehns¬
mændene vorde foreviist. Lege Vocab. Lehnsmandsch Reces Christi¬

an 4.lb. 2. Cap.9art. 1.
Mude o. Foræring Skenck og Gafve ut, Attage Mude

for Retten der er at tage Skenck og Gafve og der med forvende den
Retfærdigis Sag. Der omsiger Sielandske Low z. Bogs 28. Ca¬

pit at det er ilde giort. Odermeere legge Receß Christ. z. Art. 9. & Her¬

ritz Foget lem Dommere supra.
Den Norske Low befaler Kongens Ombudsmand, at hielpe

den Retssom klager og skeer wret og det uden Gafver og Mudersel¬
ler mister sit Leenso: Bestilling. Dict. lege c Tingf. B. 4. Cap. par. 5.

Aias Muthen o: Gierning unde Ju Seland. lib. 4. Cap.13.

Mumme eller Mumble idem erhiemmelig at tvilessaaledis
Bobb iis

at

Mum. Mun.
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at mand eytørvel fordriste sig til at gifve Sags dubitare latine. Hie
Mumme=Sagjer den Sag som icke er beviistseller staar til at bevise

og dog kandtees nogen paa incegnita causa. Lat. hvor om Reces¬
Christ z. siger Atingen skalgifve Low for Mumme Sagsartic. 20.
Men siger nogen Mandsanden noget til udi Kroehus Møllehuus,
Smedehus, eller andensteds udi slig Forsamling da maa den der

sicteterstæffne den anden til Tinge for slig Snackoc Saffn vil den
da det ickebestaa loc ey er bevisligt eller siger sig at vide ingen skiel til

andet end handhafver hørtsløst Folcksaa sige daskal Fogden finde

hannem Lowløshiem. Dict. Reces. Scap. allegat. Lege Lowløs.

pauld supra.
Den Norske Low siger ilige maader, at ingen bør at findis til
Lowfor Mumme Sag dog skalingen tillegge anden wærligesag,
uden hand kand det lewligenbevise. ut M.B. A. cap. Parag. 1. Lege

Vocab. Ømelinfra.
Muncke Cænobita, Monachuus. Lat. Jesuiter og andre saa¬
danne Geistlige Personer maa en lade sig finde eller opholdeher i Ri¬

get under Liffs fortabelse. Inderstaar signogen saadanne Folckwi¬

dendesat underholdeleller tilsteder dennem Ceremonier og Superstitio.
nes at fulddrifve, eller og tilsteder andre Sectershemmelige Exerci.

tier Prædicken og Sammenkomst som ere imod voris Christelige

Religion og den Augspurgiske Confession, de saadant tilsteder ere i

hans Kongl. Mayest wnaade og høyeste Straff undergiffven. In¬
gen indfødde Indersatte maa studereeller gaa i Skolehos Jesui¬
terne under deris Arffs Fortabelseforsaadan Fordrings Forlise. Re¬

ces Christian 4.lib. 1. Cap. z. art.. 62.
Mundheld eller Mundhowidem, er den Erklæring inden
Tinge den giør som bliver sictit letine Formalia verba ut Jyd.
Low lb.2. cap so Huilcket Mundheldssom hand der sictet erstager

paa Tinge det skal hand følgeletc. & jure Selandico, b. 4. Capite ul.
timo kaldis det og Mundhow.
Munstring, er at mumstres recensio, transpectio eqvitum.
Lat.

Mun. Myd.
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Lat sigis naar Adelen med deris Heste og Folcks eller og andre Land

sens Indbyggeresblisve forordnede og sammenkaldis paa en viss dag
og sted at meddeloe da ofverseeissor forfaresom de ere saaudmunderede

og berustedelen hver til Hestor Fodsmed Vaaben og Gewehrssom de

ere taxerede for og vedbør.
Recess. Christ. 4. Ub Scap. 3. formelder At hver Ritmester
samtlige paaen Dag ndiethvert Land paa enbeqvemme sted hvor
det Adelen falder beleyligstiskulle hvert Aar en gang munstre, og en

hver dassom under den Fane rider Juden nogen undskyldningssin Ros¬
Tienistemmed Folck Hestefor fulde Cuirasser, at være forsiunetstil ste¬
destbid. art. 4. varag. 5. Endsblifver nogen gandske ude sor icke mø¬

der paa Munster Pladtzenshand er forfalden 50. Daler 52. til Rit¬
mesterensio til Lieutenantensor 8. til Cornetenlocgiøre dog sin Ros¬

Tienistes efter Ritmesterenssigelsesunder lige Straff dog at hand der
om tilbørligenadvaris. Saadan Pengis Bødershafve Officererne

som anden vikterlig Gield at søge og udfordre. Endbefindis oft.
cererne med nogen at see igiennem Fingresda hafve sig Rigens Marsk

forbemelte so. Richs daler aff dennem at udfordre og dennem til det
Hospitalssom ihver Provintze det behøfversat lade levere ibid parag.

7. Lege Vocab. Freds tid.
Mydhe ↄ: Vurdering eller Taxering hvorom Skaan. Low
lb 9. Cape iblant andet formelder: Komme Stodeller Hiordseller
Svinevrads aff Vaades i anden Mands Ager eller Engslegge derfor

halff marck Vethlo: Pants og lade Mydhe, Agerspiælot Gielder
o. at lade Skaden vurdere og betale Skaden og værge sig meds¬

Mænds Eed at det var ey med hans villie Fæit aatte. tet præalle¬

gat. Ginfra Vocab. Stod.
Mynten i Sielands Skaane og Jydlandsskal være etsorgiel¬
delige høyt. Inlegibus Erriciparag. 12.
Mynten udi Norge skal værejeffn god ved Mynten i Dan¬

marck og gaa for fulde i all Kiøb og Sal: Danske Mynt skal være

gangbare i Norges lige som Norst Mynt og Norsk Mynt i Dan¬
marck

Myn. Myt.
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marckslige som Dansk Mynt. Hvo som foractersor icke vil tage Kon¬
gens Mynt for sine Vaarethvad heller det ere Indlendiske eller Vd¬

lendiskesbøde første sindel otte Ørtuger og 33. marck: Giør hand det
anden sinde være Fredløssor bøde 8. Ørtuger og 3. marck Giørhand

det tredie sindes da hafve forbrut Lijff og Gods. Norsk Low K. F. 10.

cap. parag lo 11. 12.
Mynten udi Førstendommet Holstensskalværelige væctigsor
komme ofvereens med Lybskoe Hamborger Mynt Privil. Frid pa¬
rag. ult. Forord. Christ.4. Dat. Hafn. den 4. Mai 1625. anordnersher
i Rigerne at myntis og slais saadan Mynt som kunde værelige god

udi valvation, med angrentzende Lænders Mynt paa Skrotoc
Kornst. Etiam Forord. Dat. Hafn. den 10. Octobr. 1629. som udtry¬

ckeligen formeldershvorledis med Mynten skal omgaais ssaaochvad
Mynt her i Rigerne skal myntis og hvor meget affatskillige slags

saaochvaden hver Myntis Sort skalgielde veye og udgifvis for
hvor med Rigens Raad i Sielandskulle hafve indseende &c.

Nota=Ald udlændiske smaa Mynt aff Payement eller Kaaber
aldelis forbuditsenten at udgifvisseller og i nogen Handel eller Van¬

delat indtagis. Befindis nogensenten Richs daler høyere end 6. slet¬
te marckjeller 96. ß. Danske eller og forn. forbudne udlændiske smaa

Mynt at indføre forhandles og inogen Kiøbeller Sal at bruge den
hafver saadanne Penges som i saa maader omgaais forbrut. End

befindis nogenssom smaa Mynten gammel eller nyestil Forprang
eller og andre til bestesopvexler den hafve forbrut for hver Penge tjsor

der foruden z. whiemmels marcksfor ulowlig bedrifft. Dict Forordn.

utsupra.
Mytter er Conspiration eller sammenbindelse til Oprorog

Perlament imod sin Øffrighed. Hvo saadant opretter inden Skibs¬
bordes imod Skipperen det straffis som anden Halsløs Gier¬

ning. Søe Ret art. 1. Vide Gaards Ret art.. 46. lem

Stadsrættenlos. Guz. art. Lege intra
Vocab. Oprøre Stempling.

Næff¬
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S¬
Offningerslatine Nominati udnæffnde Mænd aff Herre¬

Ops det standatores, recuperatores ut octovii Anodem viri

6 qvindeci er serdecim viri Sc. effter et hvert Lands Seed

og Brugsoc effter som Sagerne ere til de skulle udi Jydland og Fyen
være 8 Mænd sto aff hver Fierding (Adelbønder og en Bryde eller
Landboelmen de der opholde fuld Landværn. Iyd. Lowlib. cap. 51.

657. De Bønder som sidst Næffningehafve væretsskulle komme
til Tinge med dennem so Ombudsmandso: Herritz Fogetsskalden¬
nem i Eedtagespaa Tingernæste Tingeffter tolffte Dag Juelfoe saa

skulle desvære: At de bede dem saa Gudtil Hielpsatsaalæn¬
ge som de ere Næffninge i skulle de svære det Sandesteo¬
det Retteste der de vide uden vild, om alle de Maal, der
de vorde lowlige tilkræffde om at svære, og de bør at svæ¬
reom.

End forglemme Bønder dennem og viley tage dem til som

Næffning skulle være og en næffne dem for Ombudsmand, da

maa handselff tage sig Næffninge. Endskiel Fierdingad indbyr¬
dis at somme ville hafveen ocsommeen anden i da skulle de være
Næffninge der fleste hafvetaget dog skal vidis at i men nogen er

til der ey hafver Næffning tilforne været som hand er før for maa

væresin egen Verie, da maa den ey nødis til der for haffven Næff¬

ning været: End vilden selff værelder før hafver været Næfning
damaa Ombudsmandhannem eyvrage. Endskand handeyciøre

Skielpaa at nogen Mand er tilihans Fierding der ey var Næff¬

ning siden hand var og vilhand ey igange dalegge hans ; marck
der ved. Dict. Jyd. Low lib. 2. cap. sr.
Saadanne Næffninger skulle blisfve udi deris Bestilling, et
Aar omkringsor dis imidler tid sværgesom de Sager dem børat svær¬

Cee¬

ge¬

Næff.
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ge og udi deris Herrit kunde falde som synderlig ere tre slags 6.)
Alle slagsRans=Sagersom Hand Ran, Boe Ran Hiort Ran¬
det somme kalde Marcke Ran. (2) Om Vaadis Gierninger../3.)

Ocom Tiufveriforkaldis derfore Rans Næffninger. Vide Iyd.

Low lib. 2. Cap. 49.
Vdi Sieland og Skaane brugis ey soerne Næffninger, men
næffnis octagis udi hver Sag særdelisseffter Leylighedens til Lands¬

Tings udi Drabsagor des lige. Nemligsi Skaane 55. Mandoci

Sieland)6. Mænd. Vide Skaan. Low lb. 5. Cap. 9. Jus Seland. lib.
2. cap. 28. Lib. z. Cap.1. G 20. siger 10. Mænd. Vide Bircke=Ret art.

L. & Reces Frid.2 art. 7. Lege Vocab. Oldinger infra.
Nota: Næffnde Mænd i Norge, o: Laugrettis Mandssom

skal være 2. Mand) (de beste udihver Fierding eller Fylcke findis)
eller ogseffter Sagens leylighedstil Hiemtingesmindre. Det siunislef¬

ter Lowenoe Textens anleding at væreligesom Næfninger i Dan¬
marcksthideilige maader skulle Beredigiss ligesom Næffninger.

etc. Hvor omer at læse Dict. Norsk. Low Tingf. B. 2.3. o 4. Cap.

eft. G supra Vocab. LaugRet.

Effterfølgersaa mangeslags Næffninger¬
som Naffngiffvis i Lowerne.
f.

Rans Næffninger for des medfølgende Proces, der om lege

Jydsk Low lb 2. fra det 40. til det 60. Cap. inclusive. Videan.
2. Herritznæffnsskal være tolff Mænd i Jydlandstre aff hver
Fjerding og 16. i Sielands Men i Skaane 55. Hvorledis de opkraf¬
vissochvor omsoenaar de skulle sværgelder om legesupra Vocab. Her¬

ritznæffn. — Ind. Low lib. z. cap. 64. jus Seland. lb. 2. Cap. 28. Skaan.

Lowlib. 5. Caph. lem Reces Frid. 2. art. 7. G Reces Christ z. art.24.
3.

Stocknæffn derom vide Tord. paragraph. 38. Sinfra

Stocknæffn.
4.Biscopsnæffn,

formeldis udi Jydske Low bb.2. Cap. 78.er

ickenbrugelig (siden Bispernis tid Anno uzo. Deris Bestilling
var

Næff.
———
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varsallene at sværge om Helligdags Brødre. Hvorledis den Proces

bleffdrefven igamle Dage derom lege Ind. Low lb. 2. Cap. 78.29.
89.51. 82.83.8485.86.

5. Kirckenæffnsnaffnis der aff at de tagis aff Kircke=Sognen
og skulle være vederhæftige or Lowfaste Mænd: Hvad deris Embede

og Tongerlderom vide Iyd. Low lib. z. cap. 62. & 69. Reces Frid.2.

art.s. S supra Kirckenæffn.
Skibsnæfn
6. —

eller Skursmændidem. Derom vide Jyd.

Low lib 2. capis. lib. z. cap. 2. & infra Vocab. Skursmænd.

7. Ordtholnæfns eller Wordt=holdnæffnseret. Der om vide
Constit. Regine Clarg. purag. o. & sub Vocab. Ordtholdnæstnin¬

fra. Hvoydermeere Vidskab her om begierershand søge loca præalle¬

gata G Vocab. Eedsupra.

Sager, hvor ofver Ransnæffninger m dielis
tribus Speciebus delictorum, efter den Jydske

Lowssværeseredisse:
3. Hand Ranser det som røfvis octagis nogen aff Hænderne

imodens villie. Jyd. Low lib. 2. Cap. 44. Lege HandRansupra.

2. Boe Ranser det som røfvis og tagis aff nogen Mands Boe.

cap. 4. Ub. 2 ibid. Lege Boean.
3. Hiorteller Marck Ranser det som rafvis af nogen Mands
Byggeeller Folds ude paa Marcken. Cap. 46. ibidemsno loco.

4. Wal RansellerRoff, ersom nogen frarøfoer den Døde som
dræbt er hvishandhafdepaasig. Iyd. Low lib 3. Cap. 24. Lege Vo¬

cab Woldroff.
5.Korneller Høessom affslais uden Hiemmel maa deelis med

Ran. Jyd. Low lib. 2. Cap. 52. Herom see under det Ord Eng
6. Om Skibbruden Folckberøfvis detkaldis Stygis=Ran.

Iyd. Low b. z. cap. 63. Lege Skibbrud.
Om den Vogen berøfvis som Bondens Hustru sidder paa.

Jyd Low lb. z. cap 39. Lege Vocab. Herverck.
Scee i

8. Om

Næff.
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8.Om nogentager andens Kornbort, somhand saaede det

maa deelis med Ran. Jyd. Low lb. 2. Cap. 72. Lege AgerRan.

9. Om nogen amærier eller ompløyer anden Mands Sædidet

maa deelis med Ran. Ub 2. Cap. 73. Lege Aff Erie.
10.

Om nogen hugger i anden Mands Skowsdet maa deelis

med Ran eller Tiufverj. Jyd. Low lib. 2. cap. 74. Lege Skowhug.

).

Om nogen taader eller hindrer anden paa farende Vey, at

hand ey maa bortkomme med sine Koste men forlader dem der det
er Ran. ind. lib 2. Cap. 76. Lege Vocab. Ransmænd stem Beyfred.

Idermeere om dets tilhørige vide Ran infra.
Naar hvor og paahvad sted Næfninger skulle sværge saa

fremt de icke ville forgiøre deris Boeslods det lærer tert. jur. Cimbr.
lib. 2. Cap. 42. saaledis: Paa tredie Tingseffter at mand liusis Ran

paa Haandeller sictis for noget andet der Næffninger børom at

skielielda skulle de tildømmis at svære Ret: Der efter skulle Næff¬
ninger deris Raadtage aff de beste Mænd i det Herret ere om de

skulle tilgange eller ey) og hvad deskulle svære fordi at enddog de
giøre alle etsor svære imod det beste og fleste Herritzmænd maa de dog

deris Boeslod forgiøre. tert. præalleg.

c
Idermeerrsee

Cap. 34. ibidem, hvor deris Eederformaliseret

saaledis Saa sandt hielpe mig Gud for den hellige Bog der

jegpaaholder, at denne Mand N. Rante N. fra det hand
ersictet for og er derforeskyldig at udlegge det som hand

søgisfor, ocbøde der ofver stre Marck til Bonden octre

Marck til Kongen.
Jyd. Low lb. 2. cap. 44. formelders At ingen Ran uden Hand¬
Ran) maa være mindre end halff Marck Kaaste der Næffninge

skulleom svære det er halff marck Kaaste der halff marck Penge giel¬
der. ibidem. Men hvad halff Marcks værd er der om see ocab. Skil¬

ling infra.
End ganger den der stetet er ved dens Kaaster der hannemsi¬
ctet førend sortt vorder da skulle Næffninge deromeyskielie og

icke

Næff.
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icke bødis noget til Kongens Dog at Bonden tager sin Ret Men den

for Sagen ersmaa udlegge med Lowens at hand fick det hand var sic¬
tet fors aff Vaades saa at hand husede eller meente icke andet, end det
var hans eget eller hand fick det med hans villiesder paa kalder. End
brøsterhannem Low slegge ud det den paakalder og bøde 3. Marck
Bonden og z. marck Kongen. Endgangerhand icke ved førend

hanem vorder soret paa Haand, (id est, førend Bogs Eedbindis,
eller hand sictis) da skulle Næffninge sværcom og maahandeysi¬

den komme ved anden Low. Iyd. Lowlib. 2. Cap. 49. Lege Vocab.
□

Jucthesupra.
Næffninger som nogen icke vil være. Jyd. Low lib.2. cap. 52.

siger der om At den som necter ocey vil være Naffning skalbøde
3. Marck og er endda icke aarsaget der med Menjo saaofftehand

kræsvis lowligtil Næfning ocey vil være dagielde 3. Marck, til

saalængehand vorder saafattig, at handhafverey z. marck. Ocsaa¬
danne Tilfalde til Hofves vide Gaards Rets art. 22. item udi Nor¬
geslege Norst Low Tingf. B. 4. Cap. Gsupra Vocab. Laug Ret.

Næffninger) ere eyforpligtede, at sværge om nogen Sag¬
den Dag de isættis eller be=Eedigis men hafve 7. Nætters frist at
udlede Sandhed. Jyd. Low lib. 2. cap J. Vil Herritzfogden eykræf¬
veeller tilsætte Næfninger efter Lowen dagiørhand Bonden

Rettisløs, hans Straff derfore legecaps. ibid. 6 supra Herritz¬

Foget.
Næfning somhand døer borts eller far i Pillegrimsfærdseller
aff Syssel eller aff Herrit eller vorder Brydie da skulle hans Fier¬
dings Mændtage en anden og Ombudsmand tage hannem i Eed¬

som fører sagt. Iyd. Low üb. 2. Cap. 57. Hvilcke Næfninger der
skulle sværge om Ran ibid. lib. 2. Cap. 60. nemblig de som udi Herret

er med den som sictis.

Næffninger om desværge imod hver andre, hvorledis da
forholdis skal deromsee cap. 5. Jyd. Low lib. 2. nemlig som fire

svære etfor fire et andet da skulle tretil aff det næste Herrit for de der

Cere i
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næstere siddende og hvilckefire de to aff dem følge det skal standet

tert. preallegat.
Næfninger om de sværge den til Vaade som sictis for Hel¬
lig brødes eller Blodviide da bøde hand ved den hand brødsor ingen

anden. Iyd. Low lib. 2. cap. 39. Lege Helligbrødesupra.

Næfninger naar deere tildømt at sværge det er Fylling

paasat, da skulle de enten svære til eller fra. Iyd. Lowlb. z. cap. 64.
Demaa eyheller lade at sværge under deris 3. Marcks Bøder lib.2.
cap. Fr. & supra Vocab. Fylling er Bogs Eed.

Næfninger maa cysværge om Eyedom. Reces Christ. z. art.

27. Deqvosupra Vocab. Eyedom.
Næffninger skaley svære eller skiellie om Borgen, men den

som Borger for anden og viley udlegge dasøgishand derfor som

for anden Gield. Vide Borgen supra. ltem Jyd. Low lib. 2. cap. 62.
Næfninger naar de sværgenogen Mand til Skade med w¬
ret damaa Landsdommer opstæfne beste Byemænd, som dennem
maafelde. Deris Faldsmaal er z. Marck Penge affhverstil den dem

fælde for deris Boeslodtilderis Herskab. Reces Christ. z. art. 27.
Handf. Frider.2. art. 26.
Næfningerseller Sandmændsmaa sværge ofver Adelensnaar
de giøre eller begaae Vold) Hervercke Hus eller Gaardfredforsaa¬

danne 40. Marcks Sager som icke gieldepaa deris iffeller Ære.
Constit. Christ. 4. Dat. Koldingh. den 1s. Augusti, 1890. Sinfra¬

Sandmænd. Idermeerehvis om Næfninger tienlig derom sog
under det ord-Ran.

Nagel fast asserculus eremtili. Latine, kand sigisom alt det
som er med Sømmeller Nagler tilhobeslagit eller fæst hvad heller
det er i Hus Skibseller andenstedssom Bæncke Sengesteder Pa¬

nelerseller andet hvad det være kand tilhefftet og Nagelfast giort.
Calids det Gods og Vaare som ey er Nagelfast hvor omyderme¬
re Forklaring findissupra Vocab. Gaardse Husfreds Bødersetiam

supra. dem Norsk Lows L. L. B. ocap.

Nam

Nam.
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Nam beskrifvis Jyd. Low. üb. 2. cap o. Gr 6. ocer paadisse

stædersens egen Erecution imod sin Vederpartssom Anklagerensfor¬
medelst Gieldt eller andre tilkiente Bøder (naar den Beklagtes saa¬

danne Bøder at erlegge sig fortrædeligen forholder eller veygrer) da

selff maatage og bruge dogskalhandretteligen tilkiendis inden Tin¬
gesat tage sit ud. Thi da tager hand Nam uden Tings Dom og for¬

end Sagenbliffver retteligen Lowdeelt paa Tinge i dabliffverhand
Rans Mand og Tiuff derforeldicto loco lem Skaansk Low lib. 16.
cap. 2. kalder det Roff, hvorfor skalgifvis 12. Mænds Eed ellenbø¬

dis 3. Marck.
Odermeeresiger Lowen om Nam, at dersom Anklageren blif¬
ver tilkient selffat maattage Nam, fra den Beklagte som Fæor

Qvægseller og andet rørendis Godsshand kand føre eller drifre bort
paaen Tid; daskalsaadan Namskeelønlige uden den andens

Gaards Leedsoe eyaabenbareforskulle denssom saaledis tager Nam¬

sige det til den andens to eller tre Grander hvad hand tog paa det
andre derfore eyskulle beskyldis, urintert. Jyd. Low lib. 2. Cap. 39.

præalleg. lib. z. cap 54. ibid.
Den Norske Low formelder i Tager mand fra anden uden

Dom da skal hand føre det igien og bøde imod den hand fratog eff¬
ter Laugdomme og Kongen 3. Marck Sølffffor det hand med wret
toglorsøgesiden sit effter Lowen. K. B. 1. cap. paragr. 1. Endstager
Kongens Ombuds Mandseller nogen Adels Mand, noget aff Bon¬

dens Gods eller Boesuden Dom, føre det tilbage igienlot bøde Kon¬

gen 30. Marck Sølff, og en hver med var marck Sølffjetc. ididem

Parag.2.

Nam og udleg for Gield skal skee hos den gemeene Stand¬
som en aff Adeler (effter Dom der paa forhværfvit) ved Herritz)
Bye eller Bircke=Foget og tvendetilnæffnde Dannemænd hvilcket
aff den Tiltaltis Boesocrædiste og beste Løsøre som i Boen findissor

om deey tilstreckes aff hans Jord og Eyedomsskulle til vurdere den Til¬

talende fyllistor fuld Værdi saafremt den Tiltalteeyselsf retter for
ig

Nam. Ned.
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sig inden s. Dage eller og inden trende Solemmercker som Sagen paa
enten sidder er Giester angieldende. Reces Christiania. Ub. 2. cap 1.
artic.

Fligemaader naar nogen Adels Personsbefindis aff Lands¬
Dommerne nogen Vdlegskyldigteffter Dom oe Lowlig Tiltales da

skulledestraxfeffter Indstæffningstilforordnede tvende Adels Mænd
hvilcke skulle giøre den som tiltaler, Vdleg aff den Tiltaltis Boe,
Løsøresor Jordegods. Erdet ickegotseller og vil eller kand handey

giøre Vdleg) (or eyheller retter forsig) da maa de tage Fogden til
dem sor udlegge andre løsøres som godeere. Findis eller paavisis in¬
tet saadant damandegiøre udleg i Jorde Gods i efftersom Ride¬

Mænd pleye og bør at giøre. Naar og Taxering og indvisning i God¬

sitskeeter da maa Landsommer dømme det til Eyedom om det en
inden Aar og Dag indløsis. Hvoellerspaaskader stæffne det ind for

Kongen og Raadit. Dict. Reces Christ. 4. Ab.2. Cap.s. art. 7. parag.

2. Lege Vocob. Opbindelse. infras.
Hvorledis videre med Namprocederis, det læris Reces Christ.

3. Art. 4. Rigens Ret art.. 47. 48 49 Jo. G S. om Nam og Indfør¬

sel. Den som engang søger ved Nam maa en komme igien enddog
hand hafver taget mindre endhannem bør. Iyd. Lowlib. 2. Cap. 102.
fordi den yderste og sidste Contract fortager alle de Sager tilforne
vaarehandlede ved Nameller iandremaader. ibidem. Rigens Ret
art o. formelder ( Om de to tredie Parter bekommis da maa eysø¬

gis videre for Restensetc. Odermeere om Nam og destilhørige der
om see under det ord Indførsel. tem Vocab. Gield supra.

Nederfeldig, giort med Rettenlo: med Retten feldt og Low¬
forvunden der om reqvire Rigens Rets art. 26. Doghafver Kongen
og Raadet der paa at kiende og dømme saavel som ofver andre endoli¬

ge Rigens Rettis Domme. art. 26. Lege Vocab. Opreisning item¬

Stæffning infra, Mandhelgesapra.

Niding Triparcuss. Latie. Nidingerskaldis de Mennisker

som erekarrigesondessulten og surfittige Companer og de som ereful¬
de

Nid.
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de aff Had og Arrighed imod detis Næste Syrath udi hans 4. Cap.

beskrifver og affmaalerretshvo Nidinger. Det staaricke en Niding
vel (siger hand) at hander rig og hvadskal en Nidsk Hund med Pen¬

ge og Gods. Det erettont Menniskelsom ickegider seet at mand
giør Folck tilgodeloe vender sit Ansict bortfor forbarmer sig ofver in¬

gen. Ydermeeresiger handsat et Menniske som søger sin egen For¬
deel lader sig aldrig nøye med sin Part or det kand icke trifvis for
Gierighed lem, Den som er Afvindsfuldsseer icke gierne at mand

æderfor det giørhannem ontinaar hand skal gifve Mad. etc. Cap. 32.
ibid. formeldis i At den gandske Stad taler ilde om en karrig Nie

dingsoe mand siger rat der med. Vdi Salomons Ordsprock Cap.
27. meldis At Helfvede og Fordærfvelse blive aldrig fulde og Men¬

niskens Øyne ere owmækkelige. In Summa Nidingkandretci¬

gentligbeskrifvis effter Etmologiam En Karrig) Arrig) Sul¬
ten Surfittig Hadskor Ond Stymper som er opfyltaff idel
Hador Afvindsigheds imod sin Næste saaledis at intet aff det som

rækoclofligt er (fornemlig om det giøris andre til Tieniste) kand da

være saadanne Nidinger til maade. Som Ordet isigselff lindersot

ydermeere forklarer. etc. alids.
Nidingsværcks i Danmarckler den Gierning og Orab som
giøris og begaais paa anden Mands Qvægeller Fælmed Vaaben og

Forsæt aff Hadssynderlig som Qvægit er hæfftit eller bundits eller og
findis udi Eyermandensssærlige indluckte Marck Ornum eller Een¬

deel. Den saadant giørskalder voris Jydske Low Gaarniding. Lib.
3. cap. J. ibid. formelder at hand skalbøde Skaden og der foruden

2. marck Bonden og z. marck Kongensfordidet er Voldsocey Vaa¬

desat dræbesaaledis anden Mands Fæ. Legesapra Gaardniding.

Jus Seelandlib. 5. Cap. 40. Skaan. Lowom Orbødemaal cap. 2. for¬
teller Om nogen dræber anden paa Grutgifvens eller paa Bøtterfæ¬

ste dabør Kongen omhandskuffis (om hand maa fange Leyde og
Fred) 40. marcks og Frænderne 40 marck foruden rette Mandbod

thi Lowenkalder saadan Orabspaa de stederforsaa Nidingsverck &c.
Dddd

Den

Nid.
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Den Norske Cow forklarer Nidingsværckanderledis Jockal¬
der det Skemdervig. C. B. Acap. intuulo det er Beskærmelseel¬

ler Skadessom nogen wtilbørlige giøris og bevisisswforskyltshemme¬
ligoefordultfor synderlig med saadan Forræderis hvor ved nogen sin

Jordkandforgiøre etc.
Nota: Hvem som heldst der giør Nidingsværck Forrædels
Fredløs=Gierning dahafver hand forbrut til Kongen, alt det hand
hafversbaade Løsøre og sin Odels jorder flyer hand Landet dakom¬
maaldrigi Landet igien udenhand bærsande Feyde Tiende som

Landsens Indbyggere icke fore vistesetc. O. B.4.Cap. Lege Vocab.

Fredløs Mandsupra.
Sidingsværck specificeres Dict. Mand. H. B. 2. Cap. mse.

qvitur.
1. Det er den første Nidingsværck, om mandreiser Almuen

og foraader Land eller Folck frasin Herre og Konge. Dict. loco, pa¬

rag. ege supra Vocab. Landsforrædere.
2. Det eror Nidingsværck som mand dræber den hand hafver

forit Fred og Tryghed.
3. Deter Nidingsværcks om mand dræber anden i selff siette¬

Fred. unde Vocab. Sielff Siette Fred.

4. Deter Nidingsværck om mand draber Laugmanden for
sin Domsthihand danederfelder Low og Ret.
5. Det er Nidingsværcksom mand brænder anden inde.
6.Det er Nidinsværck som mand myrder anden.

7. Det er Nidingsværcksom mand hæffnerT
Tyfve.
8. Det er Nidingsværck om mand hæffner paa andre end

den som selff hafver giorthannem Skade.

9. Det er og Nidingsværck om mand hugger Haandeller
Foed aff anden stinger Øye ud eller skiær hans Tunge aff eller aff¬

skjærhanslønlig Lem. Desomsligt giøreseller styrcke og hielpe andre
til sligt at giørelere alle Wbode Mændt uden saaskeersat Konningen

lader nogen i saamaader ræffse for sine Misgjerninger. Endsskeer
no¬

Noc. Non Nød.
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nogit sligt udi Slagsmaal for Haanden dabødis derfor effter Lo¬
wen og gode Mænds Dom. Allegat. lib. Scap.2. Lege Vocab. W¬

bode Mændinsta, ltem Affhug sapra.

Nocke=Kone, eller Rocke Qvindeler den Encke=Ovindessom
hafver ingen Sønnerfor sidder ifellig eller fled med sine Døttresuden

Mandtockalder Lowen dennem derfore Nocke=Koner, thi detage
lige Aift Daatteren lige ved Moderen naar ingen Mands Personer
eressom kunde arfve med dennem. Vide her om Skaan. Low Arfve¬

bogscap 45. 46 G 47. Jus Seland. lib. 1. cap. 24. stemmer og her med

ofvereenssett.
Nonn der om taler Jydske Low lb. 2. cap. F. saaledis: Dræ¬

bis Mand paa Torsdag for Nonns eller nogen Dag for Torsdags
da bør Frænder at liuse og klage saadant Drab næste Landstingeff¬
ter. Endsdræbis Mandesster Nonnspaa Torsdag damaadebie

til andet Ting dernæst effter. Not: Torsdag for Nonnser Tors¬
dag Formiddag efter Nonnser Efftermiddag. lids Nunkal¬
tis Afftensang i Pawedommet ligesom Fru=Prædicken kaldtis

Mettesetc.

Nødtvungen eller Voldtagen Møeseller Koneidem. Der om
sees Ind. Low lib. 1. cap. 33. lib. 2. Cap. 16. 17.18. Gaards Ret art. 15.

Tord. parag. 57. 90. 91. de Raptu oggaar saadan Gierning paa ens
Hals og Fredløs maal, hvor om Sand Mændeller Naffnskulle

sværge etc.
Ecteskabs Ordinantze Frid. z. para. 2. parag.6. siger Om nogen
voldtager nogen ærlige Møe eller Enckefor det bevisissdastraffis der¬

for effter Lowen Men omhannem benaadis Lifvetstage sig hende til
Hustrusom hun ochendis Formyndere ville: Men villede det icke

tilstede dagifvehende aff sine Penge og Godsseffter fellige Venners
Raad og Samtycke. Blifver og nogen befunden at hafve Voldtaget
den ene effter den anden Jocingen handtager til Ecte hand børs effter

Guds og Naturens Lows at straffis paa Lifvet. ibidem parag 7. Las
Mosis 5. Bogs 22. Cap. v. 28.
Dddd i

Jus

Nød.
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Jus Seland. lib. 2. Cap. 24. formelder At for saadan Voldtægt

skalbodis til Ovinden 40 Marckfor Kongen 40 marck. Endsdøl
den for Sagen er for siger Neyfog ere der Vidne til som saae ochør¬

det at hende bleff Voldgiort da skulle Næffn (det er 36 Mand, i

Sielandtsom aff Herredet skulle næffnis) der om sværge Endsere der
ty Vidne til da døllie den som sietis med 5. Tylter Eedsler z. gange
2. Mændsjor alle der vare med i Fær og Felgesbødez. Marck Bon¬
den og Kongenseller døllie med en Tylt Eed. Vide Skaan Low lb. 13.
cop.4. som taler om 40. Marcks Bodseller z. Tylt Eed. eOrbøde¬

maal cap o. Lege Vocab. Voldinfra.
(

lydsk Lowlib. 2. Cap. 17. siger) Om den som sictis og segis for
Voldtægt forsvargis hand angerløs da er den der paa deel baade

skilt ved Bod, ogsaa ved anden Low for Leyervide, fordi den meere
Lowstager jo den mindre bortsete. Lege Qvindetægt infra.
Nødverge justadesensio. Latine, er et Drabseller Gierning

som nogen begaars paa den handwforvarendis paasit Liffsofverfal¬
dis aff. Sagt aff Verge or Ned, at hand er tvungen til den Gier¬

ning. Latine, moderammen mculpate iniele, der om taler Jydske Low

lib. 3. Cap. 22. at hander Sageløs der sig vaerdes fordi enhver er for¬

lofvet med ald Lowiat verie sigselff. Lege Gaards R tart. 4.5.6.
Nota. Den som wforvarendis ofverfaldis ocicke formeent
handjosit Liff maa forsvare med hvad Gewehr hand mægtiger. Re¬

cest. Christ. Ub. 2. cap o. art.2. Den Norske Low siger Om Drab

skeer af Vaades eller Nødverge da skal Kongen ickemeere tage aff
Draberens Gods til Tegen gieldt end 8. Ørtuger 10t 13. Marck, aff
hans Cosøre. Lege Vocab Tegen Gieldser . B.1.Cap.

Endnaar Mannddrab findis og bevisis at være giort af Vaa¬
deeller Nødværge og Manddraberen sværgis til Bod, da bødis

krende) 8. Marckseffter Lowensocey meere: Doggielde en hver til
Bodssom hand udlofverfor Manndraberen og hans Slectsvære der

med uden Feydeforskal Kongens Lehnsmand være forplictet, at linse

Kongens Fredofverhannem til Tinge. Plaraintert, Reces Christ.3.

art. a. Legesupra Vocab. Drab.

Rød¬

Nye.
———
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Nødværge, forstaa til Hofve derom skalsværgist effter

GaardsRetten af 2. 8. eller c. Vehractige Karlesart. 4. Den som

udfordris eller udeskis aff anden det actis og regnis til Nødverge
hvis Skade hand giør som det er Hoffsinders Hoffmænd eller andet
Krigsfolck) som eskit vordersthidersom hand icke udkom til dem ham
esker da var hans Ære fornær. ibidemart s. Lege Jydske Low lib.
3. cop. 22. Hine Nodværgebod) er den Bodsom udgifvis for

Nodværge Vide Maning. item Eskesupra.
Nye Paafund forstaa som nogen tordesig til fordriste at
optanckeeller bruge nogen Nye Paafund til Bekostning imod

Forordningen med Bryllupper Barseler eller Begrafvelsersweanseet
det en forbudit findis specifterit, næffnt eller betænckt: Saadanne

Nye Paafund ereligesaavel forbuditsor under ligge Straffssom

det var ved Nafn indførtor forbudit. Recess. Christ. 4. b. 2. Cap. 5.
art 7. Paragr 14.
Ends befindis nogen imod hvis der om forordnit og forbudit

er sigatforgribe, eller og vitterlig med Raad og Forsæt hielper at
fulddrifve eller sættesaadant forbudit eller optænckt i Verck dahaf¬
ver dens eller de, forbrut til Kongen og Byens saa vist Byen vedkom¬

mer 200. Richsdal. undtagen udi de Tilfalde ihvilcke Bøderne

sættisoenaffngifvis. Dict. loco, parag. 13. Lege Vocab. Tvistsmaal
infra.
Nota. Oeskullealleulowlige Erceptiones, som der imod (saa

vel som naar Gods opbindis) kunde optænckis være som ulowlige
casserede Dict. Receßlib. 2. Cap. 16. artic 1. parag. 7. Lege supra

Vocab. Lands Lowser allegat. Receslib. &
cap. 18. Parag.3.

Octe

Dddd in

Od

Ode.
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Ø.
D Aucro. Lat. vel Aaads eller Egler det spitze or skarpespaa

(. Manisk Dolck, eller Verie sommand kand giøre Skademed
O og sigissnaar en giør anden Skade eller Saar med Vaaben

Sverdeller Knjff ut, at hugge eller sticke med det spitze eller skarpe.
eft. Er Rescripto Wiburgensi, Anno 185. G Jyd. Low lib. 2. Cap. 82.
om Helligbrøde. & lib. z. Cap. 52. Om mand dræber Fæsmed Odel¬

ler Eg) jure seland. hb. 2. Cap. 5. Ub. z. Cap. 2. hvor ilige maader næff¬
nis Odor Eg at derforskalbødis særlige og særlige for Gaard¬

gang setc.
Odeloc Odels Godst ere fri Bønder Gaarde eller Jorde¬
Godssi Norge, som hafver liggit under et Eetleeg det er den Jord¬

som hafver fuld en Eet eller Slectudizo. Aarseller lengere den Jord
maaingen Lowsøge fra den Eetimen blifver hannem og hans Arvin¬

ger til Odel angerløs uden det er Pant eller Forlehning. Norsk
Lowo. B.icap. Det kaldis ogsaa Odels Jordssom Kongen gifver

bortjeller og nogen gifver Kongen. Det er Odels Jord som no¬
genskiffter sigtilloegifver Odels Jord derforigiensetc. allegat. tert.
Endsdøer nogen fra Arffor Odel daskal dens Effterkommeres eller

hans Ombudlicke maatagevidere (forstaa aff Bonden som besid¬

der Godsithend Lowen tilsiger. Retes Christian. 4.lib z. art. 1. Legt

Vocab. Kiendelse supræ¬
Odels-Gods, kand forbrydis sicke allene ved Afvindskioldt
men endogsaa ved all Nidingsværck Wbodemaals Sager Forræ¬

delig Orab og Fredløse Gierningerssaaochnaar Leding aff det Gods¬

Odelsmændsselffbesidders icke i 3. Aar udgifvis saa fremtocinaar
Skatpaabindis-Odels Gods dawerietigangifvis da forbrydis
under Cronen hvis isaa maader fordøllis. Reces Christ. 4. lib. z. Art.

33. Lege Vocab. Nidingsverck. lem Norsk Lows M.B.1. 2. Cap.
Nota:

Ode.
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Nota=Fogderne maaey tilforhandle sig Odels Gods si Nor¬

gesaff de Bønder som ere i deris Fogderi. Allegat. Christ. 4. Receß

Glib. art. 17. Lege Vocab. Fogderne.
Odel somnogen vil paatale daskalhand kiende sig der ved

om Høstensnaar Høe og Korn er affhøstetsoe sige den til som i Haan¬

dehaffver for Juel, og stæffnehannem med 2. Mænd at møde paa
Forden Tjsdagen næst efter Paaske Vge; og da føre hans Vidner
og betale Pengenes som det aff skiellige Mænd vurderes for som Jor¬
den hannem tildømmis. O. B.5. cap. par gr. 1. Hvorledis Processen

ydermeereskaldrifvisslæris ibidem parag.2.
Odels Vidne) skal være Lowfaste Folck, ocicke almindelige
Skøgers eller andret som ere Lowforvunden Men dersom hinvil fø¬
re Vidner der imod da skal Sagen indstæffnis for Laugmanden og

handskalkiende hvilcket rettist og bester hvor effter Jorden tildøm¬
missden som best Rettighed hafver der til parag. z. ibid.

Kommer den andens Vederparteypaa Jorden, som sagt er
dadrifvis dog Processen fort og den som møder med Lowlige Vid¬

nisbyrd og Bevis stildømmis Jorden (aff 12. Mænd 6. paahver

side tilnæffnte) de den anden saa mange Penge som den vurderis

forssomhand paa steden skal fremvise: dog beholde dem hos sig som
et Laansindtil den anden vil dem annamme. ibid parag.4. Men haf¬
verhin Forfald som Lowen tilsteder unde Vocab. Forfald da maa

hand dog siden tale der paafførend den anden fanger Hæffdsor dany¬

desaa vist Reter. ibid. parag. ult.

Men alle de Odels Jorder som mand med lowlig Skiøde
affrette Eyeresbekommer og besidder under rolig Hæffdrudtzo. Aar
det holdis angerløst for Odelt u affvundit ursupra, dicta O.

B.scap. Om Gifftings Godssor Gafve Gods svide ibidem. End¬

dersom nogen vinder Odels-Jord fra anden daskal den samme O¬
del udleggisseller Jeffn-Got i stedenfor den anden sine Penges efter

6. Mændskyckeleodem lb. cap. 7. Idermeere lege Vocab. Jordsom

nogen seigersett.
Nota.

Ode.
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Nota: Søn og Daatter maarygge det Kiøbsom deris Fader

hafver ulowlig soldt deris Odels Godsssom icke var Laugbuden som
Børnene vare wmyndige den tid Jorden bleff soldt dog skal det paa¬

kalis inden 30. Aar. Ö. B. to cob. Parag. ult.
Odels Jordseller og Odel som den skalselgissdaskal den op¬
bindis det er Lawbindisstil alle Odelsmænd forstaa Frænderne.
O. B. 4. Cap. parag. 1. Viae Laugbudsapra. Om Forfald som gielder

næste Odelsmandsindtil de kand komme til Penges at kiøbe forsel¬

ler ocellers der om see Focab. Forfald. lem Dict. lege lib. Scap.

utsupra.
Vil den som kiøbte nogen Odelsselgedet igiendaskaldet igien

tilbindis den som solde eller hans Frænder som det var Odel. ibid.

parag., Nota: Medligesaadanne Vilkaar (selgis Kjøbstæds

Jorder somganger Jordskyld aff enten til Byens Kircken, eller an¬
dresder med ere forleentesett. Lege Vocab. Jordskyld. supra.

Odels Jordssom skifftis skal aff Brødres eller Ovinder som

Odelskal følge, som Daatter eller Sønnedaatter Fadersøsterog
Broder daatter: dabliver den Odels enhver med Lod fanger hos
hans Green eller Affkoms baade at besidde og opbinde ocickekomme
til anden Greensden stund deris Arfvinge lefve uden dekomme i Ar¬
mod ocformaa icke at kiøbe og saalænge bliver Odel dem weat¬

skildt indtil hver maa hafve den andens Daatter.
Nota: ErMand og Qvindelige nærbaaren til Odelsdaskal
den skifftis den imellemslige som anden Arff. 0. B. 2. Cap. Hvorle¬

dis Arfvingerneskalstæfnehin anden til Odelsskiffte saa og hvor¬

ledis skifftis skallderom lege Vocab. Jordskiffte suprach Dict. O. B.

3. Cap. Allesteds som Odels=Jorder ere i Skiffte da haffve de Odel

som til Odel erebaarensoe de andre løse Penge. C. B.7.Cap. 3. Arff

parag. ult.
Odelsmand er næst til at besidde den Jord hand eyer Lod
udisor at bruge alle Gaardsens tilleggelse for nogen Fremmedesmed

faaskiels at handeyer ald Gaardenseller i det ringeste halsfpartens saa
at

Ode. Off.
1
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at handraader for Bygselen, og er selff Boedslidsmand eller Hus¬

vildfor da skalhand tilsige sin Leylending for Juels og mindehannem

fra sig og igiengifvehannem hans Feste eller første Tage og betale
hannem hvis Aabodhand hafver bygd paa Gaarden videre end
hand var Laugskyld. Ville de andre Odelsmænd eyleye hannem de¬
ris Part daskalhand for Fardag binde dem slig Leye som andre vil¬
legive der aff dog skal det icke være Afvindsbud thi ingen maahin

andens med Afvindsbudhafve. L. L. R. ig. cap. Vide Reces Christ. z.
art. 40. som og saavist her med ofvereens kommer supra Vocab.

Bonde=Gods.
Nota: Hver Odelsmandsmaa huggepaa sit egetssaameget

hans Anparto Lodkandtaale dog at hand icke hugger Skoufven
til Skade. L. L. B. Jo. cap. Vide Skoufhuginfra, S supra Vocab.

Leylending.
Ofne) næffnis mange sieder udi den Skaanske Low ogge¬
meenligallestedsshvor det ord (Paa) indfalder sthi Offnelo: Paa.

ntlib.1. cap. S.9. Gie. Ub. z. cap.20. Gr. Hincat vare Offne Fitha
i Fæsins det er udi Fiskerjeller paa Fiske=Leyespaa sin Verff og Be¬

stillingjørey hiemmelder hand bleff steffnt. Videlib. z. Cap.20. Hine
Offneback=Landsting. Vide infra Vocab. Wapnetack.

Offring er et ret gammelt Iydskordfor sigisgemeenlig i Jyd¬
landsnaar nogen lader giøre Skudsmaal eller Forfald inden Tinge

og begierer opsættelse i Sagen at mødeen anden tid at svare forsig
den sigis at tage Offring o. Sagens Forlængelse. Hint, at tage
ved Gienmælesidem. Ydermeere her om vide supra Vocab. Forfald.

stem Skudsmaal infra. Et Constit Christ. 4. Dat. Koldingh. den 14.

August. Anno nod.
Offves eller Ole hine Aae sigem det er at eye eller at tilhøre

noget. Der om lege Jus Seland. Ub. 1. Cap.4. lib. 2. Cap. us. lib. 4. Cap.

37. Ub. 5. Cap. 35. lib. 6. Cap. 23. Gr. Vide Vocab. Aar supra.
Offverflødighediblant Adelens udi Klædedragt saa velsom

til Adelige Bryllupper Barseler og Begrafvelser at affskaffelden A¬

Eete

delige

Off.
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delige Standtil besie og Conservation at erholde. Der om er endeli¬

gen forordnit aff Reg. Frid. z. effter hans Naadis der om udgangne

Mandat Dat Hafa. den 24. Septemb. Anno 1651.
Findis nogen aff Adelen, der imod at handle dahafve de for¬

brut for hver Forseelse 500. Rix daler: Hvor ofver Lehnsmændene
forplictis alvorligen at holde og hafve indseende forfaadanne for¬

faldne Bødersplictig at indfordre: Oc der som Lehnsmændene over¬
bevisis der udiat være forsømmelig da udgiffve de selff samme Bø¬

der foruden det som den Brødige er forfalden setc. ibid. Lege Kla¬

dedragt stem Vocab. Lehnsmændene supra.
Offver Formyndere udihver Kjøbstad, skulle være tvende

fiine fornemme Borgere som vel ere til Alders og vel ved Formue)
hvilckesmed Borgemestere og Raads hielp skulle hafve indseende med

alle Værgersor de Wmyndigis Gods: De skulle ochafve Opsicti
med Ingdommen, hvorledis de opfødis ochvad Forældrene den¬
nemtilholde i Ocskal enhver Offver Formyndere være udi 4.

Aarsdog icketillige forlofvissmen en tilligesor den igien bliver, skali
det ringeste blifve i in Aars med den hannem til forordnis. End befin¬
des de wdyetige hvorledis da forholdis naar de affsættis eller forlof¬

vissocandreigien i sættis.
Offver Formynderes skulle den sidste Decembri udi Lehns¬

mandens og Borgemesters og Raads nærværelseslevere til den der til

igien i hans siedbetroistrictig dog kort Fortegnelse paa all Byens
Tilstand saa vist hans Bestilling vedkommer for der udikorteligen

forfatte Naffnespaa dem Vergehafvethvad deris Leylighed og Tarst
ersder næst paa Værgernelhvad betænckende hand ofver dem hafver

handskal og levere Fortegnelse paa Forældrene og Vngdommen og

hvad brøsthos enhver findis: Dakommer saadan Fortegnelsein¬
gen til Skade efterdidet giøris alleniste den anden til efterretning.
Seeherom Christ. 4. Receß. lb.2. Cap. z. art. L. parag.. Lege Vocab.

Bøderne sapra.
Offver Formyndere skulle eybrugis udi nogen Byes bestil¬

ling

Off.
———
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lingeller Reyse saalænge de ere udi den Bestillingere ogsaa forskaa¬

nede efter 4. Aars Tieniste for Byefogders og Kemneris Bestilling
om andretienlige ereat bekomme. Lodem loco pardg.2.

Ofver Formyndere skullehafve synderlig Omsorgfor Fat¬
tige Hielpeløse Faderløseor Hitke=Børn, at de velopdragis og
Handvercker lære saaor delangs Gaden løbe) Pige eller Drenge¬
Børn, hvad heller de hørehiemme der i Byen eller icke at de og til

Handværckersættisssærdelis skullede hafve Omsorg for Hittebørn,
at de veloptuctis forlæte Handvercker. Seeydermeereherom under

det Ords Børnetuct. lem dict. loco parag. 3. & 5. Lege Borgemeste¬

teor Raadlsuprapag. 125.
Ofverhörig i Rettensinobediens refastrarius, contumar.
Latine sigis den som modtvilliger viis sidder hiemmesnaar hand stæf¬

nis lowlige til Tinge at vidne sin Sandheds eller og at mødeor sva¬

reseller rette for sig og en vil: Hvorom Reces Christ. z. Art.. 5. siger:
Naar nogen stæffnis lowlige til Herredagesocey møder men sidder
Stæffningen Offverhørig uden lowlig Forfaldshand hafver tabt

Sagensindtilhandvilmøde. Clas, Den som sidder offverhørig
i Rigens Ret oceyvilrette for sig naar Laugdags Brefvene offver
hannem ere brudte og læstethvorledis den som forfølgerinyder daud¬

leg for Hofvit Sagen Kaast og Tæring Skade Gield og Faldsmaal
og Kongen fylleste for sit Faldsmaal, for Brefvehandhaffver siddet
offverhørig der om see Rigens Retsart. 29.

Nota=Den som med Lands Tings Steffnings i Jydlandssteff¬

ner nogen for sin Sandhed at vidne til Værne Tings og den ey vil

modes og vidne efter Stæffningensmen sidder offverhørig (Reces
Christ. 4. lib. 2. Cap. 6. art. 23.) dahafver det været brug, at den for

Sagen er med samme Steffning og dets Opskrifft fra Herriß Ting
maatte begifvesig til Lands Ting:mødte hand ey heller til Landsting

at vidnesesster Steffningensmen sidder og da offverhørig dabekom
den for Sagen varsor Steffningtog Domsat forn indsteffnte Vid¬

nisbyrd, bør for Rettens offverhørigsiddelse feld at væres til deris
Eeee i
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3. marck: Maatte eyheller effter den Dag vidne i nogen Sagfør¬

end de mødte til Lands Tingsor der udlagde deris Faldsmaalinemlig
en hver 3. marck itt. See jus Selmd. lib. z. c. 28. Ub. 6. Capion.
Ges. Skaan. Low lib. 1. C. p.14. &c. & supra Vocab Hærdis.
Den Norske Low formelder Om nogen ey vil vidne sin Sand¬

hedindi det handlowiigti effnis at vidne omlbøde Kongens marck

Sølff. K. B ic. Classigis den eller de Bøndersoffverhorig
som boeenten paa Kongens eller Adelens Godsssom ey ville mødeteff¬
ter befatning hvor og naar de tilsigis ockand de med saadan offver¬

hörigsiddelse forbryde deris Feste, efter Christ. z. Reces. 42. S. 43.

art. Lege Vicab. Halsstarrig supre.
Offverkiøbmand udi Kiøbstædernelhvor Handel og Van¬
del ersskulle Kiøbmandene den 1. Martu, Aarligen under dennem

selff udvælle Infødeller Fremmed der Boesats og Forstand hafver
paa Handel: Hand er forpliten vis Time om Dagensat foretage
alle Irringe og Tvistes som Kiøbmand Indeller Vdelændiskesimel¬

lem kommersanlangende Kiøb Sal-Vexeler Assurancer, Madska¬
biers og andet hvad Naffn det næfniskand Handelen vedkommer

skalochans Forhandling og Affsleed under hans Skrifvers Haands
gifvebeskrefven om Parterne ey ville nøyes med hans og tvende aff
Parterne tiltagne andre Kiøbmand deris Sigelse og Underhandling

hvilcket de for andre ordentlige Dommere, hafvestil Sagens dis be¬
dre underretning at legge i Rette. Receß. Christ. 4. lib. 2. Cap.3. art.5.

Ofverkiøbmænd maaingen Criminal Sager hvor Kon¬
gens interesse med underløbersaffhandle: De maa icke for noget de¬
ris underretning tiltalis (thide ere icke Dommere) med mindre der

findis aabenbarligvitterlig bedrag under. Endsere de selff Partiisk
ellerori Sagen interresserit da skulle andre i deris stedlaff Borgeme¬

sterne tilnæffnissekt. Vide cadem Reces er locopart.. 6. Hinc.
Offver Kiøbmands=Skrifvere de skulleholderictig Bogloe

skalhannemgiøris Løn aff Kiøbmændene og efter deres Taxt lade sig
nøye: Handskalaff Borgemestere og Raad Be-Eedigissor aff den¬
nem
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nem afisættis om hand ihans Bestilling wirolig omgaais Hand
skal hver Vges eller Maanet naar det begieris slade Lehnsmanden el¬

ler Fogden see Bogen etc. ibid.
Okunnig=Mands o: wkyntlwbekient eller Fremmed Mand

der eyer i Slector Byrdssomey maakiebe. Selffeyer=Jord, for den

blifver Laugbunden til Frændernesom de ville kiøbe. Skaan. Low lib.

3. Cap. 7. Lene Vocab. Laugbinde ltem Jord supra.
Oldefader og Oldemoder proavus Sproavig. La. det

er Faders Fader og Moder. lem Moders Fader og Moderseller de

yderste aff den opstigende Liniesnaar de lignes ved de andre etc. De
maaeyfratage deris Børnebørn det degafve deris Børn. Jyd. Low
lib. 1. Cap.4. Skaan. Low lb. 2. cup 9. Glib. z. Cap. o. Eyheller maa

Oldefædregifve til deris Børne Børn større Lods end deris egne
Børn kunde med rette arfoe efter den Skaanske Lows Arfvebog

cap. 90. Gu. Hinr.
Olde=Arfvel succeßio abintestato, hereditas sen ju heredi¬
tariumrecte Linie. Lat. Jyd. Lowlb. 1. Cap. 4. det er den Arfuessom

arfvis effter Faders Fader og Moder saaoe Moders Fader og Mo¬
der eller deris Forældres udiopsligende Linie, naar eyere Afvinger

nedadssom kand udluckedisse forn. Svide sapra Gang-Arff

Olden, sagina, pabulum, pastiosium. Lat der om beskrifvis
udi Kong Erickis Handfestningssaaledissat Kongens Embedsmand¬

eyskalhafve Voldso: Macts at nøde Bonden, (forstaa Jordeygne)
at føresine Svin andenstedstil Olden end Bonden selff vil. Men
Brydie Landboe eller Gaardjædelde skulle fore effter Embedsmands

Villie og Bud. pareg.“ ibid.
Oldinger Senioris. Lat. der om læs Bircke Retttens 6. 8. Oc
30. Artickl. Deteret slags Tows Mændssom dog icke næfnis udi vo¬
ris Jydske Low Mensudi Christ z. Recest. art. 27. tem udi Recch

Frid.2. art. 7. formeldis At Oldinger naar de opkræfvis paa Mar¬

ckeskieldaskulde de giøre deris Toug inden 6. Vger under deris Bo¬
eslods fortabelses til deris Herskab. Reces Christ. z. art. 28. taler om
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Reebs=Mænd. Uemcap. 2. næffnis 12 Eyere. lb. 1. Etcap. s. jur.
Cimbr. om Soelskiffte. Lib.2. Cap. 12 siger At Sandmænd aff det
Herret skulle stable med Stock eller Steen og sværge om Marcke¬

skielssaa Oldinger næffnis ingensteds udi den Jydske Lowssom sam¬
mesteds er at forfare: Men udi Sielandske Lows 4. Bog). oc15.
Cap. formeldis At Oldinger skulle være 33. Mænd, somstullereebe

og deele Jord saa oe svære Marckeskiels og siunis aff forv. 5. Cap.
at Oldingersskulle være Jordeygne Bøndersocey Landboceller Bry¬

die: Thi Texten siger At de Mændskulletagisssomen haffve Lod

paa de steder som de skal giøre Marckeskiels dog det kand og forstaais
om Landboe somkand haffve Lod paa sin Hosbons vegne sed pete

tert. Vide Skaan. Low lib. 4. Cap. 7. som formelder At Oldinger

maa icke svære imod Hæffd om dem tyckis den Ret at være. Retes
Christian.. 3. art. 27. parag. 3. siger At Oldinger maa ickesvære imod

Lowo Lawhæffds imeden de ere ved fuldmaet og wfelde og dersom
Oldinger sværge nogen Mand til Skade med wretldaskal Lands¬
dommete haffve Mact at opstæffne beste Byemænd forstaa Ridder¬
mands Mændssom dem maa feldesom de hafvegiort wret. Dict. Re¬

cesart. Glocoutsupra.
Oldingers Fald erz. marck til Bonden som dennem felder
og deris Boeslod til Hosbonden. Reces Christ. z. art. 27. parag.4. Vi.

de Skaan. Low lib.4. Cap.S.
Oldingers sexten eller 55. Mænds opkræffvelser til Bye

eller Bircke Tingsor dets Forhold. Lege Birckerct art. F. lem Vocab.

Sandmændifras.
Oldingers Eed naar de skulle svære Marckeskiel beskriffver

os den Skaanske Lows 4. Bog 7. cap. saaledis-Deskulle bede dem

saa sandt Gud hielpe at de ey skulle svære for Vild, ocey
for Fryct eller Fare men som de venteret Marckestieler og

somdehafvehortocudspurt aff andre saa oc aff deris For¬
ældre orderforesværeden ved Hæffdis somdetycke Retter:
Saaskulle deandre Ellesivesen efter andenffremkommeforsige saa¬

ledis,
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ledis Athans Formand soer Rettocickewret, saasandt

hielpehannem Gud. Allegat. tert. Nota Marckeskielskulle svær¬

gis paa Aastædernefor siden affsigis inden Tinge. etc.
OmbudsMandslatine Juder, Herritz=Foget eller Dom¬
mere forstaais ogsaaher foruden ved Kongens betrode Befalnings¬

Mændslehns Mænd Fogder Toldere og andresetc. ut Jyd. Lowlib.
2. Cap.1.2.4. lem cap. 8. 7. 8 F. 89. 91.92. 103104 Olib. 3. cap.

62. G 63. Plura sub Vocab. Herritz Foget ltem Embitzmænd supra.

Olias, Ombudsmand i Norge o: Bifalningsmand eller Foget
enten det er Kongens Adelensseller og andre deris som Bestillinger

ere betreede. etc.
Nota. Kongens Ombudsmænd eller deris Fogder eller Lehns¬
mand i Norgelskal besøgehver Laug Tingsmtellige, udi hans Fog¬

derjeller betrode Lehn, uden Forfald. Tingf. B.). Cap. Lege Befal¬

ningsmandsupre. Hvilcken som sidder hiemme uden lowlig Forfald

bøde Kongen 4. marck Sølff. ibid. cap. 2. parag. ultim. Handskal

og næffne Mænd hiemme i hver Skibrede udi hans Lehn, som skal
besøge Laug Tinget or det paa hver Tingsted ved Midtfaste Tide

og de Mænd som hand ved Eedvil holde der til best ere tienlige, ibi¬

dem, Cap.1.
Ordet første Søgne Ting) Kongens Ombudsmandskom¬
mer til Laug Tinget effter hand nogen Lehn bekommer da skalhand

sværge den Eed At hand hafver næffnt de Mænd til Laug¬
Tinget somhandtyckte der til vare besttienlig octogicke
derfor Gunst eller Gafve og det samme vi hand altidgiø¬

ressaa længehandhafver samme Lehn: Men den Eedskal
icke siden offtere giøris. Dict. Cap. paragr.2 3. G. Lege Vocab.

Caugrettis Mænd.
Enhver Ombudsmand udisit Lehn (skaltilskicke dem en soe¬

ren Skrifvere udthver Ting Caugsoctillegge dennem tilbørlige In¬

derholdning aff Almuen, for deris wmage. ibidem cap. 4. Paragr. 1.

Lege Soeren Skrifvere infra.
Om¬
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Ombudsmanden eller hans Foget maa icke optage nogen
Mands Penge eller Sagfaldtudenlowlig Søgnings- uden Dom

giør hand det miste sin Retsindtil de hafve Ret giort deulowlig fra¬
tog ibid. Cap. 4. par 18.5. Befindis nogensat true Ombudsman¬

den eller andre som styrcke Retten, eller og dem som straffe nogen

Misgjernings Mand den eller de skulle indsættis i Kongens forva¬
ring, indtildesætte Borgen, og bøde der til 4. marck Sølff imod

Kongen for sligdristighedforstande den til Rettes hand truede efter

6. Mænds Dom. Tingf. B. 4. Cap. parag. ibid. ur supra.
Ombudsmandor Laugmanden skalladeheffte dem som

true og undsige andresocey ville lade dem nøye med Low og Ret. ibid.

Ombudsmandenskalliuse og forkyndepaa Laug Tinget Aarli¬
gen hvormange Manddraberefor andre udediske Mænd der ere blef¬
ven ihans Lehnsnæste Aarfor giøre beskeden paa deris Vextor Skab¬

ningsat de dis bedre kunde kiendisshvor de fremkomme. Tingf. B.s.

cap. har ag ult. (l. B. 6. cap. parag.2.
Ombudsmand, eller hans Foget skal holde Ting inden tre¬

die Vge efter hand kommer hiem fra Laugtinget og da lade for¬

kynde for Almuenshvad da var forkyndet paa Laug Tingetsor synder¬
ligide Sager som hans Lehn er anrørendis. Tingf. B. cap. 7. Dis¬
ligesteskalhandlade forkyndelat ingen skal huse de Folckssom komme

løbendis Øster Vesters Synder eller Nord frasetc. Lege Tocab.

Huser supra¬
Kongens Ombudsmand, skal næffne Borgemestere og no¬

gleRaadmænd aff hver Kjøbstædloch de forstandigste og beste Bøn¬
der ihvert deris Lehn, som skalkomme og møde paa det sted Kongen

skal Hyldis. Tingf. B.n. cap. Vide Hyldings Eedsupra.
Ombudsmanden maa icke udbinde Almuen naar hand vil
(og forløfve dem igien for Gafvers skylde) uden Feyde er for Haan¬
den sochandhafver Kongens Breff og Befalning der paa Giørhand

det da bøde Kongensfor hver Mand hand tog Penge aff 8. Øringer

og 3. marcktor gifvehver sine udlagde Penge igienlhand aff tog. V. f.

Br. cap. parag. 1.
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Ombudsmand maa icke paalegge Almuens nogen alminde¬

lig Toldsnaar Leding giørissundtagen Skindsfærdsor anden Lydig¬

hedssom Lowen udviser ibid parag.2. Ombudsmandsskalhaf¬
veaff Bøndernes for hans wmag med Landverne Skibe at lade byg¬

ge hver 12. Maanet 10. Marck Sølff, og de andre Tilsiunsmænd,
hver 5. marck Sølfsthideskulle væreplietigshver Laug Tingsat giø¬
re Regenskab for hvis de oppebaaret hafver. ibidem, paragrapho ul.

timo.

Kongens Ombudsmandsskaltilstickeskiellige Mænd som

hver Dagskalrandsage Vacten og bestille at Altingestgaar ret til.
Dict. Vdf. B. cap 4. parag. ult. Kongens Ombudsmand bør

at jeffne Leding iblant Bønderne. cap. 6. ibid. parag. 2. Kongens
Ombudsmandsskal tilnæffne den som Skipperskalvære. V. B.

wo. cap. lege Skibsnæffn.
Nota: Kongens Ombudsmandsskalbesee Vaabensor skicke

Folcket i Orden z. Mand tyck naar Vaaben eller Gewehr skal besees

paa Munsterpladtz. V. B. 12 af parag.3. Lege Vaaben Ting For¬
løfver Ombudsmanden nogen for Vaabenholdseller tager Penge

eller Gafveraff nogen for Vaaben at holderskeer det mistesit Lehn.

ibid. parag ult.
Ombudsmand, skalopkræfve Bødersom Skibicke opdra¬

gisseller og Bud der om forsømmis naar det kommer Hiem i Haffn¬
forstaa Landværneskibsv. B.14. Cap. parag. 1.

Ombudsmanden skal annamme Fanger eller Drabmænd

aff Bonden Men slipper Fangen eller Drabsmanden fra Ombuds¬
manden eller fra Bønderne effter hand er Ombudsmanden til¬

buditlochand vilicke annamme hannem for den Saargiorde døersda

være Ombudsmanden ihans sted og bøde derfor efter Kongens
og gode Mænds Doms uden hand tagis frahannem med Vold. A.
B.)cap. Kongens Ombudsmandssom optager nogen Miede¬
deris Godsleifter Tingmænds Domsda er hand plictigat skaffe Be¬

delsom skal raffse den Skyldige ibid.
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Ombudsmanden er pligtig, at antage Drabsmanden eller

anden wgiernings Mand og forrehannem til Tinge og hende Dom
paahannem og efter den Doms lade hannem ræffse thi ingen maa

lade ræffsenogen uden Dom aff Had: Hvem det giørivære Fredløs
indtil Dommeren kiendersom hand hasverhafft der Aarsage til. 71.

Fis. Cap. End vil Kongens Ombudsmandseller den Skaden fick

icke tage Bøder naar den tilbindis effter lowlige affsagde Domme
dahaffvehin Fred til Dom or Ret hvadheller de viltage ved Bøder

eller ey. M. B. 7. Cap. Lege Lemmelestsupra.
Kongens Ombudsmand bør først at skaffe Bonden Rets
førend hand tager Bøder paa Kongens vigne og hvor Bonden mi¬

ster Bøder der faar Kongeneyheller Bøder. ..B.18.G 19. cap.
Kongens Ombudsmandskal icke giffve nogen Sag paa Ære eller

Godssuden hand haffver der skiellige Vidne tilsihvad Sager det ere

storeeller smaa. Dict. Cap. 19 ibid.
Ombudsmand maa en hver tage hvem hand vill og affsætte

hannem igien naar hand vil. O. B. 12. Cap. Om Ombudsmandtager

3
zordfrasin Jorddrot. ibid. parag. 2.3. Lege ocab. Hæffd im¬

Vocab. Jorddrotsupra.
Ombudsmand maa ickelofvenogen at brugeseller og selffbru¬

ge enten i Skouff eller Marck, udenhalff meere end Leylending.
Hvad Leylendingmaa lofves der om vide Vocab. Leylending. S dict.

cap. 12. Perag. ult.
Ombudsmand maa ingen Jord bortbyggel o: bortfæste

førend de første hans Aarmaal ere ude som bygt hafver. Oc hvis

Jorder nogen Ombudsmand, heden bygger daskalhans Aare¬
maal som er 3. Aars holdis Jenddog hans Jorddrot tog Ombudit

frahannemffør de Aaremaalere ude. Dict. O. B. 12. Cap.
Endstager Ombudsmand eller hans Foget, eller nogen an¬

den Mands Foget Gafver for Kongens Jords eller anden Mands

Jordsat bortfeste, eller for at feste den fra anden Mandsuden lowlig
Aarsagedaigien giffve saameget hand togsor Kongen dobbelt saame¬

get.
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get. Endsfesterhand anden Mands Jordbort end Kongens da
gieldehalff part Kongen og halff part den Jorden eyer for væreskildt
ved Ombudit og hede Mand dis vere for den som fæstes bødelige¬

saasor være skildt ved Jorden. L. L. B. 6. Cap. parag.).
Endslader Ombudsmanden Kongens Jord bortkomme for

hans Forsømmelse skyld somhand aff viste da gielde Kongen saame¬
get igien aff sit som bortkom end dog Kongen faarsit egien. ibid. pa¬

rag.2. Dog maa Ombudsmandhenbygge eller bortfeste Jorder
hans Landdrok alleene tilbeste. L. L. B. 24.Cap. Parag. ultimo.
Net. Enhver Mand som haffver Gods i Norgesskal haffve sin
fuldmyndig Ombudsmand inden det Fylcke, som Godset udilig¬
gersuden hand selsf boer i det samme Fylcke. L. L. B. 24cap. Lege

Vocab. Befalningsmænd supra.
Hvorledis Kongens Ombudsmænd, avler Kongen enhalff
Marck Sølff om hand farer med at udtage Indnaml om det forhol¬

dis nogen ulowlig der om see L. L. B. 31.Cap. Hsapra Vocab. W¬

vaane Qvæg.
Kongens Ombudsmand skal paa Midtfaste Tingstilsige

Bøndernes at giøre Veye ferdigs hvor det behoff giørissoclegge dem
visse Tid for at giøreferdige. Dict. L. L. B. R.Cap. Lege Vocab.

Veye.
Sicter Kongens Ombudsmandnogen at haffvetaget no¬
get fra Kongens Almindings og bygt det uden Kongens Lowfor den

somsictis (siger sig at haffve haft det i Hæssd 130. Aar for mere da

giørehand det bevisligt siden gaats der om som om Alminding lot

Bondensegen deel. L. L. B.52 cap. her g.ult.
Tager Kongens Ombudsmands eller Adelsmand, Bondens

Godseller Boesuden Dom føre det igienfor bøde Kongen zo marck
Sølff- og bøde den fuldt hand fra tog og hver den med hannem var

og til hiiplbøde Kongen en Marck Søiff. K. Bicap. Perige.
Kongens Ombudsmand, eller hans Fogetsskal fare med

næffnde Mand og tage ud for Gieldt og da tagt Kongens Rets en
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halff Marck Sølff. Vilhandeymedfaresdamiste Kongen sin Ret
K. B. 3. Cap. parag.3. Kongens Ombudsmandskalsøge fattige

Folckis Sager (paa deris vegne som icke selff det formaaeller forstaa
ochafve for sinwmag hvis Fæld der bødis effter Lowen for ey meere.

Dict. K. B. Scap. Par 8.4.
Kongens Ombudsmand haffver første Kiøb paa Kongens

vegne spaa hvis Vare Kongen behøfversor i Landet indføris: Dog
maa hand intet kiøbe eller selge til Forprang eller sig selff til beste.
ibid. cap o. Handskalockiøbe Kongentilbeste Lessor Maar og

gifve Bønderne derfor fuld Værd. Handmaaicke nødenogen tilsat
kiøbe Slacte Fæsorselgesigigien men kiøbeselff aff dem det hafve at

selges oebetale det som en anden derfor giffve vil og som det er værdt.
Giør hand der imod da tiltalis og straffis derfor effter Lowen. Dict.

cap. 9. K. B. msupra.
Kongens Ombudsmandsskal tilholdeomløbendeløse Folck
at tage sig Tieniste hos Got Folck eller straffe der ofver som ved bør.

Lege Husmand G K. B. 2.Cap. Ombudsmandenskalengang
hvert Aar lade randsage og besee alle Tønder Væct og Maal udi

sit Lehn: Dersom hand dabefinder nogen som omgaaes med falske
Tønders Skiepper Væct Bismer-Alne eller Maallde straffis der¬

for effter Lowenssom vedbør. Dist. K. B. 29. Cap. parag. ult.
Omgot det ersligesaagotsut, Bonde maa en selge sin Konis

Jords udenhand hafver Omgot det erslige saamegit Jordfoelige

saa got der imodsor Barn ved hende. Jyd. Low lib. 1. Cap. 35. Jus Se¬
land. lib. 1. Cap. 26. G lib. 5. cap. Legesupra Bonde. pag. 10.

Opbindelser til Tinge noget at opbinde til sin Eyermand

som Pantsete. lem, Godsstilsine Creditorer, som kand giøris udi
tvende maader specialiter G Generaliter. Special Opbudkand giø¬
ris til Tinge imod den Summa someskis naar den Tiltaleviiret¬

teforsig. Reces Christ. 4. Ub. 2. cap u. artic. s. og da naffnis Mænd
til Landsting. etc. Mentil Hiemtingsskal rettis giørlige det er stell¬
ges og affsættes det som eskis og væresiden frifor videre tiltale Ri¬

Bens Ret art. 16.

Gene¬
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General Opbud (iblant Adelen) kand giøris imod nogle
Creditorer, hvo sin Gield vil være entlediget som og siden for videre

Gields anfordring som Opbindelsen ellers er lowliggiorth blisfver

forskaanit. Dict. loco art.2 pereg 7. Doghvosomhafver Forlof¬
vere da staar det hannem frift fors enten hand vil blive hos sine For¬

lofvere eller annamme sin Hvota, aff det opbudne Gods. ibid pa¬

rig ult. Hvorledis saadan Opbindelse skalskeelot ret procederis,
det læris udtrykkelig. Allegat. tert. art 1. per torum. Legesupra Adel

ltem Creditorerne etiam supra.
Opføders eduto. Lat mand vilde Diur eller Fugle daskal

den ootte dennem som dem opføder. Endskomme deløseloc saare
eller dræbenogen Mand da bøde den dem eyer fuld Bods lige som

hand selff haffde giort Gierningen. Skaan. Low lb. 5. Cap. 19. Vorde
saadanne løse og nogen dræber dem da bødis icke derfor. Endsdræ¬

bis de bundne da bødis derfor Tocke Bod ocey meere. cap 20 ibid.

Lege Vocab. Tocke Bodinfra.
Ophoff, betydery. at være Aarsagtil en Ting og ellerskal¬
dis Potoc Pande til nogetsor forstaais heldst udi den verstemmeening

om noget er giortiide som Klammer eller andenwlycke affkommer.
2. er Ophoff det Sted eller Jord i Marcken somligger langs ved

Endernes paa Agerne og Boels Jordshvor Bonden tager sin Plowg
opfor vender paa. Lat. versura. Vdi Jydlandkaldis det Hofvet A¬
gerseller Hofdings Ager: i Sielandkaldis det Høsidfor skal Eyere

sværge imellem Deel ocalle Ophoff. ut Jydske Low lb. 1. Cap. 52.

Opreisning eller og Opreisnings Breff idem, instaera.
tio. Lat. kaldis de Brefvel som nogen kand forhværfve hos Rigens

Cantzeler udi Volds Sager naar deforsømmis i Kiøbingeller
Bircksocicke inden 6. Vger efter Gierningen er skeet fulddrisfvis.

Bircke Ret.. 7. Cap. Endom den som vorder Voldsoretsocickel inden

ser Vaer slowlig stæffner saadan Toug til Lands Tingshand hafver
eysiden der om at mælel uden hand fanger Opreysning. ibid. art. 17.
Nota Forsaadan Opreisnings Breffigisvis Rigens Skrifversudi

Iffs ii

Volds¬

Opr. Orb.

593
—

—————

—

———

Volds Hervercks eller Drabs Sager enhalff Dal. Rigens Ret
art. ult in appendice Vide Vocab Orloff pauloinfra.

Oprifve erulcero. Lat. Stigienkaldes eller omkuldkaste det

som tilforne er giort ut om Arvinger uden Lands da siande Arf¬
ven Dag og Jambling: Endskifftis Arff førsdamaahand saadan
Skiffteoprifvelorkuldkaste naar handhiemkommer. Jor. Seland.

Gb. Cap. 31. Lege supra Vocab. Arff.
Oprør rebell. Lat othendis Straff- udi Guds Lowlæs

Mosis 4. Bogs. Cap. Avers a. ad 5. Idi Dommernes Bogs

9. Cap. G Cap.2 A. v. 1. ad 7. Samuels 2. Bogs 20. Cap. v.). 2.
O 22. Første Kongernis Bogs). Cap. 5. Cap. 2.A. v.20. 4d 25.
Læs Esthers Bogs). Cap. A. v. adsinem capituli,

Syrach. Cap.

7. v. 8. 9. Lege Vocab. Samling.
Orbødemaal vel Orbøttemaalidem. Violatio multe, cri.

menlese aut wolata expiationis. Lat det ere de Sager og Giernin¬

ger someykand bødis med Penges forstaa de Gierninger og Drab
som skeet aff Raad og Forsætulowligen imod Lowen saaoc imod
Laffte og Tilsagen. Line Bødeløse Sageridem. Seeher om Jydsk

Low lib. z. cap. 22. G 23. Jus Seland. lb. 2. Cap. 5.6. 7.12. Skaon.

Lowsom Orbedemaalscap.1.2. Scap. 41. Lege insra Vocab. W¬
bodemacl.

Orbsttemaalkalder Lowen ellersalle de Gierninger som

skee ulowliges imod Løffte og Tilsagen eller paa forbudne siedersat,
Atopbrydeenforligt Sag, som Manddrabs eller andet, hvad det

værekand) orda saare eller dræbe nogen paa uformodelige Tid og
Sted: Hrilke Orbodemaals Sager og Gierningerey kand bø¬

dissaden sarog synderlige benaadinget effterdi saadant skeerssom aff
Raador med Forsæt. Som for Exempel¬

Jydsk Low üb z. cap.2, siger om Drabsom skeer paa Bøtte¬
bods det er paa det Drab som var afstald og Bod fortaget, eller det

Drobsemskter udi Forsamlings oreffter Lowens Lething eller paa
Ting eller i Kircke eller udi sit eget Hus det er Orbødemaal. i
Con¬

Orb.
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Constit. WVoldem patris Regin Margar. parag. N. Ericus Rer in Con¬

stit. sua Anno 169. parag. ultim. Omenslaar anden ihielisiteget
Husseller i Kirckensdet er Orbottemaal. Vide jus Seland cap. alle¬

Fet. Gjus Scanie etiam, som formelder Om mand dræber nogen i sit
eget Husseller og nogen som er med hannem ifellig) eller paa Tinge
eller i Kircke eller paa Bøttebodseller Gangemaal) (or det sted som

Frænderne vare sanckit om den udloffvede Bod at udlegge, eller i La¬
degaard, eller Mølle deter Orbøttemaal og fuld Fredløs Gier¬

ningstert. præalleg.
Ericus Reer, filius Christophori, in Constit. sua, dar og 1 formel¬
der om Orbøttemaalssom giøris med giort Raads det er med For¬

sætseller forsætligviissat indgaa udinogen Mands Hus elle Gaard¬
og der offverfalde slaaes saare eller dræbehannem: Den det giøtser

Fredløs= og alle demedhannem ere i Færoe Følge. Ocbørsaadan
Manddraber aldrig at haffve Fred) (forstaa Kongen giffver den ey
Fredkiøb) Stopreisning) førend den Dødis næste Slect beder for

hanneme til Kongen)orsaatager Kongen hans halfve Hofveklodsu¬
den Jord: orden anden halfve part den som Gaarden eyer hvor

Gierningen skeede. Skaansk Low om Orbødemaal cap.1 stemmer

og her med ofver et etc.
Endsalle de Drabsom skee med villiefor med Raad og Forsæt
paanogen ihans Gaardso: Frelse eller Lægaard, eller Fægaardsel¬

ler Laadegaardseller i Kirckeseller paa Tinge seller paa Bøtbodsdet er

Orbødemaalsor Kongen tager Draberens Hofvetlodsuden Jord.

Ends vorder nogen Mand dræbtsaff de der i saadan Gierning
vare med da værehand wegildso: ærløssor skal ey Bod forhannem

fæstis loceybiudis; om hand dræbis i den siund saadan Gierning

giørisdaligge paasine Gierninger. End delliernogensorsiger
Neys da veries med Herritznæffn. Endtfalderhand ad Lowensdahaf¬
vehand Dagsfristor Natteromatrømme. Dict. Constit. Errict, loco

preallegio, lige parag. 2. ibidem, liem Husfted er Gaardfredsu¬

pra, G Recest Christ. z. art. 22. som ocher med ofver ensstemmer. Vi.

de
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de Raads Raad infra. item Handfestning Erriciparag 14. 15. Hand¬

festning Regi olai, parag 28. siger (At dersom nogen over vindis aff
Kongenseller hans Embitzmændloe falder for Orbødemaals Sag¬
daskal handpinissor straffes derforseffter Lowenssom reter. has

Bødeløs-Sagerssom ickekand bødis Unde locab. Bodstfra. Le¬

ge Wbødemaal mfras.
Orcker ogssum, valeo, consegrorgasseqvor. Lat. der om siger

Jyd. Lowub. z. cup. 18. At Herremændmaakiøbesaamegen Jord
som de orcke og formaa at betale, fordi at de giøre der fyldist aff

idet de vofve deris Hals for Kongen og Landsens Fred. Det var i
Lowensbegyndelseloc iformere Tider brug, at Adelen maattekiøbe¬

frijt Bonde=Godsimen nu forbudit uden Kong. Tilladelse. Handf.
Frid. 2. art.2. Lege Plougs Erieinfra. Hincat orcke eller formaa
intet. Vide der om jus Seland. lib. 6. cap. F. kand ogsaa forstaats om

Helbrede, ogsigis naar en er svageller kranck, og intet formaar at

giøresetc.
Ordholdnæffnsvel Wordtheelseller og Wordtholdnæffn
idem, varigammel Dages et særdelis slaugs Næffnsgamlesvise, for¬

standige Mænd af Rigens Raadoe Adel, hvilckeskulde affsige og
sværgeimellem Konger og Førsters om Lande og Eyendom, saaocom

nogen førde Affvindskiold imod Rigetithi det Ord Ordholds bety¬

der først om deris Eeds som skal formeldet om den de opkræfvis paa

hafverholdt Ord Eedor Løfte som det en ærlig Mand bør. Der¬
næst at deris Ordor Eed som de affsige skal holdis, som yder¬

mereer at læse om den Tvist, imellem Kong Erick Glipping og
Hertug Woldemar aff Synder=Jydland lom det Land Als, Anno

128s. Sc. Videre her om lege Regin Marg, Const. qve Haqvino G
Olaointitulatur parag. 24. Et in Constit. Erici Regn, parag. Nonde.
bet Sc. formeldis ogsigisseumiuramento, Wordtold, skal svær¬

geoffver Affvindskiold deters Chrimine lese Majestatis, udi disse con¬
stitutionibuskalditsde qvo vide Vocab. Assvindskioldsupra.

Orfeyde og trygoe fuld qvittering for Drab, udi Jydland
me¬

Orf. Ori. Orl. Orn.
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meget brugelig og er ret gammel Danske dog ingensted i Lowerne
naffngifvet mig forekommit. Vide Jus Seland, lib. 5. cap. 24. der kal¬

dis saadan qvittering Tryg og beskriffvis den gandske Processam¬

mesteds. Iden Skaanske Lows. Bog 2, cap. kaldis det Jefnede
Eed. Legesupra Fred at sværge G Tryginfra.
Origitspauper inops. Lat er Fattigseller Arm. Heromtaler

Jyd. Low ub. 2. cap. 71. Om nogenblisver Lagsøgtsdet er tiltalt for
Gields eller i andre maader feld den maaey giøresig origit det er

Fattig forstaa, at affhænde sit Gods hemmelig til at besnelle sine
Creditorer. Hine Origet Mands Jyd. Low. Ub. 2. Cap. 24. er enarm

fattig Mandsen Stackarlssom haffver ingen vis Værelse eller Boe¬
pællockandeygifve Skat men er saa fattig at hand en kandcomtri.
buere Stud med fine Frænder hand maa ey nødis til at opholde Et¬

febod. Deqva Contributione lege Jyd. Low lb. 2. Cap. 28 jus Seland.
Ub 2. Cap. 6. lem Orvidespauld infra. Rigens Ret art 36. siger At

den som forfølgis (for Gieldor Vdleg) maa sig mod Lowen ey
Orige orbondabalienare in fraudem creditorum. Vide Forfølge

ningsuorg..
Orloff o: Forloffs eller Samtyckes til noget at giøre eller ud¬
rette og synderlig ide stycker someffter Lowen ere fortaugd og for¬

somtsur, om Manddrab eylowlige efftermælissor for ganger Lands¬
Tingsda maa mand ey efftermæletuden Kongens Orloff. Endigife
ver Kongen ey Orloff at efftermælelda kandhand icke fange der eff¬

ter mælerimeere endrette Mandbodsetc. Jyd. Lowlib.2 cap. o. Hine

Opreisningsuisao leco. lem Fordags Breffsupra. Lege Vocob Effe
termaaletiamsuprz. Calias Orloff og Venskab efter det gamle

Ordsprock, som nu omstunder er surt at fortiene til Hofvesaavel

som andensiedssekt.
Ornumsager ersors. Lat. derom taler Iyd Lowlib.. cap.
40. Ornum er etsær stycke Jords som aff Arilds tid hafver værit ind¬

grafvit eller affmercket med Grøfft Stabel eller Stein, som Een¬

deel eller Eenemercke i hvilcketicke kand drifvis under Reeb om

Gagg
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all Marcken end blessve Reebet fordi hun skierter ald Byen¬

Nota-Eyer all Byen saadant sær Jordsdakaldis det Ornum¬

men eyer uden Byes Mand den dakaldis den Stubeller Særkiøb.

Endler det Tvil som det er Ornum eller Eendeel som det er wbygt

da viide den i Hæffdhafversmed Kiøns-Eedtat det er hans Ornum,
og børey at skifftis til Bye. Endser det ey merckt med Steen, Stabel

eller Grøfftsdaganger det under Reebstert. præallegato. Ideermeere
om Ornum, vide cap s. Dict. lib. 2. & lib. z. cap. 3. ibid. Skaan.

Low lib. 4. Cap 7. Vide Norsk Low L. L. B. 38. 40. Cap. & infra Vo.

cab. Setterboel.

Ortug, eller Ørthes er et vist Talpaa Kori Skieppensut.

Iydland og Fyen er en Ørtug Rugzo. Skieppersen Ørtug Biug)2.
Skippersor et halfft Pundsocen Ørtug Haffte 20. Skiepper etc.
Orvidelinsane, dementer. Lat. o: Gallindog vanvittig. Der om
taler Sielandske Low b. 2. Cap 16 at Orvide og Børnsmaa hvercken

Bodfeste eller tagesuden hinstaar hos der næst var at tage Bøder eller

feste om Orvide vareytil. Vide lib. 5. Cap. 34. Hvorledis Orvide¬

Mand maahefftis og bindissesap. Bindis. Lege Voc. Gallindssup.

Orvissdet er nøyesseller være til freds modico contentut sum.
Lat. som udibegyndelsen paa Kong Woldemars Prafation til Lowen.

Vildehver orfvis med sit eget og lade andrenyde Iefnit datorde

mandingen Low ved. Vide Jyd. Low lib. 1. Cap.1. G. A. Ub. 2. Cap.14.

lib. 3. Cap.5.
Otte Ørtug Solff Jyd. Low lib. z. cap. 1. Hvilcken Landboeli
gamle Dage som rede Otte Ørtug Solff i Landskyldt hand giorde

ud Tredings-Hafne var fire Mændsic. En Ørtug Sølff var 74

H. i de dage men i Norge skalz. Ørtug Sølffrickeregnis høyere end
4.H.l. B. R.C. in Ter. Jurid. Lit. O. Lege Voceb. Landboe. Alas, Ott¬

te Ørtuger og 13. Marck Sølffser 7. Rirdal. eller ocssom andre mee¬

nesc. Rirdal.). Ort.
Oxessom stack eller stanget noget Mennisketil døde dets paa¬
følgende Straff udi Guds Lowslas Mose 2. Bogs

2). Cap. v. 2829330.3.32.

Øde¬
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D
Idegaarde eller Odepladtzidem. solaloca, velsupersiciet,

I. Luine paa Kongens og Kronens skulle besættis og opbyg¬
gis. Om Maaden og Middelder tilsaa ochvorledis Lehns¬
Ocandene Aarligen skulle indlegge Fortegnelse hos deris Regenska¬

berspaa Odegods i deris Lehne der om vide Forord. Christ. 4. Dat.
Koldinghus, den 23. Jan. 1635. Parag 7.

Nota: Hvotil Ødegaarde eller Boliger lader saae Tiende
der affssaavel til Kircken som til Præsten: Aff Korn=Tieniste Dren¬

geeller Karle saae Tiendis ogsaa. Reces Christ. 4. Ub. 1. Cap.4. art.. 51.
Vide Kirckens Tiende.
Hvem som optager øde Jorder i Norge, enten i Herritelleri
Alminding og bygger der paa da beholder hand det itre Aar uden
Leyeor Leding, erickeheller plictigtil Budbyrd, eller at flytte nogen
Veyfarendis Mand og siden beholde det sin Liffstid om hand den

holder og gior Ret der affssom Lowen formelder. L. L. B.St. Cap.

Endshafver nogen Øde Gaarde, som ere Husepaasochand

saaer og høster til da skalhand bære Bud vilhand icke Budbæresel¬

ler fattig Mand flyttes dabære eller flytte den som næst boer og haffve
halff Augel med den som Gaarden tilhører, uden de anderledis kand
derom foreenissetc. Cap. 3. ibid. Lege Vocab. Budsupra.

End dersom Bonden ved Døden affgaar daer hans Hustru
eller Børn (næst til at besidde den Gaard for Skellighed dog ingen

sin Hosbondtil Trodtzeller Hoffmod: Men naar tre Aar ere forlø¬
ben daskal Gaarden sættis for Leding or Landskyld aff ser skiellige

Mænd og siden bæris der aff Budbyrd. ibid. vict. lib. & cap. ut

Justat.
Offnelmultitudo. Latine. o. Formues eller og mangfoldig iff¬

ter Textens Anledning sjus Seland. Ub. 5. cap zo. Vorder saa at aff
Gaag i

Fæ¬
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Fædernis Kuldere offne Frender og paa den anden side ey mere end

eensda bøder dog den ene Frende med Manddraberensden ene Saael
imod den anden Kulds ihvor mange de ere svil hand ey bødel og en ud¬

leggeldagaar det paa hans Fred: Den samme Lowersom Møder¬
nis Frender ere offne eller flere og ey meereend een paa Fæderne thi

ligesom mandtager i Arffssaabødisor Mandbod tert. allegat Lege
Vocab. Saaelinire.
Øffrigheds Magistratus, Lat. Offrighedensingen under¬
tagendis Befalningsmænd, Ridderskabs Bispers Prowsters Præ¬

ster Borgemestere og Raadmand Fogdersocalle andre som ere i Øf¬
righeds Kaldenhver effter sin Condition, strengeligen befalis og for¬

plictis at hafve indseende hvor de Befalninghafve) om nogen em¬
gaaes med Troldomsitem, Signen Manen Maalens Viisning

igien visse Dagis udværelse ot Char cterum Misbrug, som udi
Forordningen er formeldit ocforbudits og naar de om saadant viden¬
dis vorder nogen enten aff Adel eller Wadel sig der imod forseer

dennem da at angifve tiltale og efter lowlig Procesat lade straffe

saafremt de ickeselff derfor ville stande til rette som saadanne Fol¬
ckis Misdere og de der med dennem samtycke. Reces Christ. 4. lib.
2. Cap. 28. Parag.3.
Øge sorat tilsætte eller tillegge noget augeo. Latine. Eincat
forøge at forbedre Jordeller Eyendomseller og andet. u Jyd. Low
1. cap S. som formelder At ingen Deel der Stuff ligger i maa

mand enten ge eller mindskesetc. Vide Stuff infra.

Ømels det ord findis i den Norske Low M. B. Alcap. intitul.
og skal være; effter Textens anledingshemmelig at tilleggenogen w¬

ærlige Sagssom mand icke kand eller føraabenbare sige eller vedstaa

aff Aarsageldet ickekand bevisis: Ordesuranseetssaadant baade i
Guds og voris Verdslige Lower forbindis befindis dog alt forman¬

gefret Diefvels Mennisker som Mesterligen forstaa sig paa i deris

*

Jeffn Christen (formedelst ringe Had) til Spot og Foractshemmeli¬

gen at omble mumble udføre og efftertale wskyldigen enddog de

saa¬

Øpp. Øre. Øtt.
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saadant hvercken vil eller tør megit mindre kand bestaa eller sand¬
drue. Unde lege Vocab. Fiolmælesapra. Lowens Ord der om fere dis¬

selmäct. tuule: Om Ømel og werlig Sagnogen tilleggis
og dets Segt o: Straff og Bøder. Text. siger=Ingen skal anden
w ærlige Sagtillegge uden hand Lowligenkand bevise at hand er

stoldigislige Gietninger som hand tillegger hannem. Allget. Tet.
puag.. Lege Errørige Ordsugra. lem Vicab. Sicte infra.

Oppesexclamoqvirito. Lat. at raabesskrige eller kage sig.
ut, Om Koneeller Møe vorder Voldgiort, og der ere Vidne som

hørdehende Oppe og raabe. Videjus Seland. lib. 2. cap. 42. Grsupra

Nødtvungen.
Øreshafver udigammel tid værit et slags Myntludi værd 15.
Pengelsaa z. Øre giordehalfftredieskilling Danske der Daleren galt

3. Marck og giørnus. skilling, somhafver værit Bod udi Lowen
den dømtis at udgiffve der reed anden Mands Hest, for hver By¬

marck længer end ham var forlafvet. Her om see Sieland. Low üb.
4. Cap. 26. G 27. oclib. s. cip.2. Jydske lowlib. z. Cap. 54. Clas.

1. Øre Sølff var dat Ore Penge som nu giør 7, ß. Danske ic.
line, Sagefalds Øre var igammel Dage 7 Marck Penge men

skalnuleffter Myntens forandringsvære dodbelt som er 5. Marck)
etc. Allas, Ørtug Pengeso:2. Danske Hvidelmen en gammel Ør¬

tug skal være; skilling. etc.
Øttelbyt er alt hvis Boskabsom findis udi ens Beel som
en Liff hafver, hvorfore det offoner Qvægfe, ligesom Lesøre

epponer. Jordegods, hvorfereom Øttelbyt see udi Jyd. Low
lb. 2. Cap.103. som siger: Om Landboevorder seldt for Tiusveri

eller i Hændetagen da skal Bonden der hannem feldte, have Igild

og Tvigild de qvesupra, G Rectst. Christ. 4 Ub.2. Cap.4. Mens

Ombuds Mand forstaa Herritzfoget skal daffvealt Tiufvens
Qvægfæs der offver Dørtærskel maagange Men Adeibonde (det

er Herskabet) tager Øttelbyt deter alle Penge og Hurgerad
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ney selsk kand gaa ud aff Dørren. Men er ey Qvægfæ og
vandet end Ottelbyt da skifftis det udi 2. Deele imellem Om¬

habsmanden og Adelbonde. Mens er noget Qvægfæ tillenddog det
vare icke meere endet Lam et Faar eller et Svin daskal Ombuds¬

mand icke meere for sin Ret hafve. Dict. 103.Cap. Vidents Seland.
b. 6. Cap. 2. der sigis i At Bonden skal hafve alt det som Jorde¬

ligt er for døet og Kongens saa meget som over Tærskalmaagan¬
g. tert. ircallegat. Den Norske Low siger Atalt Tysvens Løsøre

hor Kongen til Tyff. Bacap.
Øren Kiøbmand, er det fristfore at kiøbe Græs=Øren
dog at de dennem strax paa Kongens eller Adelens Ladegaarde stal¬

deeller opsætte foruden hvis de paa deris eget ocicketilforhandlet

Foder skundeopsætte. Dog skulle alle de Kiøbmand som tilno¬
get Foder enten deris eget Cronenseller Adelens Oxenkiøbe
ville gifve Kongens Lehnsmænd tilkiende, hvor mange de ville kjø¬

bel og paahvad sted de ville dennem opsætte octagehans Zeddel
og Beviis særdelis Specisication, hvor mangehand paa sit egetsor

hvor mangehand paa Cronens og Adelens Foder og Ladegaardela¬
der opsætte. Reces Christ. 4. lb. 2. Cap. z. art. 1. parag. 2. Lege Bor¬

geresitem Vocab. Forprang. supra.
End den som tager Zeddelpaa flere Oxen, end paa det sted
fra Martinitil Drifftet befindis skaldit at være; som Zeddelen paa
Undersskalgifve for hver Paar,00. Richs daler til Straff. Forord.
Christ 4. Dat. Fridericksborglden 31. Julii,1647.

Aff Stalden maa ingen Oxen kiøbis til at udføris uden

des som beviis at værekiøbt paa Cronens og Adelens Ladegaarde
eller Borgernis indauglede Foders Riber Borgere undtagit. Allegat.
Rects. Sloce, parag 3. Lege Vocab. Riber Borgere.

S
End dersom befindis nogen Kiøbmand, at søge andre ud¬

veye Handelin til Fordarff og Kongel. Mandater til Foract da

skal
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skal Lehnsmanden der om advaris: Rettis ey da der paaldastande en
hver Adels Person frift fore der paa at tale og hende Dom og halff¬

vart Øxene som saaforbrydis den Paatalende og halffparten til

Herskabitl at være forbrut Dict. Reces & Cap. z. parag.4.
Lege Vocab. Lehnsmændene. G Forordn. Christ.4.

Dat Fridericksb. den 31. Julii 1647.

Lege Vocab. Toldere.
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D Ant pignus, Lat. eller Forved erfeffter Lowenseet og fin¬

Hiøbeskressen) Iyd. Lowubacap. ol. & Tord. porag. s.
(Onemlig at være alt det mandsætter anden udi Pant som til
Forsikkring paa betalning, for hvis nogen kand være anden Mand

skyldig. Dogmaaa ingen Mand Pantsætte den Deels som handey
er Eyendeseller ochafver Fuldmactsat affhænde eller bortskiøde. etc.

Men hvorledis med Pant efter Guds Lowlskulde omgaais
det findis udi Mose 2. Bogs 22. Cap. v. 26. 27. iden 5. Mose Bogs

24. Cap. v.6. lem, Hvorledis mand motte Pante for sm Gield
der om see ibid. v. 10 9).12./3. 17.

Pantsder om talis paa at skillige Mancersl.) Effter Lowen
om hvis Pant somsættis for Indtegte Fæ. Derom sec Jyd. Low

lil 3. c. 56. Jus Seland. lb. 4. Cap. 24. G 25. Skaan. Lowlb 9. Cap.

14. Norsk. Low L. L. B. cap zu.
(2.)

Det Godssnemlig) Hus Gaards Jord Grund og Eye¬

dom som til Forsickring for laante Penge eller anden Gi. lystil Tin¬

geffor vis Indervant Pantsættis igien til en visse Tidat indløsis.

ponoratio. Lat efterdi udi denne Tid at udlaane eller Borge uden

Pant og god forvaring mißligt er etc. Reces Christ. 4. lib.2. Cap. u.
art 9. Parag.7.

(5.)

Naar nogen aff Trang vorder foraarsagit sit Gods til

brugelig Pant at afistaa siduciaria venditio. Larine. Der om vide

Dict. Receß. lib. & cap. ut prinz. Sartic. ii. ltem Norsk Low K. B.
20 cap.

(4.)

Det Gods og Mobilier, som nogen kand leveris i Hendes

ti Forsickring og Pantshiemmesor uden Tinge med vilkorsigien til
visse Tider at indløsis Lat saucia. kaldit Unde Vocab Vilkor Pant

infre.

Pant

Pan.
——
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Pant for Indtægte Fæl kalder Lowen det Pant, som ud¬

sættis for Qvægor Fænnit der indtagis aff Engeller Korn i Hus¬

for hvis Skade der paagiort er. Saadan Pant fralløsisseffter som
Eyerne vordeomsatte og forenede, naar de legge deris Marcker i
Heygnit. End vordersaadan Pant icke indløst for alle Helgens
Dagsdaer det forbrutseffter Jyd. Low lib. z. cap 36. Idermeere vi¬

de Jus Seland. Ub. 4. Cap. 24. 25. Skaan. Low lb. 9. cap. 4. Lege Vo¬

cab. Indtægte Fæ.lem, Lagepant supras.
Den Norske Low melder at Qvægits Eyermand erplictigs at

betale hvad Skade det giørsi Agger eller Englor udløse det effter Lo¬
wen. Hafver hand icke Pengeldaskalhandsætte Pantseller Forlof¬

veres som ere gode for at betale Skaden. etc. Vide L. L. B. 31.Cap. G

Vocab. Vanefuld Qvæg infra¬
Voris Jyd. Low z. Bogs). Cap. formelder Om en sigter den
anden inden Tinge at hafve sat hannem noget til Pant eller For¬

vedseller laant hannemssine Pengeseller Hestseller nogen anden Ting
ihvad det er da er handskyldig der sigtissatlegge ud saameget som

handganger vedsor gifve der paa 12 Mænds Eed. Endifalder hand
ad Lowenslegge udsder paaer kiært. Endstaalhand Dom og vorder

ofverhørig og retter ey inden Laugdagsdaer handskyldig, at rette ved

Bondenfforuden det paa er kjært 3. Marcks og z. marcktil Kongens
saa som hand var falden for Næffninge; og saa maa der efter Nam

brugis som det er Lowdeelt paa Tinge End vorder Low festsocey paa

Tinge da er det Lowdeelt Men alt det mand sætter til Pant el¬

ler Forvedspaa Tinge det skal mand løse til Tingestert. præallegat.
Endsætternogen anden noget til Pant og kommer der Ild

idet Hussocbrænder det opmmed andre Bondens Kaaste og ere Vid¬

netil at Bondentabte sine Kaaster med hans da er hand skyldigat

være Angerløs. Jyd. Low lib. 2. Cap.14. Lege supra Voceb. Giem¬
me. Hinc.

Pante=Bog) er befalitat holdis til hver Herritz Ting og

Lands Tingshvor udi skal indskrifvis alt hvis inogen maader inden

Hobb

Tin¬

Pan.
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Tinge Pantsættissoren hver som det begierer der af Effterretning
Skrifftlige gifvisssaahand der affkand vidt som det Godsshannem

bindis til Pant anden tilforne tilbrugelig eller deslige vist under¬

Pantsater. Reces Christ.4. lib 2. Cap. f. art. U. par ag. ult. Alias.
Pante Brefve eller Skødersom udgifvis aff Adelenspaa

Jordegodssskulle læsis og paaskrifviis næste eller andet Lands Tingsi
de Lande de udgifvis og dateris. Reces Christ.4. lib. Scap. z. artic.5.

Legeinfra Vocab. Skøde.
Pante=Brefve naar de til Lands Ting hvor Godsit ligger
ere læste og paaskreffnelda maa den som noget Gods Pantsættis san¬

namme det ved Fogden, (forstaa Herritz Bye eller Birckefogit) og
tuende Daanemændsseller gode Mænd) aff dens Standludleggiøre

skalssaafremt det icke tilforne aff andreannammit er. Glørispaa an¬

nammelsen ulowlige Forhindring spilde dog icke den Pant hafver

sin Rettighed. Vil ot nogen hende Dom paa Pant for Eyedomsda
skalhandallenetage fylliste aff Pantet effter gode Mænds sigelse
og en videre hvorledis og Pante=Brefvit formelder. Dict. Recest. lib.

2. Cap.1. art 9.

End den som vist under Pant hafver (effter Brefvenes paa
tilbørlige Stæder nemlig til Herritz=Byeseller Bircketing forsiden

til Landsting, hvor Godsit ligger ereloflige læste og paaskrefven)

saadant Pant=Rettigheds gaar for alle Pant og skalførst udløsis:

Maade samme sit Pant og Rettighed, Pantsætte eller affhænde
naar og til hvem hannem lyster. Ordersom den Pantsættendes icke

Rettigheden udi rette Tiderudlegger som udlofviter datræder

Panthafvendetilsit Pant uden nogen Indførsel: Begierer hand
og Mand aff Tinge, som det sigskulleleveresdaskulle denaffnishan¬

nem uden Ophold. Vilhand Pantet affhændeseller beholde det til
Eyeldatilbinde Eyeren detsat indløse inden to Maaneder: Naar

form. to Maaneder ere forbi, daopkræfviis til Landsting om det er
Adels Gods, eller til Herritz=Byeeller=Bircketing om det er Bond
deeller Borger Eye Mandt som det skulle tanere. Løser Eyeren en

Pan¬

Pan.

6)

Pantet inden anden Maanetz dagleffter det er tarerit, da selge el¬
ler beholde den Panthafver sig til Eyedom octage sin resterende

Rettigheds amt anden bekaastning for udloe levere Restenseller dets

Værds til Eyermanden eller nedsætte det til Tinge om hand det en
annamme vil. Reces Christ. 4. b. 2. Cap. s. art. 1. Lege Vocab. Vis¬

seninfte.
Den Norske Low formelder Om Mand sætter anden Pant for
nogen deelsda forvare Pantet som tog Hafvede sat nogen visse dags
at løse det igien da skalhand bindehannem eller hans Ombud det til

samme Dagsochafve der to Vidne til. Løser hand det icke da da giør

hand hvilcket hand vil enten hafve det efter ser Mænds Vurdering
eller selge det en anden ochafve der aff sin Gield som Pantet tog oe
Eyermanden det som til osvers er. Men icke maa hand det tilandre

høyere forpante end hand det selst hafver i Pant. Erderingen for¬

sagd Dagsat da skal Pant løsiis inden 12 Maaneder eller fare der¬
med som sagter. K. B. 20. Cap. Parag.1.

Endsiger tert. ibid. Hafver mand Pant for sine Penges hvad

heller det er Jordeller andetsda skal det Pant vurderis: Affhænder
hand det Pant til nogen anden daskal handhafve Vidne til sit

Pant ocløse det ad første 2. Maaneder om hand er inden Fylckis.

Erhandicke, da hafve det løstinden første 12 Maaneder efter hand
kommer i Fylckit uden hand hafver saadan Forfald som Lowen siger.

Vidneskal hand der tilhafve at hander sand Eyermand til det

Pant ellers maa hand det aldrig søge. Sætter mand tvende Mænd
eet Pant, da beholder den Pantet som først tog det: Thiden an¬
den togforgieffs der sidst pantit om det er bevisligt, codem loco n

supra parag. ult. Vide Rigens Ret artic. z. Esupra Vocab.

Ind¬

førsel.
Pant og Forlehningsmaaey hæffdis nogen til Eyedomsnt Re¬
ges Christ. z. art. o. lem Norsk Low Odels B. 1. Cap. Vide Hæsid

Jupræ¬

Papiister er en særdelis Sect hvorfore den som (vitterliger
Hobhi

Perist

Pap Pas.
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Papist eller aff den Papistiske Religionsvære sig Adel eller Wadel
den nyder ingen Arffeller Tieniste her i Rigerne men en Arfveløssor

samme hans Arfve folder tilhans næste Slector Arfvinger. Ickehel¬
ler maa slige Papister bee her i Rigerne. Findts ocellers nogenssom
paa Jesuvitiske Stegersat have gangit i Skoleseller sinderitlda maa

den icke til noget Kaldrenten i Kircker eller Skolersbettois. Recess.
Chr stenbr. Cap. at 1. Linesectb. Munckesapre.
Eyheller maa nogen Iver understaa uden Geleitsbreff sig
her i Riget at indbegisfveeller finde lade Fordrister sig nogen der tillot
betræffis da skal hver Jøde udgifve tilhans Kong. Mayest. et tusi¬

de Richs daler Straff. Ocpaa det ingen undersleffher udinden skulle
begaais men saadant alvorligenholdis og effterkommis i dahafver

hans Kong Mayest. Naadigst tilsagt den som nogen Jøde angif¬
verfor Lehnsmanden anviser derfor hver gang et halff Hundret Rix¬
daler. Forordn. Frid. 3. Dat. Hofn. den 6. Februar. Canno 16st.

Paseller Pasbord, Libellus, Lat. kaldis Breff og Beviis
som Adelent eller andre gifve deris Tienere naar de med villie og ven¬

skabatskillis fra dennem til Tegen og Vidnisbyrd, at de hafvetient

kroligen ærligen oe vel saa demaattiene og være hos hvo dem lyster
og deris Tieniste behøfver.
Gaards Retten artic. z. forbinder At ingen maa tage den

Svend i Tieniste som drager fra sin Hosbonde uden Pasbort:

Hvo det giørsskal værefaldens til den Svenden fradrogs et Hundre¬
ve Marck Danske Penge straxat betalel udihvad Byehan tiltales
under Indlager. Søe Retten cap. 34. formelder At alle Styrmænd

og Baadsmænd skulle tage Pasbord aff deris Skippere naar hand

dennem forløfver og gifve dennem det Vidnisbyrd veforskylthafves
og maningen Skipper dennem det nectesetc.
Nota

Ingen maareyse i Norgel igiennem Landets som icke

hafver Pasbord enten aff Kongen Kongens Befalnings Mand¬
Herremænd, Laugmænd, eller andre gode Mænd hvor med hand

kandbevise hvedenhanderkommen og hvad hans Værff og Bestil¬

linger. Ot.H.F. 240.

Fin¬

Pas.
———
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Findis nogen at drage omkringssom icke hafver saadan Bevis
daskal Kongens Ombudsmand tvingehannemsat fare tilbage igien

ochente sig Bevis eller Pasbord, Kommerhand offtere uden Pas¬
bord, daskalhand paatagist og sendis tilbage igien Men hans med¬

hasvendis Gods skal blive tilstede indtil hand kommer tilbage igien
med fuldkommen bevisningsat hand hafver Ret med at fare. Kom¬
mer hand offtere uden rittig Beviis daskalhandtagis 1 og forva¬

ris nogen siund i Fængsel og siden sendis tilbage igien imod hans
villiesom hand ikke vil velvilligen fare. ibid.
Hafver og nogen Pasbord eller Beviis da skulle saadan¬
ne Pas og Brefve grandgifveligen randsagis baade paa Skriften

og Indseglet om de ererictige: Befindis de falske at væreldastraf¬
fis den saadan falske Pasbord eller Brefvehafver med at fare som

en Falskener. Otmaa saadanne Pasbordicke lenger actis for goder
end et Aar. Dict. C. B.24cep. Lege supra Vocab. Betler. Findis
og nogenssom viltrue sig Fordringskab til som ickehafver Pas de

maapaagribis sor føris til Ombudsmandenfor straffis som vedbør.

V. f. B. is cap. pereg.2. v. ultimo.
Nota: Alle de som villereyselange Veyesenten de ere Frieller
Wefrijt til Fordringskab at nyde i Norge deskulle tage Pas hos

deris Lehnsmand under hvis Gebeet de ereboende: hvor udiskalsøe.
cistert, om dehafve fri Fordringskab eller icke og paahvor mange
Heste for dennem og deris Gods hvorhen deacte hvad Erende de

hafvel og hvorlænge deris Passe skullegielde: Orskalsaadanne
Passe fremvisis for Skydtz Skaderens paa hver Skifte og naar de

komme tilbagesda igien leveris til Leynsmanden. Forordn. Frid z.

Dat Frederichsb. den 24. Decembr. 1648. art. 12. Lege Vocob. Geisi¬

ligesupræ¬
(

Ingen Reysende fra Danmarck blifver befordrit med Skydtz)

og fri Fordringskab udi Norge uden hand hafver hans Kong. Ma¬

yest. Rigens Hoffmesters eller Cantzelers Pas elleror det er nogen
aff Adelen i Danmarck, som hafver Gods i Norge, da de og deris

Hohh in

Tie¬

Peb. Per. Pes.
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Tienere af dennem forpassede at befordris saa vist Lowen oe For¬
ordningen tillader: Ellers andre som reyse skullehafve Lehnsherrer¬

nis Passe paa fornøden Skydtzferd for Penge efter Passens ind¬

hold. ivid art. 22. Lege Vocab. Skydtzferd infra.
Pebersvennne skaldis ugiffte og ledige Karle somsiddepaa
Landsbyerne gemeenlig til Huse hos andre, og lefre aff deris Aager

og Skinderi uden tvist der aff næffnt at lige som Peber er skarp og
sterck, saa ere og saadanne gemeenlig sulten og arrigpaa deris egen

Prositoe Fordeels saaat derifve og slideomsig, ligesom Peber i
Saarsetc. Hvorfor saadan Skinderiler forbudet paa Landsbyerne.

Vide Reteß. Christ. z. art. 33. 48.

Ordinantz. Ribersart. 4. siger At alle Pebersvenne og Tie¬
niste Folck som bruge Kornsæd de skulle der aff Tiende og aff So¬

gnepræsten lade dennem skrifve i eller straffis som de intet haffde
Tiendet. Vide Dick. loco, 6 infra Vocab. Tiende. lem Norsk Low
K. B. 23 Cap. G supra Vocab. Bissekramere item Husmandetiam

Jupra.
Perlehuer Edel-Steene og andre Smycker samt Fløyels
Kioriler, hvorledis der medskal forholdis og hvad Adelen maa deris

Døttre medgifve derom lege Frid. 2. Receß, artico. .. Lege supra

Vocab. Fløyels Kjortler.
Forordn. Reg. Frid. z. Dat. Hafn. den 24. Septembr. 1851. der
udiforbindissat ingen maa sætte Edelsteene paa sine Huer eller lade

siickesine Klædersmed nogen Stickning aff Perler Guld-Solffiel¬

ler Silcke Bordering. Art.4.
Forbindis ogsaa ibid. at ingen maa bruge runde eller skiesve
Perler og Stiffter med Adelsicene at besætte sine Klæder med men

Perler forløfvis Adelen alleene at bære om Halsen og paa Hofve¬
dets ellers maabrugis til Smyckeri Smed Gulds udi Kieders Bel¬

ter sor anden Gier dog uden Ammeleren saavel som tvende Smy¬
cker og Klenodier bærissor icke videre. Dict. Forord. Reg. Frider.. 3.

artie 5.

Pest

Pes. Pil.
——
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Pest Blodsot eller og anden smitsom Singe naar de ino¬
gen Kjøbstæder optændis hvorledis da der med skulle forholdis det
er meget Gudfryckeligen Christeligen og vel forordnet aft Hølosli¬
i
ge Kong Christian 4. effter hans Mayest. der om udgifne Receß

den 2. Bogs 4. Cap. som indeholder 18 Artickler.

6.) Hvorledis de Siugis Forstandere skulle forordnis. (2.)
Hvorledis med dennem skulde holdis som fra befengte Steder kom¬
me. (3.) Om Byens Øffrigheds Tilsiunsmed Cronens ocandris

Rettighed. (4.) Om Pesimesterens Løn og Kald. (5.) Borgeme¬

stereot Raads indseende med Apoteckere og Bartskere saa ocom
Taxt paa Medicamenter, preservativer og Røgelse som paa Raad¬

husit skalanslais. (s.) Om all Fructis affskaffelsessom Eble Pærer
Plommer Kirsebærfoedisliges og at got velforvart Proviantsaff al¬
leslagsffal holdis. (7.) Om Pesthusens Anordningsor dets Kircke¬
Gaard. (8) Hvorledis forholdisskalinaar Stugdommen inogen

Byeoptendis. (9.) Om Pest Husens Capelanshans Løn og For¬

hold. 100.) Hvorledis for med hvad manter de befengte Huse tilhol¬
dis. (9).) De Fattigis Tilsiun ot Ophold. 62.) Ombeføgning
aff hvemsoe hvorledissmandsig der med skulle forholde. 63.) Sto¬

re Værdskab og Bryllupper affskaffit paade Tider. 94.) Om Be¬

grafvelser. (55.) Liigkister aff Fyrskulle giøris Taxt. (16.) Om
Liigklædeot Lagen.. 67.) Om Liigbæren. Ocfordet sidstesom
Grafve og Grafver Løn. Hvilcket alt meget Gudfryeteligenor vel
er forordnitssom samme steder er at seesor for vistløfftigheds skyldsat
indførissherforbigaats. Men hvo det behøfverssøge sig det ler præ¬

allegat.
Pijls saler. Lat. Weta. Tipilestagersoctre Ymper Abild
Pærer eller andregode Træer skalen hver Bonde væreforplictet

Aarligen at plante og sætte imeden hand hafver vom eller udgifve
for hverthand forsømmersen Richsmarck til sit Herskab. Reces Chri.

stian. z. art so. 6 Receß Christ. 4. Ub. 2. cap. 30. art.. Lege Vocab.

Humblekulers, sapra Lehnsmand.
Pin¬

Pin. Plo. Pol.

66

——

—

Pinligensqvestiotormemum. Lat maa ingen forhørisffør¬

endhand for nogen ugierninger forbunden og dømt til Døde. Reces
Christ. z. art. 19. Handf. Olaipparag 16.
Plougseries der under kand forstaais saa megen Jords Bon¬
den kand drive med en Plouigssom Herremænd maatte feste i gamle
Dagesom de ey hafve fuld Plougserie hvilcken Feste Jord dehafde

dog frifor Lething. Iyd. Low lib. Cap. v. Men Haffnebondelo:
Selffeyerelskulle der imod giøres aff hvis Jord handkiøbtesetc. Vide

seg. cap 18 ibidem tem Jub Vocab. Orcker paulosupra. Alas.

Plongspilde kalder den Norske Low som nogenhugger an¬
den Mands Øegfor Ploug eller Harsve eller spilder Oegride eller

Ploug=Redskab om Vaardagen da bøde Skaden aff Afvindsbod
til Eyeren effter 6. Mands Domsor Kongens marck Sølff. L. L.

B.N. cap. parag. 1. Ends spilder mand andens Ploug, Harfveseller

hugger hans Festes eller Sæle Bidtzel eller Tømme, Skagle Byg¬
gelseller Hornspensel da bødis for hverts. Øre Affvindsbod. End
stielhand det da vorde Tiuff derfor. ibid. parag 3. Lege Vocab.
Stieleinfra.

Politi ergemeen Borgerlig Regimente ur i Kjøbstæderne
hvor om Christ. z. Reces art. 6. binder og forplicter, Borgemestere og

Raad, at de skulleholdegod Skick og Politi i Kjøbstæderne saaat
der findis gode Embetzmændlochver der kand bekommeffor et skielligt

værdi Humblel Salt, Staal Klædes Støffles Skoe for andet hvis
Landsens Indbyggere behoff hafvessom bør at findis fal udi Kiøbstæ¬

derne. Dict. loco &c.
Posepilter det ordfindis i den Norske Ordinantz fol 73. oc

forklaris sammesteds, at være de Drengebørn, som løbe om i Kiøb¬

stæderne forgot Folckis Dørre og tigge Almisseforholde sig for Sko¬
lebørnsoc ere dog icke: Saadanne Posepilter maa Skolebørn dra¬

ge i Skolen forstraffe dennem med Riis, indtil de enten gifve sig udi
Skolenseller og til Handverck. Dict. Norsk Ordinantz. loc. ut sapra

Hvorledis.

Post¬

Pos. Præ.
————
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Postbudemissarius. Lat. ere ordinarie forordnet ofver all

Danmarck. Forordn. Christ. 4. Dit. Hafn. den 24. Decembr 1624.

saaor derhos deris Budeløn og Brefvepenge for hver Miilisær.

Lege sapra Voctb. Budelon.
Postværcket imellem Danmarck og Norgeshvorledis det for¬
9
ordniter
der om12ste Forord. Reg. Frid. z. Dat Hain, den 9. Augusti

Anno ico, som iplant andet formelder At Postenskalhafveen

visse Dag at affgaa nemlig hver Fredag Astten som Sommeren
naar Klocken er otteffra Kjøbenhaffnfor om Vinterensnaar Klocken

erser Fra Christianialhver Løverdag Afftensom samme Klocke slet
baade om Sommeren og om Vinteren og maa ingen over forbemelte

specificerede Tider Posten opholde. etc. ibid parag.. Skalocsaa

hans Kong. Mayest. Befalningsmænd i Kjøbstædernes hvor Po¬
stenigiennem gaar være Postbudene med Ordere behielpelig) at

de ved Nator Dagstil Lands og Vandssblifvebefordrit. ibid.

Fogderne i Norge skulle forsvare de forordnede Post=Bøn¬
der udi det til dem gifne Friheder saa octilholde dem saa snart

Post=Secken til dennem ankommersen Karl og Hestiberedskab haf¬
velsom den kand fremføre og icke slippe den førend en anden hafver
gisvit sigtil Veyes igien og maaicke Post=Secken vedsmaa Børn

eller Qvindfolck fremsendis. Ingen Fogithafver møttlde forordne¬

de Post=Bønders at forandres eller tilsætte andre i deris sted fuden det

skeeraff særdelis rictige Aarsager og med General Post=Mesterens

videnskab. parag 3. G 4. Om Brefve eller Bude=Lønstil hvert sind i
sær hvadgifvis skal det findis ibid. parag.s. G ultimo.

Prædicke cencio. Lat maa ingen tilstedis som icke hafver
lagt sine gode fundament, og Grundvold i den reene Lærdom og
førtet got stille Leffnet uden nye Noedr. og anden Letfærdighed og

hafve deris utvislactig Vidnisbyrd fra Universitet om deris Lær¬
dom Leffnet og Omgangelse. Reces Christian.. 4. Ab. 1. Cap.I. art. 1.

Lege supra Vocab. Cattestation.
Kommer nogen til Superinten Jenten, med sligt Vidnisbyrd

Iiii

(1

Præ.
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og Kundskab maa de tilstedis for ydermeere commenderi at prædi¬

cke oenaar noget Kald vorder ledigt maa de til dets Tieniste sig
angiffves og lade høre dog Sandmændene icke der med at betagis de¬

ris fri Rettighed og Kald, effter Ordinantzen. ibidartic.2. Lige

Kaldsupra.
Ocpaa det den staderendis Ungdom deris nødige Øffvelser
udiprædicken sickeskullebetagis daskaludialle Gymnasis og stør¬

ste Skoler forordnis at den sig udiprædickenerercere vil det for
nogen aff Professoribus, og udi Skolerne for Rectore ochans Medtie¬
nerelgiøre kunde hvor om en hver da om sine Feylemmed Fructsadva¬

riskunde. Lodem Reces Scap. art.4. Vide Professorer paulomfra.

Prædickener skal aldelis holdis efter Ordinontz. fel. 2. &c.

saa de icke bliffve for længe eller for viitløftige den gemeene Mand
tilkeedsommelighed: Ocskalden sidste Deel aff Prædicke=timent

paa Landsbyernelanvendis paa Børne Lærdoms Forklaringspaa det
de Gamle saa vel som de unge ret til grunde maa forstaa samme
Dørne Lærdoms meening at fore tilbrug udi Liff og Leffnet.. lemzu¬

0.

di Liig Prædickener skalholdis maade baade med Lasten og Lofven

som for Gudsmed en god Samvittighedskand være forsvarligt. Re¬
ceß. Christ. 4. Ub. 1. Cap 1. artic. 6. 7. Lege Kircke Tieniste sufra.

Prædickere Eclestastes Lat. som udtienthaffves enten i Kir¬
cker eller Skoler og haffor forestaait deris Embede irolige og vellot

ickelengerekand for Skrøbelighedsskyld den vorder aflagt med et

Prebende at føde sig aff sin Liftstid naar hans Kongl. Mayest. der
om underdanigst besøgis Kircken Ordinantz fol. 92.

Prædickanterne skulle udialle Gudfryctige Samqvem væ¬
re forplictede at paaminde dennem som med Sværen og Banden)
Gud den Allerhøyeste fortørne og der hos formane at denoget til de

Fattige udgiffve:Maaor

deris Naffne antegne som sig der med

modtvilliganstillesoctil Herskabet offverleveressom tilbørligen der of¬

verhaffver at rette for deris Straff paabinde Reces Christ. glib.1.
cap. art. 316 darag. 1. Lege Præster pauloinfra.
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Præster Pastores Ecclesie, skulle forsørgis med Nødtorfftig
Ophold, iden 5. Mose Bogsy2. Cap. v. 67 1. 12. 17./8./9.
Cap.14. A vers. 22. at sinem Capitul. Cap./6. v.)./4. Cap. 25.

v.4. G Cap 26. v.).12. Idenz. Kiønicke Bogs 5). Cap. A. v.5.
ad

2.

Hos

Evangelisten

Matth.

idet

10.

Cap.

v.

9

10.

Hos

Luc.

Cap. o. v. 7.S. Vdidenz. S. Povels Skrifvelse til de Corintheri

det o. Cap. v.4.5.8. 9 10. 12./5.14. Orden første Skrifvelse til Ti¬
moth. i det s. Cap. v. 17. 18. Kirckens Ordinantz fol. 72. 76. S. Fl.

Præsters forhold, udi deris udvortis Lesinitor Omgengelse
der om legesupra Vocab. Biscoper.

Præsters Frihedor Privilegier, udi Mose). Bogs 47. cap.
v. 22. □ 26. Mosse z. Bogs 25. Cap. v.32.3334. Læsydermeereher
om udi Efdræ Bogs 7. Cap. v. 24. Legeinfra Privilegiacleri.
Corum.

Nota: Hvosomhaffver nogen Præstemand eller Degen til at
tale for nogen Geistlig Sag, daskal handtale hannem til for Her¬

ritz Prowstenseller Superintendenten, udi Lehnsmandens nærværele,

ud hvilcket Stifft det erssom hver haffver Befalning offoer: Er det og
om Verdslige Sager som Jord, Ager Engseller Gieldsdaskalhand

søgistil Herritz Ting og Lands Ting-Or dersom Præsten som til¬
kalissicketilsiger Lehnsmanden naar hand stæffnis eller tiltalissor der

offver mister Jord eller Eyedom dastaa Præsten eller Degnen

Kongen derfor til Rette. Ordinantz. fol. S. K. Riber Artick siger
At dersom en Bondehaffver nogen Sognepræst noget til at tale da

skalhandtalehannem til for hans Herritz Provests og Prowsten pli¬
etig athielve Bonden saa vist Ret er saafremt Præstenicke villa¬

desigaff Bondenfordeele til Tinge. art 17. Dict. loco.

Præster nydefri Oldengieldor Ildebrand, paaderis egne

Gaardis tilliggendis Skruffvesom der er saamegen Skow til hans
Gaarde: Nyderorsaaall Fructor Landgilde aff hans Aner=Gaard¬

dog Forsvarit bliver hos den rette Østrighed med mindre Ferspa¬

rito: Herligheden forstaa Saafald, Stedtsmaalssamt Egtor Are

Iiti i

beyde
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brydes udi Bispernis Tidhafver fult Præsterne da nydede det oc¬

saa, dog maade eyforhugge Skowerne tilwplict. Riber art.s. fol.
11. Vide Lehnsmænd.

Præster Degne og Subdegne maa ey være Verie paa Leeg¬
mands Ting. Iydske Lowüb. cap. 31. Hvorforudi Ordinantzen
fol. og formeldis, at Prowsten med Kirckevergerne skulle forsvare

Sognepr sterne og svare til deres Sager og hvis deicke tilgafns
det kunde gio etii Tinge daskulle de dennem indføre for Østrighe¬
denfor flie det saa at Præsterne maa faa deris Retlighed indstilgo¬

de Reede Erietor noget nogensteds fratagetsenten Bonde Gaarde

Agers Eng Skow Fiskevandseller noget saadant med wrtsda skul¬
le devæie der om (ved Lehnsmandens Hielp) at det maakomme der¬
tiligien med Rette. tert. preallegat. Lege Vocab. Lehnsmand supra.
stem Riber art s. fal 131. Vide Reces Christ. geb. 1. Cap.4. art.34.

som og her med siemmer ofvereens. Endsfindisnogen Præst eller
Sædedegensbrøstholdne, og hafyer ringe Jord at bingelde skulleny¬

de Kirckens Jordernaar de ledig vor des for billig Festendog for Aar¬
lige Landailde til Kucken. art 35. ibid.

Præster eller Kirckeverier, som klage paa nogen Mands at
handey hafverretsærdelige Tendit daskal Lehnsmanden eller Hos¬
benden væreplictig, at ladekaste Benden=Korn som paatiagis et

findis hans Brasida i nogen maader dahafor forbrut sm Gaard

tilsit Herskab, Reces Christ. z. Art. 1. Parag. z. Legesupra Adelle
mfra Tiende.
Præster der reenlige lesve de skulle hafveet Bor og Værelse

fri for ald Rædsel, hvad heller deboe paa Kückens, eller derig egne

Jorde Ind. Lowlb z. cup 10 Handsesin. Oluparag. 2. Vise Kircke¬
5

Lordiner Brag. Co. Riber Ordinantz Art.s. Overmere om Præster¬
i

u prold Legenfra orb. Tiende. lem, deskulle hafve Over

paaber. stere Høytider. Ordinantzfel og.
Præster maneytage Skenckeller Gafve for Bøndernis
P. Fr. Ifvelser eller afløsning, men lade sig nøye med deris Oster og

Tien¬
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Tiendel eller hafveforbrut deris Kald) ocaldrig der efter tilnoget

andet tilstedis. Reces Christ. 4.lb. 1. Cap.1. Art.. 5. Handfesin. Olai

par 8.1. stemmer ocher med ofver et.
Den Norske Ordinantz ilige maader forbinder at Præster¬
ne i Kjøbstæderne saavel som paa Landsbyeine maaeytage Pen¬

ges eller anden Foræring for Skeisflemaal eller afløsning. Unde vi¬

de dict. loc. fol. o.
Præster Fogder eller Bønder maaicke selge nogen Øren
aff Stalden enten til Indlændiske eller Vdlændiske, til at udføris.

Hvoder med befindis-dahassve den Kjøbende forbrutsaadan Øxen
og den Selgende Værden til Herskabit. Forord. Christ. 4. Dat. Fri¬

der borg den 31. Jult, 167. parag.4.
Ret: Ingen Præst Kongens Fogetseller andre Fogder
Soren-Skrifvere Bonde=Lehnsmænd, Kirckeverger eller Præ¬

stens Medhielperes skulde holde nogle Gaarde frifor Skydsferdsu¬
den alleene deris egne paaboende Gaarde, somsedvanligt værethaf¬
ver Mens Præsterne at rettesigeffter Ordinantzen, i deris So¬

gner med deris Reyser og Fogden og Bonde Lehnsmanden, naar de

reysepaa hans Kongl. Mayest og Rigens Værff, at føris og befor¬
dris aff den ene Bondesaa vel som den anden til fornødenhed uden

underskeed. Forordn. Frid. z. Dat. Friderichsb. den 24. Decembris,
Anno 1648 artic.5.

Præster eller andre Geistlige som sig forsee med det hellige

G

*

og høyværdige Altaris Cutramentis uddeelelse u actsom or utilbør¬

ligen forholde Fe Viinen og Brødet u deele den Præst skulle strax

forpisiis Prædickestolens ve sig der fraentheldt og chter offentlig Aff¬
bed aff Prowstenabsolvern, (eller ot aff Biscopen, om den er self
Prowsts sig forstet haffver)or sident efter Landemodis Domsaffsæt¬
tistorforholdis effter som Lehnsmandenseiler og den Jus Patrovatus

haffver med Bispentfeffter som Persenen sig forholdet hafver) han¬
nem noget hans Liffs tid aff Kaldens Indkomst forordner. Recess
Christ. 4. Ubl. Cap.1. artic. 23 parag.1.2.3. Endde Præsier som

Iiii i
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befindissaabeskenckt at deey kunde giøre deris Embede uden For¬

argelse hvad heller de fordris til nogen eller icke de skullestrax uden

videre paamindelse dømmis fra deris Kald. Fodem Recesser cap.
artic. 22.

Præsters Giftermaals hvorledis der med effter Guds Low

skulde forholdisssaaothvo de maattetagesor icke tage til Hustruers
det beskriffvis udi Mose z. Bogs 2). Cap. v. 7.13./4. saaledis: De

skulleicketage nogen Hoerkone, eller den som erkræncket eller den
som er skildt fra sin Mand. Hand skal tage en Hustru ihendis Jom¬
frudom en Enckes eller udskuden eller krænckit Hore den skalhand
icketage Men en Jomfruf aff sit Folck/skalhandtage til Hustrue.

tert. allegat.

Reces. Christ. 4. lib.1. Cap.1. art. 32. forbindersatingen Præste¬
mand maa ette nogen Qvindis person, som aff andre tilforn besoff¬
vit befindis. Acter nogen sin Person og Stand saa ringesor sig her i¬
mod forargeligen fordrister og forseer miste efter lowlig Proces, der¬

for sit Kald. Ilige maader mister og or den Præst sit Kaldshvis Hu¬
struføder fuldkommet Barnfor der med kommer for den tidsen Erlig
Danneqvindeborat giøre. Dict. Receß Sloc. ut lupra. Lige Vocab.

Studentle Ordinantz. fol. 74.

Præstedsttre som bedreffve Hoers idet gamle Testament
skulde brændis effter Guds Low-Thihun beskæmmede sin Fadersi
den 3. Mose Bogs 2) Cap. v. 9.

Præste Calentes eller Giestebudscurionium, sacerdorium.
Latine er affstaffit Men naar Herritz Præsterne foraarsagis at for¬

samlis daskal det skee ædrueligen og i Guds Fryct udien Kircke
som omtrendt kandligge midt i Herredit, hvorfra enhver til sit skal
igien begifve sig. Dogskalsammesteds holdis Sang Messe, Prædi¬

cken, samt Børne-Visitatzsocandet som kandkomme Guds Nasin

til Loff og Ere. Reces Christ. Alb. 1. cep. art. o. Vide Calent supra.

Præstekald somblissver ledigt smaa icke efiver ser Vgersop¬
peholdis førend det igsen forsiunis Thi Kald børsiterat gaa for
sig
ot
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og saavist mueligt er fort faris. Reces Christ.4. lb. 1. Cap 1. Art. 20. pa¬
rag.2. Videre her om hvorledis Kaldsmændene skal næffnis octa¬

gis effter Ordinantzen fol. 44. Riberart. fol. 48. og mer Prem¬
sien giffve Kaldsdet udtryckeligen erfaris eodem loco, Cart. melusive

Vide Prowsterne peulomfra.
Nota: Ingenssom til noget Præstekaldskal kaldissmaa der¬

forebindesmegit mindre udgifve nogen Skenckeller Gafve. Hvo det

giør miste icke allene det samme Kald Men effter den Dag aldrig
til noget andet tilstedis. Endtage og nogle derfore Skenck og Gaf¬

vel giffve ickealleniste dubbelt igien stil næste Hospitals Men er det

Lehnsmanden dahaffver hand forbrutsit Lehn Superintendenten og

Prowsten deris Kaldt Bonden sin Gaard. Erdet Adelsmandssom
boer i Sognetshandstraffis som den hans Kongl. Mayest. Mandat

eyacte ville. Nova Reces Christ. 4. Ab. 1. Cap.1. art. 20 parag.6. Lege

Vocab. Kaldsupra.
Præsterne enhver udisit Sogn paa Landsbyernesskalan¬
tegnes saamange fattige vedtørsvende Husarme som der findisshvil¬

cke deskullegisive Tegen, at omgaa i Sognen med so bede Almisse i
Guds Naffn: Deskulle ogsaa paa Prædickestolen formane deris

Sognefolcksat desig villige lade findessaadanne Fattige med Tegen
udi Sognen boende nødtørffteligen at underholde: Skulle ogsaa

haffve indseendel at andre fremmedesor uden Sognen boende Tryg¬
lere eylidis eller tilstedis der at trygle men forvisisk og saadant for

Øffrigheden at angisfve paa det de kundeblissve optagit oe straffit

som der om forordniter. Endfindis Præstenhermed at seeigien¬
nem Fingresocickeklager saadant for Herskabitsdahaffver hand for¬

brut 10 Marckpengelhalffdeelen til Kiecken og halndeelen til næste
Hospital. Seeherom Reces Christ z. art.. 62. lem Constit. Frid.2.

Dar. Hadersleffhus den 27. Decembr. 1888.

Præsterne udihvert Herrit eller Lehn med deris Superin¬
tendent, maa udvelle sigen aff Prædicanterne hvilcken de acte dueli¬

geder tillhvad heller hand boer udi Kjøbstæd eller paa Landsbyestil at
være
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væreen Prowst offret Præsterne og Kirckerne udi Hertedet. Ordi¬

nantz fol 43.
Præsterne paa Landsbyerne maa icke boe uden deris So¬
gner Menen hver Præst skal boe ocresidere udi det Sogen han¬

nemer betroet og sig hos sin betroede Meenighed opholde. Reres.
Christ. 4. Ub. 1. Cap. art zo. Maaey heller nogen Præsteyesig mee¬
re end tre Segner til uden aabenbare Nød trænger hannem der til.

Kircke Ordinantzfol.ss. Prædickere og Sognepræster i Kiøbsig¬
dernesskulle forsørges med beqvemme og skickelige Boliger som Kir¬

ckevergerne aff Kirckenspenge skulle bygges og holde ved lige hvad til
Husenis behoff fattie medet beqvem Studere Kammer. codem Or¬

dinantz fol 90. St. Lege Kirckevergernesupra.

Præsterne skulleraadføre Kirckevergerne og ramme Kirckens
gaffn; handskalog med egen Haand skriffoe occlarere Kirckens Re¬

genskab saaocofvervære naar Kirckens Regenskab giøris som det
begierisor daom Kirckens Leyligheds Indtægt og Vdgifftigiøre god

og sandfærdig underretning. Receß Christ.4. Ub. 1. Cap.4. art. 10. Han¬
nemskalgifvis for Kirckens Regenskab at skrifvel s. Marck Danske

og intet videre. ibid. art 57. Deskulle for nogen anden nyde det visse
som erlagt (eller leggis) til Viin og Brød som de det begiere for der i
mod holde Kircken der med ved ligessaaoe svare der tilsom Mangel el¬

ler Kiagekommer der paa art.. 60. ibid. Lege Vocab. Lehnsmænd.

Præsterne skulle med Degnene eller Substituterne undervi¬

se Ungdommen paa Landsbyerne i Børne Lærdommen efter Ordi¬
nantzen og see til en gang ihvert aff Sognerne hver Vge: Forsøm¬
mede det da svare baade til Forsømmelse og forargelsesbaade i Prow¬

stens og Bispens Visikatz. Recest. Christ. 4. lb.1. Cap. 1. art. F. Lege
Vocab. Forældre. lem Hus fra Hussupra.

Præsterne skulle i Bispernis Visitatz og Prowstemodelgiff¬
vetilkiende om med nogen Forargelse i deris Sogner sees igiennem

Fingres eller og noget forsømmes som effter Forord. burde at straffis
og affskaffis hvor om Bisperne Aarligen udi Cantzeliet skulle Rela¬
tion
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cion indlegge. Lege Mandat Geceß Christ. 4. Ub. cap.1. artic. 19.

Præsterne maa ingen Tieniste Karle eller Drenge forholde
ofveren halff Dagsat gifve Bevis og Skudsmaalernaar de hos Bøn¬
derne haffve udtients og deris Tieniste 8. Vger for Fardag lowlig op¬

sagt: Or skal Præstenhaffve for en Karls Bevis 2. skillingsocen
Drengs eller Qvindispersons). skilling. Receß Christ. 4. lb. 2. Cap.1.
artic.1.

Præsterne maa icke skriffve nogen Vidnisbyrd eller andre
Bænckebrefve efftersom saadant udi den Norske Low særdelis næff¬

nis og forbindissor kandsaadant inden Tinge ey kraffigkiendisseller

udinogen Domeffterfølgis. Dict. Norsk Low Ting. f. B., cap.

Peragrapha 1.
Præsterne skulle ickealleeniste entholde dennem selff deris
Børnoe Tiunde fra forfængelig Sværgen og Banden under stør¬

ste Straff Men end ogsaa Adel og Weadel som sig der med daglige
forsee udi Skrifftemaal der om beskedentlig advares saa og en hver u¬

di Prædicken og Skrifftemaal tilraade sig derfraentholde. Reces

Christ. 4. lb.1. Cap.1. art. R. parag. 1.Odermeereher om see under
det Ord Sværen og Banden.

Præsternis Medhielperelskulle tagis aff de Gudfryctigste
Oprietigste jffrigste og beste Sognemændfor desomhafve et gotsær¬

ligt Rytte og Vidnisbyrd' om deris Liffor Christelige Omgengelse.
Saadanne Medhielpere i Kiøbstæderne ere frifor Formynder¬

skab Kemnersbestillingssaa og for Næffn eller Sandemænds Toug.
Receß Christ c. Ab.l. cap. 2. art.1. Oc paa Landsbyernecre defri
om de ere Kionens Tienere for Egterfor de som ere Adelens Tienere

for Kongl. Mayest. Fodburd at age ibidem art.2. Om videresaa¬
dine Medhielperis Embede) Eed og Bestillingi det hafver den

gunstede Læsteydermeere eodem loco art. 7. F. 9. 10. 1. 23. 27.28. G.

art 31 at fornemme.

End dersom saadanne Medhielpere med nogen lenten for
Vild eller Venskab, befindes at see igiennem Fingre da skulle være

Krkk
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forfaldens til de Fattiges eller deris Herskab o. Richs dal. art. zbid,

Ordersom saadanne Præsternis Medhielpere udføres at aaben¬
bare nogethemmeligt gifve til deris Hosbonde, eller de Fattige 30.

Richs dal. Lege Adelspersonersapra. Hvoriedis Præsterne udi
tviflraadige Sager hafve dennem at Raadførelderomsee ibid. cap.2.
art 29. Lege Vocab. Tvistinfra. Hvilcke Bøders Præsten med

Hosbondens Foget skulle være forplictet at indfordre saafremt de

selfficke der til ville svare. ibid. Sartic. 3. Vide artic. 31. codem lib.
Scad.

Præsterne forbryde deris Kaldlom de icke advare og paamin¬
de Adelen i deris Sogner saa og gifve Prowsten og Bispen tilkiende

om deris forargelig Leffnet og forhold med Løsactigheds eller udian¬
dre maader som Bededage imod Gud or deris egen Samittighed.
Dict. Reteslib.1. cap. 2. art. 24. I ligemaader forbryde de deris Kaldt

om dennogethiemmeligt udføre. ibid. art. 28.

Præsternes eller og nogen de Geistligesom sig understaaesat
gifve eller tilsammen vje nogen Adelspersoner i Kircken efter Klo¬

ckenerz2. de hafve der med forbrut deris Kaldt effter Forordning
Frid 3. Dat. Hafn. den 19. Julii, Canno 1649. Ilige maader forhol¬
dis med Adelige Begrafvelsereffter forige der om udgangne Forord¬
ninger; dog at Tienisten i det seeniste til Et Slet kand være fuldendt

under den Straff, som Forordningenklarlig udtyder og formelder.

ibid. Lege Begrafvelser. ltem Brudevjelsesapra.
5

Præsterne skulle flittigbesøge de Vanføre or Fattigel Ordi¬

nantz. fol. Fi. Deskulle ogsaa flittig besøgewdediskessom skulle Rættis

ickealleniste naar de udledis til Pinelmen ogsaa anden sindes den stund
desiddeldennem offte besøges ibid fol. 54. Prædicantere skulle under¬
vise Jordemodre hvorledis desigskalhafve baade med Barselqvin¬

dernco med Fostercis fol. s. De skulle undervise Barselqvindersibi¬

dem sol 58.
Hvorledis Præsterne i alle maader med Skrifftemaalskal
hafveindseende naar og paa hvad Tiderssaa og hvor der maaskriff¬
tis:
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tiseltemhvor til Skriftemaalbrugis-Difligeste om det hellige Sa¬
crammtis delige Brug, og om steden hvor Sactamenterne skal bru¬

gis som Platzor Rom ved Skrifftestolens med andet meere som der
tilhører fornemblige Præsterne at hafve i act saa der med Christe¬

ligen og tilbørligen ialle maader omgaais: Hvilcket for vistløfftin¬
hedsskyld at indførissher forbigaais: Men de som vedkommerssø¬

gesigdetudi Christ. 4. Receslb. 1. Cap. 1. art o. 1.2.3.4.16. G

1. Lege Vocab. Hiemmesupra.
Præste Sønnerssomere skickelige ordyetigesmaabesynder¬

lige frem for andre approbiri tilderis Fædris Kald og Sogner til
Medtienere at annammis forsiden om de lowlig Kald teffter Ordi¬

nantzen, kunde bekomme der til admitteri octilstedis naar de saa
vel som andre) ere aff Superintendenten examinerede og ofverhør¬

defor ret duelig og skickelig besundenteffter Ordinantzen fol. 44. Re¬

ces Christ.4.lb. cap. 1. art.2. Lege Vocab. Prædicke supra. lem

Norsk Ordinantzlert. 9. fol. 29.

Præste Encker paa Londsbyerne skulle efter deris Mænds
Døds med deris smaa Børnsopholdis et heelt Aar i Sognenefindtil

debeqvemmelige kunde blive forseet og en sinde skulle de enten hafve

Vinter-Sæden elle Sommersædensor tage halffoeelen aff Tienden.

Forstaasaaledis:
Døer Præsten efter S. Mortens dag da hafver hun den hele

Rugsaaed for den halfve Bygsaaedt saa or den halfve tilkommendis

Tiende og der imod holde Sognepræsten til Kaast, indtil et andet

Aarshandtager Renten.
Men døer Præsten effter Bygsæden som imellem Volder¬
misse og Bartholemai, da maa hun høste det hun hatver saaeds og tage

halff Tiendesee der foruden hafve siden hals Rugsæden.
End døer Præsten imellem Bartholomet Dag og S. Mor¬

tens Daal dabeholder hun det Aars Tiende altsammen ochafve

Rugsæden allene og holde Præsten til Kaastsindtilhane taaer Ren¬

ten. Steher om Ordinantz fol. 72. 473. Menhvorledis Præsten
Krrk i
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skalomgaais med hende om hun skal aff Gaarden, det findis ibid.

fol. 73.
Endsiskiøbstæderne skal Meenigheden hafve omsordig for Præ¬

sternis effterlatte Encker saade med det første forseeis effter deris
vilkaar og skulle Borgemestere og Raad forskaffe dennem fri Boligt
og om behoff giøris forste dennem med nogen Ophold aff de Fatti¬

gis Kjsie eller ochallsideelen aff den Aarlige Rente som den Døde

hafdekilfalditthvor til Lehnsmanden med Superintendenten, efter
Advarsel)skal haforindseende Dict. Ordinantz. 6 fol 73. Lege Geist¬
ligis effterlatte Encker supra,6 infra Superintendenterni Gc.
Den Norske Ordinantz formelder=At Præsternis efterladen¬

dis Encker i Norge skulle opholdis udi Sognet med deris Børn
etheeit Aar esit Præstens død 1 fraden Aars Dag paa hvilcken

hand døde og til Aars Dagen igien dernæst eftersetc.
Dette Aus somerhendie annus grarie, maa hun opbære all

Renten inden og uden Kirckenrisse og urvisse: Der imodskalhun
efter Superintendentens eller Prowsiens med tvende næstboesidden¬

de Sognepræsterssigelse selsflenneocholdesigen Capellan med

Kaastor andet efter forstre Hæderlige Mændskiendelsessom Ordi¬
nantzen ydermeere der om formelder jolst.

Præsterne paa Landsbyernemmaa icke binde til deris Bryllup¬

perssiereends. Par Folck maa or ingen fremmit Drick brugesmens

alleene Darsk Øl. Reich Christ. t. Ub. 2. Cap. S. Art. 3. Parag.4.
Primegelt numnus, vectoriu. Latine er Baadsmænds

Rettighed til Stibsfforuden deris Hyre og Føringssom dennemskal
gifvis aff Kiøbmændene efter Læster Tal for Godset at indor ud¬

sætte aff Skibet: Oenaar Godset føris aff Rigets daskal Baads¬
mændene hafve dobbelt Primegelt, efter Landsens Ret og Seed¬

vane. Hvor ombesee Søe Rettens 66. Cap. hem Vocab. Matter

supras.
Privilegierer sær Frihederssom nogen undis aff Kongl. Ma¬
vest, ocenten ere almindelig som de der undis Adelens Cteresiet, eller

visse
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visse Kjøbstæder mgen eller special, som og kaldis personal, ocicke

sirecker sig videre end til den priviligerte Person ocere des der undis
visse Personer for deris tro Tienne de Kongen og Riget giøreeller

gjorthasfvesor anden Dyetigheds skyldssom døer med dennem. Nota.
Alle gamle Privilegier, sta. ved Mactholdis, og skulle ingen nyud¬

lændiske Privilegur somgieldepaa Riget udgifvis eller stadfestis
udenderskee med Danmarckis Rigis Raads Raad og Samtycke.

Handfestaine Frider..Art. F.
Omden Norske Adelssærligemeddeelte Privilegier derom

findis Regus Frid. z. Forordning, Dat. Aggershus den 31. Augustti,
Canno o. s. iblant andet indholdendis At hans Kong. Mayest. er

hans kiere tro Indersaatter aff Adel; med ald Kongelige Gunstoc
Naade velbevogen or vil gierne den Adelige Stands Conservation

og Forbedring befordret og vil dennem altid ved Norgis Low og Ret
erholde og maintenere og alle hvis gamle Privilegier og Friheder som

dennem aff fremfarne Konger der i Riget giffne ere fuldkommeligen
confirmeret og stadfestet og færdelis det som dennem Onno 1646.

affhans Kong. Mayest elskeligockiere Her Fader Høyloflig Jhu¬

kommelse er gifven, saaledis fuldbyrdt og bekræfftit at de og deris

Effterkommere aff Adel) paa det Gods dedahafde der de samme

Privilegier erlangedes (deris forige Frihederuforkræncket, skalhaffves
og beholdes Hals og Haands med Sagfald og anden Herlighedssaa
vist det icke er imod Norrigis Lows som Adelen udi Danmarckofver

deris Gods og Tienere nyde og hafve for det udi deris Hofvit=So¬

gnes og næste Canner hos Hofvit=Gaarden. Lege Jocab. Adelen,

lem Hals og Haand supra.
Privilegia Clericorum, Tord. par 2. in Constit. Voldemari.
Efilit Christophoriparag. 67 9. & 28 & Const Voldem patri Re¬

gin. Olarg. Parag. 9 G Constit. Regis Christoph, pareg.1.2.3.4.5 6.
7.89. G 10. lem Constit. Errici, 182. parag Ecclesiagaudere debet.

Ec. hem Constit. Regine Margr. parag. 1.2.3.45 6. G Handfisi¬
ning Regis Olai, par.3.1.3.4.5.67.39104. Logem Handfest¬

Kirk ii

ning,
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ning parag 7 forbindis at ingen Biscop eller nogen Kirckens Per¬
sonersmaagribis eller røfviis uden de vorderettelige ofvervunden ef¬
ter Lowen for deris Dommere. Eyheller skulle Kirckens Personet

toingis eller besværgis med Heste eller Hunde at føde. pares Libid.
Ordinantzen. fol. 67. formelder At Præster og Degne skulle nyde sam¬

me Privilegier, som dehafde udi Bispernis Tidseic.
Privilegia Cimm, de qvibus lege m Constit. Christoph. Reg.

parag 8. Et Constit. Errici Regis, Canno 14separag. Mercatotib.
Regm, Gr. Et Constit. Regine Clarg, parag. ult. □ Constit. Regi¬

Olai, parag. 28. Lege itidem Prinil. Christ. 1. Anno Labo. Parag. 2. 6
4. hvor de Holsteinske og Lybske Stæders Privilegier ere confirmere.

de, ligesom udi Hertug Adolfts tid. Et Reces Børsholmsparag.n.
12. Uem legt Privil. Reg. Fridl. sub dato 124. Parag.2.
Privilegier, som ere undt og gifvit dem som ville bygge udi den
ny Kiøbenhaffns Byes der om formelder Reg. Frid z. Forordningsi¬

blant andets Atalle de som ville bygge og boe udi den ny Kiøbenhaffns
Bys skullenyde og beholde for dennem og deris Effterkommere alle

de Friheder og Rettigheder inden Byes og uden Byes som Kiøben¬

haffns Indboggerenyde ochafve.
Allede som aff ny bygge eller og for Byens bestes maa affbryde
og igien opbygges ere frii 2 Aar for ald Skat og Indqvartering.

Deereorsaa dis midlertid Toldfri; for alle Materialier, som
de for Stadtholderen bevise, til deris Bygning og Bolvercke behøf¬
vis, Dogsaafremt der med nogen Andersleff begaais da vorder det

straffit som vedbør.
Endogsaa ere de særdelis privilegerit, de som ved Stranden

fylde og demmes Canalerne, og dennem opgrafvesskulle for dennem og
deris Eff. kommeresyde og beholde ald den Profit de der affjen hver

for sin Fortogsiundehafve. Dog at de samme Canaler og Heiner
hver for sit Fortog med fornøden Bulverck at underholdes være for¬
2

put Oricte grevere Skibeeller Skuderofver den sedvaanlige Taxt
som af Borgemester og Raadsættis. Oceredisse fri udi femten Aar

for
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for Skater Indqvattering. Dict. Forordn. Frid z. Dat. Hafn den

29 Mai Anno 160.
Privilegier, gifren den ny Kjøbstædor Fæstnings som skalfun.
deri udi Nørre=Jydlands ved Bers Oddelaff Reg. Frid. z. formelder

Atalle des som der udiacte at boe og bygge skulle icke allene nyde udi

Almindelighed ald Borgerlig Ret or Rettighed, som deudiandre

Kjøbstæder i Danmarckhafve og nyde Medens ogsaa i særdelished
effterskreffne Privilegier, Friheder og Benaandinger.

Forn. Kjøbstad og alle dens Indbyggere skal paaet halff¬
hundred Aars Tidtfra Dato at regne, for alle ordinarie og extraordi¬
narie Contributioner og Skatter Ecter, Tolde og Acciser, og ellers
alle andre Borgerligoner, Besværinger og Vdgifter hvad Naffn

dekundehafvel som nu erbrugelig eller her effter optanckis kunde

grandskeværefriserempt og forskaanit.
Dernæst skulle allehvis døde Vaane som derfor Byen ind

eller udskibis udiet halff hundred Aar være friforald Toldog

Paaleg.
Ingen Clanufactur, som i fremtiden kunde sammesteds for¬
ferdigissmaa der indførissuden Byens Øffrighedstilladeise.
Alle Fremmede og Vdlændiske som sammesteds eracte sig at

nedersætte og bygge skulle naar de hafve tagit Borgerskab udilige
Frihed og Privilegier være deelactige.

Oclofver hans Kong. Mayest. udifremtiden forn. Bys og

dens Indbyggereleffter Tidsens Tilstand og andre Omstændigheder
som kand være dennem til Gaffnoebeste at benistcere og befordre.

Octil den Ende ernaadigst befalit og Fuldmactgifvit Erlig og Vel¬
byrdige Mand) Herr Anders Bildes til Damsboe Ridder Rigens

Marsk (Raads og Embetzmand paa Skanderborrigs at giøre Anord¬
ning og dennemssom sig hos hannem angifve, at ville bygge dennem

Pladtzer sammesteds at lade udvise, inden visse Aar at besætte og be¬
bygge hvor efter de siden hos hans Kongl. Mayest. fuldkommen

Skøde paa samme Pladtz og Eyedoms hafve at erlange og be¬

kom¬

Pro.
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komme Forordn. Frider. 3. Dat. Hafn. den 15. Decembris, Anno 160.

Proceßssprocedo, ersat gaa fort frems enten for Rettens eller
paa andresteder, hvor det være kand som fornøden giøris. Hint, at

procedere, sigis udi Retten naar nogen drifver nogen Sag ved Low¬

maal, inden Tinge og gaar der med fort frem; til Sagens endelig
Ende og Tddrag. Men hvorledis Dommerne børs Processen, det

meestemueligt er at forkorte derom see Reces Christ. 4. Ub. 2. cap.6.
art 6. & parag 14. G supra Vocab. Dommernebørsett. Calidsat

gaa i Procest, eller og være udi Process, det er at gaa eller være udi stor

og præctig Pompoe Forsamling, udi anseelig Ære og Værdighed
enten til Gieste buds Følges eller anden Hæderlige Samqvem hvad
det være kandssom dog altsammen er Forfengelighed undergifvensic.

Procuratorer udi Kiøbstæderne i Danmarck skulle være

gode fromme lwberyctede og oprietige Dannemænd som skulle aff
Lehnsmanden saa og Borgemestere og Raad, tilsættis saaenhver

som dennem hafver hehoff kand med dennem udi deris Sager være
forvaret Ellers maa ingen lade sig brugessom en saaledis er forordnit

octilsat. Lige Christ. 4 Receßlib.2. Cap. S. art 16. parag.1.
Procuratorer i hvorledis debe-Eedigis octilsættis saaoe
igien maa affsættis naar de bruge Krogelowers og werictigen i Sa¬

gerne omgaaes: End ogsaaom deris Lønssaaor hvorledis de skulle

forsvareshvad de skrifve og legge i Rette. Vide preallegat. Recest. Ub.
cap. Gart. G parag.2.3.4.5.6. Sc. Skaansk. Low z. Bog. 22. cap.

siger Athvosomsvarer ulowlige for anden hand skal ulowligop¬
peholde det er hand skal bøde derforsett.

Procuratorer som nogen Sag oprietigen udføre skulle
ey derfor aff Øffrigheden leggis for Hadsmen lidis og forfremmis til

Inder Øffrigheds Bestilling naar deris Retvished altid findis Fo¬
dem locoparag. 13. Lege Vocab. Frelsmand, lem Norsk Lows K. B.

scap. parag.4.
Procuratores Templorum, og Kirckeverger (forstaa udi
Dom bos Capitels Kirckermaasig intet vist eller urvist, (af Kir¬

ckens
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ckens Indkommme tilholde effter sædvane eller vedtegtssom deor de¬

vis Antecessorer egen nyttelig under siggiort hafvel sigselfftil For¬

deel med mindre Fundationefor Kongl. Privilegier, med udtrykte
Ordidennem det in specie tileigner. Endshvis ulowlig Sædvane,
deselffegen nyttelig hafve indført som en Capitels Rettighed er og

aldelisafflagt, hvor omsee Reces Christ. 4. Ub. 1. Cap.4. Art. 3. GII.
Lege Vocab. Sædvanne infra.
Professorer, udi Kiøbenhaffns Universitet skulle gifvede
Personer underskreffne Atestation, som ere exammerede og approbe.

rede, og hafveen gang eller to idet ringeste og offtere som fornøden

siunis) prædicket for Theologt udi Regentzen, og da dennem uden
betalning hos Attestationen meddeelis Theologorum Skrifftlige

Vidnisbyrdom deris Gafver, og skal samme underskreffne Attesta¬
tion formelde hvor vist desig udi Lærdom og særdelis udi Guds
Ords Kundskab forfremmithafvet: nemligsat desaain lectione Bi¬

blica øsivedeere og inlocts Communibus sane Doctrine G Confest.
onis, saa grundede at mand formodersde med Guds Aands og Naa¬

dis Hielpocbistand sig med god forhaabning hos Superintenden¬
ten, til videre Eramen, ochos Prowsten og Meenigheden til at lade

dem høre, hvor noget Kaldledigt vorder ocellers maa angifve. Re¬

ces Christ. Ub. Cap. 1. art. 1. Lege supra Voctb. Prædicke.
Prowsterne ere Superintendenternis Medhielperes som skal
være enihvert Herrit. Ordin fol 76. Hvorledis de skulleudvelgis
til deris Bestillingsderom see ibid fol. 13. S supra Vocab. Præster.

Prowsterne skullehafve Forstand i Lands Lowen ocensin¬
desom Aarctlbesøge alle deris Sogner: Deskulleforhøreshvorret¬

skaffenlige Sognepræsterne prædicke Evangelium udlegge Børne¬
Lærdommens uddeele Sactamenternes og pryde deris Embedemedet

got Leffnet.. ibid fol. z. Deskulle forsørgis med Nødtørsftighedsfol.

79. 8. Deskulle gifte act paa Sognefolckitfor paa Kirckerne og
Kircke Gaards Bygning:lem, udsporge om Sognepræstens Løn

fol. 3. G Sibid. Naar nogen Sognepræst (udihans Herrit) døer
Liil
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da skal Prowsten strax holde sig der hent og formane baade Herska¬
bet og Almuen, til at bede Gud om at faaen god Sognepræst

sol. 5.
Prowstemodes er Landemodes somskal holdis tvende gange
Aarligen udthvert Stift. Pd. Sielands=Stifft til Reskud
Onsdagen efter Cominicumprimam Trinitatis, og anden Dag Dio¬

nylii, dog dersom samme Dionst indfalder paa en Løverdag, da skal

Modet holdis Mandagen næsteister. 2di Skaane=Stifft til
Lunds Tisdagen næst efter Clistricordius Domini, og Tjødagensi

den Vgenæst for S. Michelsdag. Vdi Riber=Stifft til Ribe
tre Dage for S. Hans Dagsom Tamperdags Tiderfor til Varde

tre Dage for Tanperdag, som indfalder næstfor Juel. Vdial¬
borrig=Stifft udi Hiøringskhen p. Jacobrog Egidt Dage. udi

Fyens Stifft udi Fyen, Langeland (Alsee or Arroe, til Ot¬
thense næste Onsdagestter Dovimem Hvesimodigenii, og næste

Onsdagfor Diorgs Oag. Paaslaaland og Falster, udi Mari¬
boei Onsdagen næst oder Domainicamsecundum post Trinitat.
——

1

di Viborrig=Luft til Elborrigs Enodegenester Hvasimo.
dogenutor Onsdagenchher Maurul. Vor Aarhus=Stifft ti
*)

12

Aarhus-Onsdagtnestet Philon Jacobi, og Onsdagen efter Dien)¬

sit Hvor dade Sager forctanis som til den Geistlige Jurndiction

henhøre: Orskulle Stifts Lehnsmændene ordmar udi samme
Prowstemoder afverværeot Fresidere, saa vel som den Tiltatis

Persons Lehnsmand og Offrighed, Dommen med at forlegle og gif¬
pebeskresven. Ere dei Kongens Forfaldseller med Singdom forhin¬
21
drede skulle deris Fuldmægtige
der møde. Rers Christ. pub. 1. Cap.

1. Gart 27. Lige sapa skab. Dommis.

9

**

11
holde
sitenelaningen Personnette, somhasver sit rigtige

Testimonium fra Unstoritetet, og lig for dennem angiver, at lade

høiel paa nont Præstekaldenden tynderlig Aarsage dog maa ingen
Personssom ikke sint 25. Aar fuldkommet hafver fordris eller tilstedis

til noget Præstekald med mindre andredyetige icke ere at bekomme

thi
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chludi saadanne Tilfalde hafver schnsmanden og Bispeine der udi
aldispensere. Rereß Christ. 4. Ub. 1. Cap. urt. a. parag. 3. 4. Hand¬

festnigol, Luig... siger) Atingen skilskilkistil nogen Kircke at
*

hafvel i 21
Landm. som er af fremmedoewbelient ungemaalte.
eyer fuld Aldrende ete.
2

Prowste at forbryde deris Kaldsom detage Skenck og Gaf¬
veaff nogen Person, at befordre til noget Kald, udi deris Pros¬

stierforstulleder til gifve dobbelt til næste Hospital. Feces Christ.4.
bl. Cap.1. Art. 20. Gpurigs, Prowstenbør under hans Em¬

bedis fortabelse med desleste og beste Kaldsmænd at forseygle som de

sin fuldenættige Kaldsmænd icke fortenis kunde: Med mindre
Prowstennoget vistom samme kallede Persons forhold er bevist,

som en Præsiemand wsømmeligt er daskalhand Lehnsmanden der
om abvare saa fremt Sognemændene icke ville lade dem siges paa det
ingen saadanne Forargelige skulle blifve tilsiedde. Idermeereherom

vide Vocab. Lehnsmændenes Scodem Recest, b. cap. C art. parag.s.
Prowsterne enhver udi sit Prowstilskulle endeligen væ¬

reforplittede en gang i det allerringeste Aarligen, at visttere alle

Kirck r udi deris Prowstil saavel de under Adelens og Capitels

jure patronatus ere som under Kronens Patronet, og da fornemme¬
ligen Børne Lærdommens Tilstand flitteligen forfaresom Degnenis
og Substumernie flittighed i deris Kaldlingvirere, hvor imor Pros¬

sterne hafve hos Kirckerne deris Aarlige Løn at ferdre og opberges
anseende ingen hvo det og værckandt sigfra Ordinantzen, og den

gimeene Geistlige Tilsiun og Tienistes maa unddrage. Reces Christ.
4. Ubr. Capt. artie z. G parag.3.

Prowsterne skulle udi deris Visitatzer silitteligen med For¬
maningsdrifoe paal at Kongel. Mandater om Løsactigheds Aff¬
lesningsom Sværgen, nem em Hellig Brøde og Børnetuct

med ald tilbørlig Underdanighedseffen hver efterkommis: Orskal

Prowstengive tilkiendes om Freemion der paaskeerellerey. Re¬
eiß. Christ. 4. Ubl. Cap. art.s. Lege Mandat Jufra. Hvordi
Luil i

saa¬
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saadanne Visitatzer icke lade deris Ingdom fremkomme, skal den

som Visitatzen forretter forskaffe enhvers Øffrighed Fortegnelse
paa deris Naffne som aff deris Øffrigheds som for anden Helligbrø¬
desbør at straffis. Fodem loco art. z. parag.4. Lege Biscoper.

Prowstens Visitatzpenge aff Kirckerne er en Enckende da¬
lersor Regenskabspenge en Ort. Defattige Kirckerfgifve ey Regen¬

skabs Penge libid. cap. 4. art.. 56. Aff Annererne i Norge gifvis

Prowsten allene en halff Dalers eller . Ort hvor Kircken Formue
hafversellers intet, codem loco.

Odermeereherom see den Norske

Ordinantz fol. 27.
Prowsterne udi deris Visitatzer skal forfare alle deris un¬
derhafvende Kirckers Tilstand Indkomme og Bygningsbrøst saa

vel de som under jure Patronatus ere som andre og det ved Siuni

Skrifftlige med Præsten or 4 Mænd underskrifve, codem lib. G
cap.4. artic.s. Lege Siunsmænd. alids Regenskabs Prowster

utsaoloco. Nota, Dersom Prowsten forfarer nogen Jord¬

Rettigheddeller Indkomme, at være kommen fra Kircken, da skal
handgifve Kirckens Forsvar det tilkiendes som det skal indtale saa
vist Reter. Dict. Reces Christ.4. lb. cap.4. Art. 9.

Profvis proprie forsøgt eller det somkand eller skal forsø¬
gis forfarisseller befindis og bevisis. at Om Barn fødis saalangt
efter Fader, at det vel kand prøfvis og forfaris, at det er ey Adel¬

bondis Barn som døder. Jyd. Low lib. 1. Cap. 3. Lege Vocab. Kone.

Pudtzes ere farligt onde og dybe Huller som kand være og fin¬

dis i alfare Veyes som Herritzmændene ere forplict, at fylde og ferdig
giøre naar de der om tilsigis aff Lehnsmændene. Fortryckersigno¬

gen ocey fremkommer til bestemte Tid da deelis den derfors og bøde
3. Marck til sit Herskab og en Tønde Øl til Sognemændene udi
den Sogen hand der udi boer. Recess. Christian z. artic. 58. Lege Broer

supra.
Pulsvoeder er et slags Voeder til at fange Sildmedssom
maa

Pul. Pus.
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maabrugis i Limsior Aarligen fra S. Hans Dags Midtsommer

og til S. Bartholomæi Dag sor icke før eller effter den Tid. Endt

befindis nogen paa andre Tider at slaa med Pulsvoeder eller at

bruge nogle andre Voeder som ere paafunden og optænckt udi

Pulsvoedersstedt demaa oeskal straffis uden all Naade som
for andet Tiufverifor skulle Lehnsmændene og Herritzfogdernes om¬
kring Limfior boende samt Bønderne der omkring der om hafvetil¬

børlige indseende at saadanne forbudne Voeder ey wopaakaldt

brugisspassere, andre Tider om Aarets end forbemelt. Men dersom
Herritzmændene ey ville gisve saadant tilkiende (men døllie med

hver andre) dahafver Herritzfogden Fuldmact, derfore at deele og
tiltale alle Herritzmændene hvor det skeer til saalænge den eller det

rette skyldige vorder udlagt. Læsherom Receff. Frid. z. art 14. Vide

Ruser inffas.
Pusefæs det Ordfindis iden Norske Ordinantz ( fol. 37. ot
forklaris at skal værede Penge som Præsterne i Norgeskalgifvis

for Brudvielse aff gammel Tids Pusefækaldit somskal være s.

skilling. For Indgangsskal hver Qvinde gifve Præsten 4. skilling:
di Jordefær tilladis Præsten for hver Bonde eller Hustru naar
dejordiss. Marcksmen for Tieniste Folck og Børnsskal intet gifvis
Dict. loco. Idermeeresee Reteß Christ. 4. Ub. 1. Cap. art. ef. G supra
Vocab. Præster maa eytage Skenck. etc.

Pust percusio Lat. er Slags medknyt Næsveeller Kiep.
Gaardset art. 6. formelder: Slaaer mand anden Pust Kieps¬

hugseller anderledisssaaat en kommer Blod ud den det giørsi Gaar¬
den eller til Hoffvelskal stingis igiennem sin Haandfor ristis udimel¬
lem Fingrene uden det skeer af Vaades eller Nødvergel etc. Lege

Dødvergesapra. Ilige maader skal den stingis igiennem sin Haand

som drager sit Sverds eller Knjffjeller legger Hanen paa sin Byssel
imod anden med vred Hus i Gaarden som hand tagis der medfend¬

doghand ingen Skade giør. ibidem art.).

Lill i
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Den Norske Low formelder: Slaaer mand anden Pust eller

Næfvehug dragis i Haar stødis med Øreskaffi eller Spindsstager
derfor bødis Kongenen halff Marck Sølff, og Skadegieldt efter s.

Mænds Dom. Menslaaer mand med stad Haand; rysker anden
hidordid slaaer hannemom kuld) risverhans Klæder sønder og
alt andet saa vist aff Had og Vrede giøris nogen til Skade

daskal Skadengieldis effter o. Mænds Domsoe

Kongen 2. Øre Sølff M. B. 19. cap. Vide

Vocab. Balcksupra.

28

E.

38

5

3
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Vægllati Pecuunde loch Fæsupra. Nota: Qvæg

som Drucknede ellerfolt udinogen Graftsom var giort eller

Drast hvorledis der medskuldeforholdissor igien betalis efter
Guds Lowedet læris udi Moser. Bogs 2). Cap. v. 55. 54. Omno¬

gen dræbet eller ihielslager andens Qvæg den skalleffter Guds Low
betale det igiensiden 5 Mose Bogs 24. Cap. w.)8. Vide Gaard¬

Nidingsupr.. Om nogen giør Haandgierning paa Qvæg derom
lege supra Vocab. Fæl ltem Norsk Low K.B. 1. cap. G Vocab. Nød

Jupræ¬
Qvægsom erskabbed det maa klagisecforleggis til Tinge

ot dersom Eyeren ey vil giemme og forvare saadant skabbed Qvæg)
særlige paa sit eget da maa det jagis i Dynd og Bløde for dræbis u¬
den vilde. Jyd. Low bib. z. cap. F. Vide ifra Stodhors Ösupra Vo.

ctb. Indtegte Fæ.
Oveg Fæloteffter Lowe, alt det Fæoe Qvæg, som maa

gange ofver Dørteskelen i Bondens Gaard, hvor om lge Jydske
Lowlib. 2. capos. G Vocab. Ottelbyt supra.

Qvænis duere ucorem, er at gifvesig i Ecteskab og giff¬

tis. ut Jyd. Low üb. 1. Cap.12.18.4. S 1. Om mand qvæmis En¬
cke=Bor deter gifftesigmeden Enckel somsidder i fled med sine

Børn forstaa indgifver sig udi wskifft Boe. etc. Hviicken Times de

siden skiffteskal da nyder den som saaledis qvænnit og giffter ey
meere aff Boen; end hand Konis Lods foruden saa vist hand indfør¬

deshvilcket Børnene skal vide med Næffn i Kiøn. Dict. Iyd. Lown.
1. cap. 20. End den der qvænnit eller Gifter hand maa sig ey fled¬

føresuden hun stedførde sig medhannem. Jyd. Low b. 1. Cap. 32. Vide

Fledferingsapra, Tocab. Steffader infra.
Ovær vel veri, o. stilles eller orden som rører sigintet og
tier

Qvæ.
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tier stillessilens silentium. Lat. Hine, var, idem ut: Omnogen

sidder hiemmesor ey vil møde til Tingernaar handsteffnisseller ocsom
nogeney ville gierde sine Gierder silowlig og paalagt Tid den sigis
atsidde qværs etc. Vide her om Skaan Low Ub. 4. Cap.20. Ub. 9. cap.

19. Slb.n. Capt. Hint:
Qværsæde Domimilitieqve er et ret gammelt Danskt ord
dog eynubrugeligt og var nogen særlig og ringe Jordigammel Da¬

gelhvor aff gafvis Aarlige Ledessomkaldtis Qværsæde. Iyd. Low
Ub. z. Cap. 16. siger saaledis-Endssidder eller boer Mand paa Qvær¬

sæde ot ærier Jordi Skibenlot fører Groden i den Ladessom hand
siddersocey andenstedslda reder hand Qværsæde ocey Lething. End
boerhand i Skibensocærier Jordsder som Qværsædeliggersocleg¬
ger Fructen eller Affgrøden siden Lade som i Skiben er da redis der

aff Lething ocey Qværsede hvor aff forstaais aff hvilcken Jord
Caden hafverstaait paafder hafver Hafne Bonde udred Redselor Le¬

thing som det 17.Cap. jusd. lib. ydermeere forklarer. Lethingskalre¬
dis aff den Grødetagener ocey aff den der ligger i Jorden; eller

skalsaais. Prealeg. icrt. cap us. Ub. z. Videsapra Lethingor Haff¬

neleg.
Men til bedre Forstand hvad Qværsædeer daformelder Velb.

Arild Hvitfeldin krefat.sua, udi Christ. Regi Dacie Historie
parag 36. saaledis: At alle Landboe Bønder lihvodetilhørde vare i
gammel Dage sætte for Lething, icke effter Vurdning, men effter

Skyldor Langilde saaledis beregnet er af 8. Ørtug Sølff- udi

Skyldsskulde udgiøris 4. Mændlaff to Ørtug Sølff en Mand,

Menhvilcken Landboe, eller Selffeyere som gaff ringere udi Jord
eller Landskylds de giorde hvercken Lething eller Landvern mensade i

Qværsædelockalledes Indebønderjocreeddeellergafvetil Kongens
Bord. Der aff sluttis fuldkommeligesat Qværsede var nogen ringe

Jordes Brugssomey effter Langilde kunde giøris Lething afffockal¬
tis derfore Qværsæde, fordidesade Over det er stille og fri for

Lethingor Landvernsetc.
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Oversæde, og anden Redsel skulde udredis der som Ildhus
stod sor Lething aff Ladehuus om saa var at en Mands Huse stodef

sommei eens Mands Skiben for somme ien anden Mands Jyd. Low
Ub 3. Cay 17. Skaan. Low Ub. 4. Cap.1. Lege Vocab. Lade sup. alias.

Oversætte eller oe Qværsættelse det er et gammel Norsk
Ordfocbemercker Beslags Arrest, Besætningseller og Lowfestning.
seqvestrum velseqvestratio, Lat ut, i Kiøbstæds eller andensteds¬

hvor Arrest eller Beslags enten paa nogens Person eller Gods low¬

ligskeekand. unde Norsk Low L. L. B.Z.cap. dem Bircke Retten
artic. 3. Ec.

End den som er Gield bortskyldigs eller iandremaader Brød¬

seldig, om handfarer aff Landet (forstaa Rømmer bort førend
hand betaler: hans Gods maa vurderis og qværsættis med Om¬
budsmandens vidskabs etc. Dict. Norsk Low K. B.Cap. 3. Paragr.3.

Vide cap. 2 ibid. Ssupra Vocab. Geld.

Saadan Qværsættelse Forbudeller Arrest, udstedis ge¬

menlighefter begieringsaff Kongens Fogit eller Ombudsmandsepaa

Rettens vegne) ved tvende Mænd og Fogden eller Byens Tienere
effter en huer Byes og Steds særlige Bru./saaledis, at den Skyldi¬
geseller hans Gods ved dennem arresteris og besættis at blive til¬

stede saa og forbindis, at undvige eller bortdrage ey heller noget sit
medhafvende Gods mærtig, eller selfferaadig at affhænde førend

hand retter for sig etc. Endsbefindis ingen anden Middelseller nøy¬
actig Forsickring til betalning dablisver Personenqværsat ↄ:

stille, som udi Fængsellindtilhand betaler, eller og ved Domarskien¬
dis. Lege supra Arrest, & Birckerettens iartic. eller og hans qvær¬

sat Gods) bliver den Qværsættende til fulde Betalning saavist
det imod Gielden kand tilstreckefeffter der paa i lige maade forhværf¬

vede Dom etc. Vide Birckerettens 1. art. G. supra Beslag.
—
Qvartere maa
Skipperen paa hans Reysesimellem alt Skibs¬

0.

Folcket, efter Styrmandens i Høy=Baadsmands og Skrifverens
Raadssynderlig om hand blisver længe paa Reysen see der ofver blif¬
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ver forkortit paa Fætalies inden Skibsborde da maa hand qvarte¬

reimellem alt Skibsfolcket det er udbytte og uddeele hvis Fætallie

som er i Forraadtilen hversselff da at fortære og raade for som hand
siunis hannembest tienligt og gafnligt efter den Tids Leylighed.
Vide Søe Retsart.. 67.
Oviigs vel Oviiger forlefvende ockarsk Ovickar ved

Qvittafulderserlystigs lefvendes sund oe vel tilpas. Skaan. Low

lib. Cap. 7.9. 10. Hine Qviigkaast eller Qviig Fæl er lefvendis

Ovæg som Hesteller Øres etc. Aldslb.). cap. 7. ibid. Qvæge
er at curere eller helbrede seller at styrcke den som svager. Achincat
vederqvæge som nu meere er brugeligsend qvæge.

Ovinde Mulier, vel Fæmina Homo, latine er en Mands Hu¬

stru seller og Encke somhafver værit gifft og Manden er fra død.
Den Norske Low formelder 1 om fri Qvinder som eyseiff haffve

Bondes detage selsf Ret for dem om de med Hugeller Slagu-før¬

mis. Cl. B.escap. Om Qvinders Beliggelselot deß Bødersvide
ibid. & supra Vocab. Beliggelse. lem Lønleycetiam supra. Om
Qvinde Gifting hvem den raade skal der om see S.B.1. ot cap.

supra Vocab. Gisttings Mand.
Qvinder skal saa Eetledis som Karlemand om den siger Ja
til somernæst Arfring. unde Vocab. Eetledingser Dict. C. B. F.Cap.

paragr 3. hem, Qvindesmaa ingen sigkiøbe med andens Penge.
Lege Vocab. Gieldt er Dict. Norsk Low lib. G cap. 3. Parag..

Qvinder eller Enckersskulletage sig Ombudsmand o. Fuld¬

mæctige og Forsvarslige god ved den detiltale og søgesiden deris Ret

effter Lowen. Norsk Low O. B., Cap.
Ovindetegt o. Voldtegt, hvor om Jyd. Low lib. 2. Cap.16.
Klager eller deeler mand effter at Kone er med Vold tagen, og ville

Sandmænd sværehannem Fredløsldaskulle de svære at hun var ta¬

gen med Vold mod hendis Villie og hafft til Haadkone ocer den
hende Voldtog derfor skyldig Fredløsatvære. Endser det vikter¬
ligt at hun var ey voldtagen da skulle de svære at hand tog hendeey

med
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med Vold locey imod hendis Villies og er fordiskyldig sin Fred at
holde. Vide cap. 17 bid. Einfra Vocab. Vold. Ydermeere om Vold¬

teat læs Frider. z. Ordinantz som Ecteskabs Sagerspart.4. para¬

graph. 6. 67.
Qvinderne deskulle være deris Mænd underdanige: Læs

Mose. Bogs z. Cap. v. 6. G Epist. Paulitil Epheser i det s. Cap.
D. 22.23.24.

Ovinde eller Ovindis Personer som gifte sig uden Fren¬
ders Raad forgiøre der med deris Fæderne efter Lowen dog maa

Frender ey holde dennem længere at gifftis end de komme til Law¬
Alderso: 18. Vintre. Endsganger Kone Vold ofvershafve fordiicke

tabt sit Gods. Jyd. Lowlib. cap. 33. Legesupra Vocab. Adelige

Fruer.
Ovinder som blifvebesiddende i Boetwskifftfeffter Mænde¬
nes Død, formedelst atskillige Aarsagers skylds demaa intet forøde
aff Boet og en heller selgeeller affhændenoget uden tilderisrette

Kaastor Underholding, saa og til deris Tieniste Folckis Løn hvor

med Arvingerne skullehafve indseende. Iyd. Low bl. cup. z. Vide

Reres Christ. 4. Ab. 2. Cap. . art.2. Gs supra Vocab. Boen. lem

Dict. Receß Slib. cap. 16.
Qvinder tageey Mandbod ind ihvor nær de ere i Slecti
bøde og eyheller Mandbodsthi de maa paaingen Mand hæfnefor in¬

gen Mand paa dennem. Endsere der ey andre Sødskindetil den som

dræbt vorder datage de en Sael til Arff og Giørsumsoe Frender de

andre to Saele. Jydske Low lib. 2. Cap. 26. Norske Lows M. B. ncap.

formelders At Drabsmanden skalgifve den Dødis Hustru sin Sen¬
geroe) (Sengetoff) efter Dannemænds sigelse, hvilcketskaltagis
aff Bøden den Dødis Arfvinger tilkommer ochvis øfriger aff Bo¬

dentage næste Arvingerssaa vel Qvinde som Karlsett. Sengeroff
forklaris i den Norste Lows Term. jurid. at væres iblant den gemeene
Mandss. Richsdaler. Vide sublera S.
Qvinde Aflæso: Ovindens Børnsocey Mandens. Skaan.

Memmm i
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Low lb.. Cap. z. Hine Qvindelecgs er Slect paa Qvindens Side.
Seeher om den Norske Hiroskiaa cap. 2. Alias Karleleegser Slett

paa Sverdsiden. ibid. in sicestadem cap.
Qvinder forstaa Ecteqvinder, som aff forsømmelses ligge

deris egne Børn ihleilde skulle første ganz tage Obenbare Afløsning
effter Ordinantzen fol s. er der foruden gisive noget til de Fattige.
Skeet det andengangsdastrassis paa deris Hals Endsligger nogen

andens Barn ihiels dagaais der om effter Lowen som om anden

Manddrab. Reces Christ. 4.lib 2. Copo. art.3.
Ovindes somweforseendie mod sin villie, ligger sit eget Barn
ihiel (forstaa i Norge) den skal Sognepræsien indførefor Juptrinten¬

enten, og aff hannemskal hun begiere Asløsning af Synden saaskal
Juderintendenten paaleggehende en muelig Penge at udgives som

hun kand vel aff stedkomme tilde Fattigis Kjste: Meni Norland
skal Prowsten den afløsefor det forrette som ferbemelt. Norsk Ordi¬

nantz fol. 7. G Co. uoviser.
Ovindelist der om siger Jydske Low üb. 3. Cap. 43. saaledis:

Ocere somme Qvinder velsaalistige sat dekomme og vel deris Hos¬
bonder tilsatskiøde dem hvad debedisshvilcket gielder dog intet. Vide

ter allegat Gsupra Gassve ch Konesvig.
Ovittere, er at affstaanoget eller at affsige sig noget som

mandharholtsig til tilforne. Dernester det med Zeddeleller Breff
at bekiendesig, at haffve bekommet aff nogen hvis hand var hannem

skyldig. Hine Ovitantzskaldis den Zeddel eller det Breffsen
lader sig giffves paa hvis betalt er eller og Qvittering

forens ofver leverede Regenskaber. etc.

Capocha. Lat.
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2
H Aadsraad, ergiort og oplagt Raad, eller beraad Hue,

* studtog industriz, med Raador Forsæt lem, beraadel¬

D Vleroplagt Raadsutin Glosscap. 2. Jyd. Lowub. z. Savi

er industria per insidias innocenten ociderit, occidendur est, secus

er causa. item in Clossa, cap. 32. lib.2 per insultum, som Raadt¬

raad, Aaraadkaldis intert. cap. 30. det er det Herverck unde
Voceb. Herverck supra. G Tord. parag. 36. der næffnis ockaldis det

Husfred. Lege egregium illustrationem hujus Locabuli in Constit.
Erici Christopherifiluparag 2 Ginlegibus Frici,44, parag. Saa¬
dan Gierningskal døllis med Herritz-Næffn. ibid. pareg 16.
Dict. Constit Fricus Rer filii Christophori, cap 1. formelder:

Hvosom med Raadtraad dræber anden hiemme i sin Gaardeller

hambler i Kircke eller paa Kirckevey daer hand Fredløs socallede
medhannem ere ifær og følge og er det Orbødemaal og fange degi¬
drig Fred førend den Oedis næste Frænder bede for dennem til Kon¬

gensor Kongentager all deris Hofvitlod uden Jord. Vorder og no¬

gen dræbts som var med i den Gierningshand være ugildes: Trløs
og bødis intet for hannem det ershand ligger paa sine Vercke. tert.

preallegat. vide cap.2.3. G 4. ibidem. Overmere Lege Josab. Fers
supras.
Den Norske Lowsiger: Slaaer eller saargiørnogen anden med

Raadraadsudihans eget Husseller med utilberlige Ord ofverfal¬
der da bødis Kongen og Bonden dobbelt Beder. Endsdøerhand

davære den Fredløs som dræbie. Endsfaarhin Skadessom ufør¬

mede Bonden isit Hussdahafve Skade for Hiemgield. C. R.16.

cap. Lege Vocab. Greedsiedisupra. Nota.
De Mænd som Raade og samtycke at dræbe nogen Mand
eller dølle med Drabsmandensbode imod Kongen og den Dødis Arf¬
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vinger som Kongens Miskund tilsiger oceffter skjellige Mænds
Doms orderis Fredkiøbeller Landsviist være under Kongens Mi¬

skund. Allegat. Ub. Scap. 7. Parag. ult.
Gaards Rettensart. 16. siner: Hvilckesig forbinde tilsammen
med Raads Raad firesser flere eller fære imod Kongenseller den

som Befalinghafve) Kongen eller hans Befalningsmænd til Ska¬
desat forkrænde Retten. Rømme Gaardensor inden ser Vger aff Ri¬

gitsor hafve ingen Fred lenger i hvor de findis men Rette ofver den¬
nem som andre Fredløse og hvilcken, Adels eller Wædels Fattigeller
Riig som verier eller undskylder den som brødigoeskyldig findis, i¬

hvadsomheldst Stycke det værekand, at den Brødige og Skyldige
undkommersdastandehand den samme Retssom den Brødige skulde

standes or den Brødige alligevel ingen Fred at hafves uden hand kand

nydesærdelis Naade der til. Dict Gaards Retsart. 47.
Raadsager effter Lowensom mand raader anden til Mand¬
drab uden Handgierning den det giørs bøde 9 Marck for Raad¬

sag, effter Sielandske Lows z. Bog 2. cap. Lib. 6. cup. 6. ibid. for¬
melder Endligger Manden paa Morde daer det ey ildes at debøde
megit der ildehafvegiort Thisaadan Gierning bødis lige som den

er til. Vide Aaraad supra.
End=Raader mand Bast og Band forstaasom nogenfan¬

gerwskyldig den det giørsbøde 3. Marck. ibid. Skaan. Low lib. 5.
cap. 28. Endsraader mand andre til Brandfor vor der der med be¬

funden da bøde halssparten saameget som den der brænde seller døl¬
lie med 6. Mænds Eed. Norsk Low L. L. B. 26.Cap. parag.3. Lege

Tocab. Brandsupra.
End=Raader mand anden til Bane Raad det er at giøre

nogen Skade, til Liff Gods eller det somenkandhasve Skade
Skam eller Vanære aff, da bøde derfor effter Lowenor Laugdom¬

me eller veegesigeffter Lowen at det icke skeede aff hans Raad
Men den som Gierningen giordes bøde fuld Bøderefster Lowen. M.
B. 10 Cap. Parag. 5. Lege Veceb. Bane supra.
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Raadstue Canaculum, Lat. Vdi Kiøbstæderne befalis of¬
veralt paa hver Raadstucat findis en Sielandske Alen en Bis¬

mer og en Punde Vegt, som enhver skalhafve Mact og Frihed til¬
at prøfve det Maal og Vegt med som hannem udi Kjøbstæderne ve¬

dersaris. Forordn. Res. Frid. z. Dat. Hin. den 15. Julii, Anno 1651.

Raaff v. Roff Raneller Tiufveri hvorom Gaards Ret¬
tenart i siger Hvo som berøfver anden tilhalff Marck mindreel¬

ler meere vorder det aff 8. eller c. Mandkient for Raaff da straf¬

fis derfore effter deris sigelse. Tert. allgat. Lege inft a Valroff O
Røfvere.
Jan det er en Gierning ved hvilcken nogen noget fratagis.
Latine Rapina a Raptu vel Rapiendo, enten det skeer med Magt eller

icke ochafveradskillige Spects udi Lowen, som ete Haandran
Boeran-Valran-Marckerans Stigransetc. Hvor om Næff¬

ninger skulle sværge. Der om tracters oghandlis fornemmelig udi
Jyd. Lows 2. Bogs 39.40.4.44.45.46 47.48. Cap. lem 58.

56,60,66,67,6872,73746. Glb. 3. Cap z. Jure Seland. lib.
3. Cap. 17. 20. A. Glb.4. cap. 29. Elb.6. Cap. 9. Skaansk Lowom

Orbødemaalscap. 1. Norsk. Low. L. L. B. 14. Cap. parag.2. Nota:
Den som for Ransictis hand erskyldig med fuld Low enten at

veriesseller feldis. Jyd. Low lb. 2. Cap./4.
1.

Ran Haandrankaldissomen berøfvis eller fratagis det

som nogen bærer i sine Hænder som Handskel Hat Tørreklæde,

Bøger Desmerknaps eller og andet des lige om det er halff Marcks
Kaaste værd damaa derfore Ran sværgis thi det er meere Skam
I
at vorde saaledis rannet end anderledis. yd. Low lib. 2. Cap.44.

Skaan. Low om Orbødemaalscap. z. Sielandske Low sigersat

Haandraner 5. Pengis værd om det kand gieris bevisligt Ub. 3.
cap.20.
2. Boeraneller Husranidem, det er Boeran, om mand

ganger i anden Mands Gaards og tager der bort aff hans FæsKlæ¬
der eller Penge Vaaben, eller og andet, hvad det være kand

som
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somkandgielde en halff Marck. Ub. 2. cap 39. G 4. jur. Cimbr.
3.

Marckran eller Hiortran, idem Hiort=Ran er om

mandganger i anden Mands Foldsudepaa Marckensor tager der ud
Horsseller Nødseller andet Fæseller Høes Korns Vogenseller Plow¬

Teysellerccandets som halsf Marck Penge gielder. Ind. Low üb.
2. Cap. 46.
4.

Valran eller Voldroff er hvad som mand røfver aff død

Mand der dræbter enten Klæder, eller Vaaben, eller Søiff, eller
Guldseller Pengel derfore bødis 40 Marckseller peries med Kiøns¬

Næffn. Jyd. Lowlib. z. cav. 24. Gjus Seland. Ub 3. cap. 2. der talis

om 5. Marck for Voldroff.
5.

Stygran, er det Roffeller Rans som giøris Skibbrød¬

ne Folck, end ogsaa de som ligge i Veye udi Skow og Skiul og der

røfvenogen Veyfarende de sigis udi Lowens at være Stiigemænd
eller ocat giøre Stiig=Ran. etc. ut Jydske Low lib. 3. Cap. G. 667.
Reces Christ z. art 57 & Constit. Christoph. Regis par agr. zo. pau¬

ldpost sub Vosab. Skibbrud.
6.

Vangeroff eller Ranstalisomjure Seland. lib. z. cap.24.

og forstaais omnogen vilde holde Ting paawsedvanlige og wtil¬

børlige Tider og da Jord og Eyendom bortskiøde. inpre judicium
veri Domini.

7.

Raner ogsaa om een affskær eller affmeyer andens Korn¬

somhand saaede uden Kiere og tager det bortsom Jorden end ey var
hans egen der saaede det er Aggerran. Jyd. Low lib. 2. cap. 72. Vide

Agerransupra.
8. Ran ersom nogen ompleyer anden Mands Kornssom hand
saade siden Lage Reb v. Lowlig Reeb ved Soelskifftegiort tog det

frahannem. Lege Vocab. Affærie supra. ltem Jyd. Low lb. 2. Cap. 73.
Saa ocommand affskærseller opslaar anden Mands Eng eller Korn

imellem Eggos Ende hvor megit eller lidet det er octager det bort
dog at det gielder mindre end halff Marck da maa det dog deelis med

Jan. Jyd. Low lib. 2. Cap.48.
9. Ran

Ran.
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9. Ran erogsaa om nogen affpløyer andens Jord, eller og
stafftereller frapæler hannem noget i den meening at hand der med
vildet hannem fratage og beholdet ut Jyd. Low lib. 2. Cap 73. Sjus

Seland. lib. d. 18.
10.Raner og om mand bugger og bortfører Veed aff an¬

dens Skows det kaldis Skow Ran: Saadan ulowlig Skowhug
maa deelis senten med Ran eller Tiusverjylize som Korneller Høe.
—

Ind. Low b. 2. Cap. 74. Lege Skowhuginfra.
n. Ransmændsere des som udforme anden paa farende Veyef
og der enten hindre eller laadthannems eller velte hans Vogn, eller og

tage hans Øgseller andre medhafvende Kaaster frahannem Hvo det

giør hvad heller hand lader Kaasterne ligge eller tage dem med sig
daer hand Ransmand for saadan Gierning. Jyd. Low lib. 2. Cap.
76. De Vocab Vjørmis linqvire infrasub liter, W.
12.

Ran maa deelis ved den Medarfvinge til Bonde=Gods¬

sombruger nogen aff den Gaards Eyedom, som handhafver Lod og
Deel udismed mindre hand Gaarden besidder Thieen Arving og en

flere skal besidde et Bondegods. Reces Christ. z. artic. 40.

13.

Ran maa deelissom Sandmænds Hesteleye forholdis den¬

nem paa den Ting desværes og giøre deris Toug fyllist. Jyd. Lowlb.

2. cap J. Vide Vocab. Hesteleye.
Rankandeyreisis aff mindre end half Marcks Kaaste. Iyd.
Lowlib. 2 cup. 44. Dogsiger Sielandske Lows z. Bogs 20. ot 21.
Cap. Om Bondenrannis ihans eget Huus eller Gaardsom det

eyer meere ends. Penge, da gifvis dog Næffn for som det var

Haandran. Lege Gaards Ret./9. Artickel. tem Skaansk Low om

Orbødemaal cap.13.
Ran skalklagis og deelis inden den Jamling Ranergiort uddis
deelis det siden dafanger hand ey meere aff den Sictede end 12.

Mænds Eed. Ind. Low lib. 2. Cap. 58. Jus Seland. lib z. cap. u. siger

Jo. Mænds Eedseller z. Marck Bod.
Rans følger Mand til Huss (forstaa) idet Herrit som Bon¬
Nunn

den
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den boer der Ran giørseller Randsag gisvis der skulle Naffninger

sværge og Sagen forfølgis enddog den sidder i anden Herrit den
Randsag gaff o. den som sicter og paatal boer uden Herrit; utest
Tert. lib. 2. cap. o. jur. Cimbr. Vide Sagfald infra.

Nota. Hvilcken Mands som for Ransictis (forstaa inden
Tingehanderskyldig med fuld Low enten at veries eller feldis Ind¬

Lowlib. 2. Cap. 54.
End den som Ran svær paa Vedermaals Tingsor viley siden

følge Næfninge tillhand bøde Bonden z. marcksor Kongen z. marck,
og maaeysiden fange Næffninge det er i hand hafver tabt Sagen.

7
syd.
Low lib. 2. cep. a. jur. Seland lib. 6. cap. 9.

Ranliusisor forfølgis z. Ting. Første Tingliusis det er
at mandliuser og forkynder hvad hannem er fra rannet oggifver

der paa Lastor Klages og danæffnis Ting for hans Deele Mand eller
Gienparts ohandhenvisiis at gifve hans Gienpart Kald og Varsel.

Paa andet Ting skal første Tingfornyessor daføris Vidne efter
gifven Kald og Varselssaaor bevisis at det er den Sictedis rette Ver¬

ne Tingsocat hand er lowlig kaldet at svare den Sag gifver. Tredie
Tingbindis Bogs Eedldet ersat den som for Sagen erslegger Haand

paa Bog, beder sig saa sandt Gudhielpe ochuld vorde, at

den Sictede N. Rante hannemhalff Marcks Kaaste fra og
meere; sidentildømmis Næffninger at sværge (det kaldis i Jyd¬

land og Fyen Fylling) og paa tredie Tingskulle Næffninge svære den
der Sag var gifven enten til Ran eller fra. Jyd. Lowlib. 2. Cap.

40. 642.

Sommevilhafve 4. Dage imellem hver Ting, somockand
være Ret. unde Ind. Lowlib.2. cap 6. Legesupra Vocab. Bogs¬
Eedse Fylling Om Fylling vide Constit. Christ. 4. Dat. Koiding¬

huus den 16. Augusti 1890.

Ranmaaenvelliuse eller klage og en anden svære; dog den
som Rant vorder hand skal selff svære saafremt hand er sinegen
Verge, fordihand ved best hvohannem Rante, ellersskal hans

Ver¬

Ran.
———
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Verge baade liuse ocsvære. Iydske Low lib. 2. Cap. 66. Nota=Svæ¬
reidet er at sicte ved Eed og Binde Bogs-Eedjutsupra.

Ran, hvosvære maa saaoe hvo saadanne Deele maa deele og
forfølgelder om lege Jydsk Low lib. 2. Cap. 33. 66. 67.
Ran maaey deelis for de Kaaster sommandhafver selff i

Hæffd. Jyd. Low lib. 2. Cap. 76.
Rans=Bødersere z. marck til Bonden og Kongen z. marck,
foruden det som Rannet og taget er somskalilige maade udleggis
aff den som falder for Ransdeele. Iydsk Low lib.2. cap. 4. G 47.
Vilden eyrette for sig somfuldkommeligen er søgt med Ran da

leggis hannem fem Dage for paa Tinge tilhans Huus, at tage
hans udfor 3. Marck Bod. Endt erhandofverhørigsor vil en bøde

da dømmis hannem Nam at tage uden hans Gaards Leed lønlige
ocey aabenbare dog skal den der Nam tager sige det til hans Gran¬

dersen eller to eller flere hvad hand tog Endskal Nameykagis uden

Tings Dom fordi at tager hand førend handfanger Dom tils da
maa hand vorde Ransmand eller Tiuff derfor. Vide Jyd. Low lib.
2. cap 30 S supra Nam. ltem Norsk Low K. B. 1. Cap. Parag.1.2.

Rans Næffninger og Sandemænd maa alle Aars tider
naar Tingholdis (skille og svære som alt det deere lowlige tilkræfve¬

deffordi Mordere Tiufve og Ransmændsskulle aldrig hafve Fred

thi de frede ingen Mand. Iyd. Low lbrz. cap.6.
Rans-Næffningers Faldsmaal ere z. marck til Bonden

saaot Kongen og deris Boeslod til Herskabet. Reces Christ. z. art.
27. Legesupra Vocab. Bogs=Eed.

Randsage sinqvisitio. Lat er sat søgeoe lede som effter Tiuf¬
veog stolne Kaastershvilcket ingen bør at veigris eller nectisssaafremt

Randsagenskeer ofver den gandske Bye. Iyd. Lowlb. 2. Cap. 97.
Gos ents Seeland. lib. 5. Cap. z. Skaan. Low lib. s. Cape. Ub. s. Cap.

5. Dog maa intet udinogen Mands Huuslobnis eller opbrydissaff
hvadsomheldst der er tilluckt med Laas og Lyckesmed mindre den er til

stedessom der til hafver Nøgelen jure Seland. cap. allegat. G Skaan.
Lowlib 7. Cap.8.

Nunn i

Saa¬
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Saadan Randsagen skalskee udi Ombudsmands (det er)
Herritzfogdens nærværelsesom hand er at bekommegellers maa Bøn¬

derne selff indbyrdis randsage dogen eller to Mænds Husemaa
eysærlige randsagis uden mand hetter sine 3. Marck ved med

mindre de Kaaster findis der som de lede effter. Endt sigernogen

Neylocbærer dolpogstolne Kaaster naar der efter spørais og rand¬

sagis for saadant siden hittis under Bondens eller Hustruens Laas
damaa det ey skindis anden Mand paa Haandsfordihand dulte før
og da er hand selff Tiuff for de Kaastersor hafver der med forgiort sin

Halsoesin Hofvitlod om Tysveriet er saa meget som halff Marcks

værd. Jyd. Low lib. 2. Cap 97.
End hitter mand noget i Bonde Søns Kiste der hand bær

selff Nøgeltil, eller ihans Herbere der handhafver særlige luckelse

forsda er hand Tysf for hans Gierningersorganger paa hans Hals
omhand vorder feldt, eller i Handelagen da giøre Søns Hofvit¬

lodtoggielde Bonden sm Rets og Kongensm Retscap. 100. ibid. Lege

supra Focab. Fiele.
Endtrandsager mandfochitter sine Kaaster i Bondens La¬
deeller Salseseller andre Huse der cyer Laas for daer Bondens skyl¬
dig at være ved Lowathand eyer Tist ocey Tiuffs Meqvidere)

og være saa aarjaget uden Lowen felder hannem cad os. cocem ib.
Endler Benden ty hiemme naar Randsagen steersechittis

der stolne Kaasterdamaa Hustruen eybindis, eller bunden bortfø¬
vis Men Grander skullegaa i Borgen for de Kaaster til Bonden

hiemkommer saa at Kaasterneeysellies eller bortkomme siden søgis
som Low er dog staar det paa Bondens Svar, hvorledis mand maa
efter deele. Jod. Low lib. 2. Cap.1. Lege Voctb. Vepfarende Mand

ifra.Jus Seland. lib. d. cap. z. siger i At der som Tiuffnet findis

under Hustruens indre Laassdagaar det paa hendis Hofvitlod. tert.

Freleget.
Den Norske Low taler om Randsagen saa vist Om nogen
Mands Gods er bortstolliti og handkiender spoer der fra daskal

hand

Red.
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handklage det for Grander og bede om Hieip at effterlede og følge

saa Sporit til den Gaard det tilligger: Destulle sidde uden Gaar¬
den og vise en Mand ind og begiere at maa randsage; bliver det
tilstedt datage hin oe sine Grandehos og de som ville randsage

skulle gaa indi Gaarden udideriscensie Skiorter utilbundit:
Randsagis da, og defindeicke Kaastene tilhans da verge sig med

sin Eedsseiff sietes om de gifve hannem Sag: Kandhandickeverge

sigsdabøde 4. Marck Søiff. Tyff. B. 6. Cap. Lige Vecb. Stollit
Gotsiafra.
Rederes Consortes, Lat. kaldis de udi SøeRetten som hafve

felligudi Skibs eller og Skibsparter tilsammen hvilckeskulle betale
de Penge, som Skipperen foraarsagis at laane i fremmede Lande, til
at lade sit Skib ud med naar hand fører dem Skib og Gods til ste¬

dessom dehaffde befalet hannem. Søeset art. og. hine Boddemeri

nistoloco.
Rederne som hafve Skib og Skibsparter tilsammen om
iblant dennem kommer Tvisit saaledislaten part vilat Skibet fral

seylefor deandrevilleicke da skal Skibet icke derfor blifve beliggen¬
dissor forsømmis men den mindste Part aff Rederne, skulle sætte

Skibet for Penge ligesom de selsf ville det slippeellebeholde, og

hvem da bliver ved Skibet skalbetale de andre Redere indenser

Dger der næst eifter uden ald Rettergangfor lade Skibet fare i Fred.
Endskunde de icke tilens varde om Fribet da bør det ickeat blifvebe¬

liggendis men den største Oeb an Rederne maandrede Skibet,
dem til bester dog stande alle Jedere Eventyr paa Skibets og de som

icke ville udredeffange ingen Fract af Godzet Søeset c. p.St. Lege
Vocab. Fellig supra, lem Norsk Low K. B. 18. cap.

Redesvendsstructor, Lat. er den Tienere som Bonden fester
icke alleniste til sin Awl men end ogsaatil anden sin Værffor Bestil¬

lingssaavist handskal svarefor giøre Rede og Regenskab forskand

ogsaa forstaais ved Foget eller anden som er plictig at giøre sin
Hosbond Rede og Regenskab) Jydsk. Low lb. 2. Cap. 67. lem¬

Nunn in

cap.
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cap. 7. ibid. hvor Bonden skal bøde og udlegge Redesvens Falds¬

maalsetc.

Redsel Tributum. Lat. kaldis udi Almindelighed alt det

Bondengifver Aarligen til Skator Langilde, saaor alt det hand
ellers er sin Herre og Hosbondplictig at gifve og giøre. ut Jyd. Low

Ub. 3. Cap. 10 16 7. Gi. Reces Christ. z. art.. 42. 43. Hine Smaa

Redsel og smaa bedeidem, kaldis Høns Gies Lam Havres etc.

Legesapra Qværsæde.
Redselskaldis og andet som Bonden bør Aarligen at gifve og
udrede til Kongen Præsten Herritzfogden Degnen Capellanensel¬

ler og til Byens vilkors det være sig Penge Korn, Qvæg Erters

Smørs Brøds Osti Hønss Giess Eg Fisk Hor og Hampleffter
enhver Lands og Steds gammel Viis og Herkomme som en her in

Hecie kands en heller fornøden ersatopregnis.

Reeb skalder Lowenet General Maal paa en gandske Byes
Fangs Reebkaldet fordi det maalis med Reeb eller Reebdeeling
Om disse Deeletalis paaadskillige steder og fornemmeligen Jyd.
Lowlib.l. cap. 46. 49. & so. 6 Receß Christ. z. art. 28. der formeldis

udførlighvorledis Marckoc Eyendomskal Recbis.
Nemlig om nogen aff de Lods Eyere udinogen Byboesfinde

sigat hafve Brøst enten udi Marck, Skoweller Eyedom daskal

hand sig beklæretil Tingeleffter yd Low z. Bog so. Cap. saaledis
At hander Brøstholdens og hafver wieffnt imod hans andre Med¬
eyerefor mindre end hannem bør for begiere Iaffnit med Reeb hvor
imod alle Lodseyereskigisvis Lowlig Kaldor Varsel. Lege Varsel

infra. ltem Dict. Recesart. 27. Ocførend der mælie Reebpaane¬

gel. Eyedomsdaskai Fogden førstnæfne otte wvildige Herritzmænd¬
som ere Lowfaste hvilckeskulle paaen benæffnte Tidor Dag der eff¬
terkomme paa samme Eyedomssom Reebis skal med alle de Mænd

somere udi den Byboendie, som Eyendommen tilligger at deere

derhos orda skulle samme udnæffnte Mand) grandske og forfare)
om den der klagershafve slig Brøstsat der bør at gange Reebeller en
c.

Ree,
——————
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og det skulle de vidne paanæste Tingdag. Findis der da slig Brøsi¬
at Reebskalgaaf daskal Herritzfogdensmed de 8 udnæffnte Herritz¬
mænd førstofver alt giøre deris stid at fordrage og tilfredsstille den

som Brøsthafoer men Lodning eller Vdleg aff den som meerehaf¬
verspaa det at alle Eytre icke skullefange Skade aff Reeb: Ochvor

icke anderlediskandforligis end Reebskal mælis dahvor Fierding

findispaa Marckesdaskal Reebis esster Fierding hvor Boelersskal
reebis efter Boel, hvor Othinger skalreebis effter Othing saa

skal og være om Tolting Fierding eller Ovartere og hvor saa findis
at Gribe Jorderssom tilforneicke hafver været lagt enten udi Boels

Fjerding Othing eller Marck Sølffs-Jord den reebis efter gam¬
mel Skyld og Landgildesetc. Videjus Seland. lib. 4. Cap.1.2. lem,
—

om Soelskifftepaa Bye. yd. Low lb. . cap. s. om Marckeskielel¬
ler Herritzskielilib. 2. Cap. a. Oclærer Texten paa forn. Stedersdis¬

se Deelt og gandske Processen meere udtrykkeligensor giøris derfore

ey fornøden her at indføris. Idie Sieland og Skaane skulle Oldin¬
ger reebe Jord. jure Seland. lib. 4. Cap. 1. 2. G 15. Skaan. Low lib.
4. Cap. 67.89. S 10. Vide Soelskiffteinfra. lem Vocab. Ornum

Jupra.
Reebskandeen aff Lods Eyerne nøde alle de andrettilsom hand

beviser sig at være Brøstholden i Marcken. Iyd. Lowlib. 1. cap. se.
Thi Recbmaaningen Mand forsige paa Byel hvo sompaakalder.
Hvosomvilvidesig til Stuff eller særkiøbinogen Deel eller Bye¬

lade da Reebgange øchafve da saameger som hand hafdes eller hans

Forældresder hand fick aff enten Kiøbeller Stuffforskiette ingensu¬
den den der er skyldig at skiertissdet er den der solde: Mand er nærme¬

re at vidne sig til Recbs end de der hannem vilvidne fra; eodem
Ub. 1. Scap. 49. Vide Christ z. Receß art. 28. Handestn. Frid.2. ar¬

tic. 33. Skaan. Low lib. 4. cap.1. Lege Vocab. Skowinfra. lem¬

Bye og Boelsupra.
Reebdragen-Jordseller og Reebdragen Landsidem, er den

Jord og Eyedomssomengang er gangen under Reeb og ved Reeb
deelt

Ree. Reg.
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deelt oeskifftshvor aff i fremfarne Tider skulde holdis Lethingor Lan¬

deværn. ut Iyd. Low bib. z. Cap u.
Kircke Lowen formelderse. ps Om nogen pleyer aff Kirckens
Jecbdragen Land)ockalder det sit at være verge det med Kircke¬
næffnsellerieage udsor bøde 3. Marck. Tort præallegat. Hine.

Reeds Mænd ere og kaldis de Mænd, som paa Tinge ud¬
naffnis til at Reebeoeskiffte Jords Grund og Eyedom deris saa
velsom Eyermands Faldsmaal erys. marck Penge til Bonde Sa¬

gensee saameget til Konge Sagen. Reces Christ. z. art. 28. Parag. ult.
Reebs-Mændsereforplict under deris Faldsmaalsat komme

paa Marcken at Recbe den Dag Fogden dennem forlegger saati¬
lige som Soelgaar op Jot da begynde deris Reebning oe skulle saa

Reebetil Soelgaar ned) og forfølgesaa deris Reebning uden for¬

hening eller afladelse dag fra dag indtil de hafve Reebit Marcken
altsammen paa det ingen Bonde skal besværgis med wnyttigor for¬

dærfvelig Kaastor Tæring. Receß Christ. z. artic. 28. Lege Vocab.

Soeistiffte.
Regenskabs Prewster og de Regenskaber i Capitel høres
og dennem behøfvis besøge hafve aff hver Kircke der Formue hafver
en Enckende Daler Prowste Pengesor en Orts daler Kosteholdeltem
en Orts daler Skrifver pengesor aldelis intet videres ved hvad Naffn

det være kandstil dennem selffeller deris Tienere sey heller, nsion, med

mindre der er nogen visse pension udtrykkeligen indført sinogen Kir¬
ckissdegamle eller nye Jordbøgers Lege Sedvane. Dog hvor Kir¬
ckerne forarmede ere eller mindretilforne gifvethafve end fori 6.

Ortsdalersdet skalocher effter forblifvefor dennem omdragis. Reces
Christ. 4 lib. 1. Cap.4. art. S. Lege Prowsternesutra.

Registeris skulle alle Brefve, som udgifvis paa Tinge og
Raadhuse, forstaa Dommes Skøders Vidners og alle andre mercke¬

lige Bresvelsom udgifois til Tinge Reces Christ z. art. . Læs Bref¬
vesapra. Om Registering effter Hosbondens død derom see un¬

der det Ords Encke.
Icli¬
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Religionser en visse Formor Maade paa Troens hvad heller
Religionen ergedeller ond: Voris Christelige Religions Articklef
ere fornemlige Tive og Fem som salig Høyloflig Ihukommelse Frid.
2. Rer husver ladet sammenfalte for ud Tryck udgaalden 20. Septem¬
dr. 169. som alle Fremmede og Vdiendiske som ville begiere Værelse

eller Bolig i Danmarckeller Norge, skulle videl forstaaet sværge og

troe. Articllerne ere disse:
6.) Om Guds Ord. (2.) Om den Christelige Kircke. (5) Om

Gid (4.) Om vor Midlerc. (5) Hvor aff Synden erkommen. (6.)

Om Manniskelig Mactor Formue. (7) Om Guds Low. (S.) Om

Evangelium. (2.) Om Retfærdiggiøreisen. (0.) Om Poenitentze.
(9) Om Helliggiørelsen. (2.) Om de som faldeleffter at de ere om¬

vendte ved Troen. (13.) Om Guds Dyrckelse. (4.) Om Helgenes

Paakaldelsessom er Affguder. 5.) Om Daaben. (16.) Om Her¬
rens Naadvere (17.) Om Messen.. 98.) Om Eed. 9.) Om Cere¬
monier. (20) Om Øffrigheden og deris Embede. (21) Om under¬

saatternis Plictor Lydighed imod Øffrigheden. (22.) Om Ecteskab¬
(25. Om Skiærseildsat det er icke uden Antechristene paafund. (24.)
Om den yderste Dom. Ocfordet sidste Om Menniskens vilkaar

effter Opstandelsen. Hvilckeform. 25. Artick. paany naadigst ere
befaledes igien hos Lowbogen at tryckiss,644. Guds Børns saa vel

som andre her i Rigerne til Effterretning. Reqvire tert, præallegat.

G Vocab Borgemestere og Raads lem Fremmede supra.
Rente sæneratio. Lat. vel usara. idem. en billig Affgift
effter Lands vedtagen Vijst affhvis Penge en Mand laaner til sin

fornødenhedstil en Recognition, at Gieldener er dem i Sandhedskyl¬
digsocen liden recompens, for hans Pengis mistelse. Men hvo som

tager willig Aager eller Rente imod Recessenshand hafver forbrut

Hofvitstolenldenhalfvepart til Kongensor den anden halfve partstil
den der paaklager Thjall Rente er Aager. Vide Aager inzrincipio,
E Reces Christ z. art.. 66. G Vocab. Gieldbresvis Termin supra.

Restantz religvum, kaldis hvis Bønderne Aarligen blive

Opoo
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deris Hosbondeskyldige og medrestere aff deris Ordinarie Land¬

gilde. etc.
Nota: Restantzeller Gieldhos Bøndernes til Hosbonden

Borgers eller andre der om skulle de (saamange udiet Herritboesid¬
dende og skyldige ere) lowligen til Tinge Aarligen indsteffnis (at de
kunde vide at møde) og da samtligen udi et Tingsvidne indførisshvor

vist enhver aff slig Restantzeller Gieldergestendig eller kand strax
ofver bevisis som hand det fra gaar. Hvor effter Bonden erplictigat

betale socey videre at svare til. Receß. Christ.4. lib. 2. Cap. 5. art. 12.
Lege Vocab. Landgilder supra. & Dict. Receslib z. art. 14. Hvorle¬
dis der med i Norge forholdissetc. Art. 28. ibid formeldersom Re¬

stantzer someyhos Bonden i Norgekand bekommis paaet Aars

Tidsskaldog samme Aarberegnisselareri, og til Tinge kundgiøris
at Bonden wivislactigen veedhvad handskyldig blisfver. Dict. Reces

lib. z. utsupra.
Ret voris Justitia og Ret her udi Rigit den bestaar først

paa en Inder=Ret som er Byes Birck eller Herritz=Ting dernæst
paaen Middel Ret som er Landstingshver en af Adelsseller totre¬
silerer og forestaar. Den sidste Ret er for Kongen og Rigens Raad

hvor fra ingen Appellatzskeersetc. Der foruden hafve vi Rigens Can¬
telers Embede hans Tieniste er paafunden vor Danske Ret til Be¬

skiermelsessom til en Peen og Straffofver dennem som icke villeret¬
tedennem effter hvis dømt blissver. Vide Arnold. Hvuf in prefat. Re¬

gis Christ. paragus. Ligesaa i Norgesett.
Retten, saa og Lowen skal være ærligeretfærdig og taalig ef¬
ter Landsens vaanes item muelig og aabenbaressaa at alle Mand maa

vide og forstaat hvad Lowen siger forskal cy være gifven eller skresven

efter een Mands synderlige vild meneffter alle Mands Tarff der
boe i Landet: Den Low Kongen gissverfor Landet vedtagersmaaen

afftagis eller omskifftis uden Landsens villie. In Proæmio. Jyd. Low

parag. 1. G2.
Retten, børingen mand at formeenis forkortis eller forta¬

gist.

Ret. Rib.
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gissat bruges men en hver tilladt sig med Retten at difendere, paa

det ingen med Gevalts Volds eller Tvangs skulle forewrettis. Hol¬

steinisk. Lantg. Ord. part. 1. tit. 3. End ogsaabør enhver effterall
Lowsattale sigtil Rette ocicketage sig Ret. utest tert. Jyd. Low

lib.2. Cap. 73. Menhvorledis mand maa selff tage sin Ret derom
lege jus Seland. lib. 3. Cap. 28. tert. final. Reqvire Vocab. Rans¬

bøder.

End somnogen for Retten med Ord eller Haand Gierning
anden Mand overfalders eller aff vred Hues med Haand og Mund

skielders truer og undsiger sin Vederpart, hand kand med saadan
Gierningtabesin Sag. Vide Maningsupra. & Handfessin. olai,
Paragr o.
End Saarer eller berier hand nogen for Retten, da bødeof¬
ver anden Bod 40. marck. Jydske Low lib. z. cap. 22. Odermeere in le.

gib. Erict, parag. 27. Constit. Woldem. 1. Parag. 23. Gaards Ret. art.
14. Reces Christ z. art o. lem Constitut. Woldemar, patrie Regine

Marg. parag 24. Obnebreff Christ. 4. sub Dato, Anno 1590. ordner
at for saadan Gierningskal icke alleniste bødis Tingfred Men end¬

ogsaa der foruden slig motvillig dristighed og ofverlast at straffis

som det sigbør Vide infra Tingfredse Maning sapra.
Retteren det Ordbeskrifvis udi Jyd. Low z. Bog.64. Cap.
saaledis: Endvilhandflyeder Borgen sættelot fanger hand det at
vide der Borgen var daskalhand sige Retteren til det er Dom¬

merenseller Kongens Ombudsmand) og hand skalhannem opholde¬
etc. Vide Tort. Gsupra Vocab. Borgen. item, Bonden maa en være

smegen Rettere. Dict. loc. cap. 58.
Riber Borgere eresaavist privilegerit endog efter CAtar¬

tini, Aarligensat maa lade indkiøbe fem hundred Stald Oxen dog

at de Lehnsmanden sammesteds i tilstille rigtig Designation, hvor
mange og paahvad stedsen hver samme Øren kiøber. Legeydermeere

Focab. Lehnsmanden paa Riber Hus süpra. G Reces Christ.). üb.2.

cap. Z. artic. 1. Par at.3.
Oooo i
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Riberhus=Lehnshafver sin sær Tøndemaal som aff Arilds
tid. Rereß Christ. 4.lb. 2. Copn artic.2. & infra. Tøndemaal.

Ridebrefve skaldis de Brefve som forhværfvis udi Rigens
Ret til Ridemændene eller Commisserierne, og udgifvis aff Rigens

Cantzelersesster de trende Laundags Brefve ere brut oclæst og Can¬

teleren tilstillet. Rigens Ret art. 29. hvilcktbryddis eclæsis til Tin¬
ge og siden for hver Ridemand især. art. 42. Menhvor de ret læsis
der om vide art 32. ibid. & Rigens Brefvepauld infra. Om Ride¬

brefvis Indhold) Fuldmact og Befaling til Ridemandene der om

vide Rigens Retsart. 29.
Ridemænd, kaldis des som af Kongel: Mayt. forordnes
Dommere udisær Sager lat. Judices, Commisserit, som dømme

paa Oldingers Reebsdeelings eller og indvise or indføres effter Low og
Doms Creditorerne ut i Gieldenerens Boesete. Reces Frid. Lart.2.
3. G Regens Retart.4. 29.42. 43.44.45. 46. 47.48.52. G 57. G Re¬

ceß. Christ. 4. Ub.2. Cap. M. art. 67.

Ridemændskullekiende paa Kostor Tærings Opskrifft udi
Rigens Oeele. art. 37. 538. ibid. Vide Kaastor æring supra.

Ridemænd skulleendeligen fuldgiøre Ridebrefvit inden ser
Vger efter det for dennem er læst ellers maatagisser Vgers paa¬

mindelse ofver dennem for den der aff reisende Skade, Kaast og Jæ¬
ring. Art.2. Men dersom Ridemænd hafvelowlige Forfaldidata¬

gis andre gode Mændistedenlat indføre. Endidøemeereend helten
aff Ridemændene, førend Ridebrefvitefsterkommis da tagis Ri¬
debrefoit paa nyelart.. 43.

Ridemænd om de indføre dis imidler tid Sagen henger

for Rigens Cantzelershvorledis da forholdis side art. 23. G. 44.did.
Ridemændenaar de indføre udi Jordegodsdaskulle dedra¬

getil hver Gaard i sæterticulo af ibid.

Ridemænd hafvemaet at indføre i det Gods som er soldt og
bortstiøt dog at for dennem bevisisssaadant Kiøb og Skiøde at væ¬

regiort og gangetsdis imidler den selgende var under Forfølgningen.

art. 1. 47. Lege supra Estning.

Re¬
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Ridemændene maa ingen steffne for deris Indførsel efter
4. Aarlsiden Indførselens Detum, art.. 46. Dør nogen Ridemand

midlertid da svare hans Arfvinge allene Skadensom Touget under¬

kiendissdog den Dødis Lempe ubehindretsibidem. lide Receß. Christ.

4. b.2. Cap 6. artic.. 6 Jupra Commissarii.

Ridemændmaaey indføre udinogen Riddermands Hof¬
vitgaardsom hand andet Jordegods hafverley heller i Jordegodssi¬

meden hand vil rette for sig med Boefæ og Losøressom got og nyttigt
ersthi dersom noget wienligt den Forfølgende til Effterdeels er sam¬

mensancket da hafve Ridemændene Mact der udi at sige. Rigens
Ret art. 17. Lege Vocab. Forfølning. Jupra.

Ridemænd maa ey heller indføre udi Borgere eller Bonde
Boepæl om hand got oenyttigt Løsøres eller andet Kjøbstedeller

Jordegodshafver som hand vil rette for sig medsart.. 48. Dog skal
Vdlegskeeaff debeste ocrediste Vare i Boen findis. Reces Christ.3.
art 54. Receß Christim. a. b. 2. Cap.1. art. 7. Lege Vocab. Indførsel

nem Nam supr.
Ridder mand anden Mands Korn op med Voldt deter Her¬
verck dogskal der gode Dannemænds Aasin til paa det næste

Tings og vilde hvad Skadegiort er. Iyd. Low lib. 2. Cap. 31. Lege

Hiordsupra.

Rider mand andens Hest uden hans ville der Hesten tilhø¬
rersgielde derfore 3 Marck Bonden. Jyd. Low lb. z. cap. 4. Skaan.
Low lib. 9. cap. i. Endsfanger hand den at leye eller laane og rider

der med længerend talet octilstedt var, da bøde for hver Byemarck
handoffver reeol. Ote Penge, indtil det vorder 6. Øresor giøre He¬

sien saa god som hand var førs der hand tog den. jure Saland. lib.4.

cap. 26.27. & lib 6. cap.2.
Ridder nogen Leye=Hest saahand døer eller vorder noget at

skadelot kommer hiem med Top og Tawlfor den som leyede svær selff
Tolfte at det er ickeskect aff Forsæts eller med hans villie dagielde
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icke derfore: Men var den laant da bør den lydesløs at hiemkomme.
Tert. supra alleg. Lege Top og Tawlinfra.

Ridder nogen Mand med Hests paa Kone eller Barn saa det

bliver dødt eller lydt der om see jus Seland. lib. 4. Cap.11. Gie: Lege

Focab. Haandløse Vaadesupra. End (Rider eller ganger mand of¬
ver Ager eller Engs og icke vil fare den rette Veysbøde imod den Ager

eller Engeyer). Marck Sølff. Norsk Low L. L. B. cap. 32. parag. 1.

Legesupra Vocab. Ager nogen.
Rigens Raad skulle besorgis og forlænis med Cronens Leh¬

nessaa de ickeskullehafve behoffsat besøge Herredage eller anden be¬
sværingspaa deris egen Kaast og Tæring. Handf. Frid.2. art.4.

Rigens=Cantzeler maaeybetroe nogen anden Rigens Se¬

gel være sig til Indførsel (Rømning eller Laas maaeyheller bruge
det udi sin egen Sag. Hender det ogsaalat handteffter Kongel. Be¬

falningseykand være tilstede da forordner hans Kongel. Mayest. en
anden ihans stedssaavel som ihans egne Sager. Handf. Frid. 2. art.

41. Rigens Ret Art.37.

Rigens=Ret er en særdelis Low og Deelemaal i Danmarck,

somer førstgiven aff Woldem. Canno nso. ocsiden aff Erico Re¬
ge, til det Danehoff i Nyborrigs Anno 1244. stadfest og forbedrit og
udi voris Høyloslige Reg. Christ. z. tild- udførligen vdi Tryck for¬

fattet og udgifvet den 10. Decemlr. Anno iser. med des tilhørige

Deele og Forfølgning til Laas etc. Vide Laassupra.

Rigens=Ret Forfølgning eller Deeles maa ey reisis eller ud¬

førissudi nogen Sags hvis første Capitals icke udi det ringeste ersel¬
ler beløbersigtil tive Richs dalerseller des værd. Rigens=Ictsart.s.
Lege Vocab. ser Vgers paamindelse. Nets. Vdi Rigensrætgielder

ingen Skudsmaal. art. 39. Vide Vocab. Forfaldsupra.
Rigens Brefve Ibrydesoelæsiis i Birck og Kiøbning naar

sammestedsforfølgis. Ellersbrydes de til Lands=Tinge dog i Jyd¬
landfor Landsens storhed, brydes detil Herritz=Tinge og der paa¬

skrifvis saa og aff Dommerenbeseglis ant 32. Lege Strar Breff.

dem Forfølgningsapra.

Ri¬
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Rigens Rettis Brefve som forhværfvissmaa icke bryddis og
læsis før Tiden: hvis det skeersskaldet Breffpaanye igien forhværf¬

vissart. 33. Ickeheller maa Rigens Brefve alt for længe hvile de
første 3. Laugdags Brefve skulle idet seeniste inden 2. Vger for¬
kyndis effter de ere forhværfvede med mindredepaa nyskulle for¬

hværfvis dog skalde læsislowligen effter hinanden hver til sinrette

Tid. Seeherom under det Ord Femten. & Rigens Ret art. 31.G.
35. lem art. 76. Vide Iydsk Low Ub. 2. cap. 1. Omnogentager Eff¬
termaals d. Opreiisning hvorledis den maa giemmis. etc.

Rigens=Bresvis Taxt saaochvad Rigens Cantzeler og
Rigens Skrifvere tilkommet for hvert Breff især det findis udtry¬

ckeligensbecisicerit i Rigens Retsstartic. hvor den gunstigelæser

som det behofver heden visis.
Rijsboed og ringe Hus eller Hyttes bygt aff Rijseller andet

saadant Tegurium, Lar om nogenhafver der i ført sigot sine Kaa¬
stersder maa mand beyde paa hannem Herverck saa somihans eget
Huus. Jydske Low lib.2. capse. Skaan. Low lb s. Canz. siger: Om

nogen Mand dræbis paa Marcken hvor hundhafver far sit Spind¬
eller nederlagt sin Sadels da bødis ofver anden ret Bod 40 Marck
og for Følge z. Marck.ett.
Ringen eller at ringe med Klocker tulsere. som gemeenlig

skeer naar nogen lader deris Dødebestede til Jorden: Sandgarin¬
gen udi Kjøbstædernes for de som en aff Adeleranskalskee Et Siettet
icke vare ofver et Ovarteer Timeforsaasüt Prædicken hvor den frect

ere udetil Toloeskulle Skole=Børnene strax forføye sigstil forbemelte
Klocke Slets fra Kircken octil Skolen hvad heller Tienisten er ude
eller eymmed mindre Skolemesteren derfore vilstaa tilrefter Dogsaa

fremt fleere Liig ere da forblive aff Skole Børnenes til Tienisten er
endess. eller 8. Personer. Receh Christ. 4. Ub. 2. cap. F. arten. par 84.
Hvad Ringen or des videre paagaaendis Omkaast belanger

der med holdis effter den Anordning Biscopen med Borgemestere og

Raadsder paa giort haffverseller giørendis vorder: Dog for Børn

rin¬
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ringts alleene med de smaa Klocker locollegat. par og 9. Hvorledis
Tienstenskalværeendet til 12. Slet Formiddagt til Adelige Be¬

grafoelser det om see Frid. 2. Recest, art o. supra Adelige Begraf¬
velser. Reg. Frid z. Forordn. Du. H In den 19 Julii,16,9. tillader
at Tienisten til Adelire Begrafvelser skal værefuldendt idet sieniste

til Et Sletlunder Straffssom forige Forord udviser. Lege Foctb.
Klockentitem Skolebørninfra Odermtere see den NorskeOrdinantz)

art 13, sol 54 Sc. Gifra Vocab Siele Ringen.
Ror *
ieding det Ordbeskrifvis udi den den Norste Lowssaale¬
dis-Farer mand paa andet Skiblendhand er tilnæfntsda giøre hand

begge Roerleding og bøde derfor 2. Marck Søiff. V. f. B. 10. cap.

parag. 3. Forstaaludnæffnde Mænd til Skibssudi Feide tidler plic¬
tig med at fare uden dehaffvelowlig Forfaldt saaingen maa forløff¬
vissenten for Penge eller Gaffve. Dict. V. S. S.Cap.

Vdnæffnde Mændskalockomme til Skibs den visse Dag
dem aff Skipperen er forlagt og dalade besee deris Klæder og Vaa¬
ben) og siden en hver at forvare sine Vaaben, effter Lowen cap. 9.

ibidem.
Endsved hver Toffte skalligge en lang Bøssessom de To der paa

sidde og roe skalforskaffe dem eller gielde 2. Marck Sølff til Kon¬

gent og forskaffe dog Bøsseletc. Hvor affkand sluttis og statneral
den som saaledes vorder lowlig udnæfftsat fare medshand er endelige

forplictsat møde og fuldgiøre Lowen naar hand tilsigisslige ved hans
andre Medbrødres eller og bøde derfor Roerleding det er at udstaa

all den Omkaastor Faldsmaals som Lowenn derfor determinerer, og

kand det ickehielpehannemsat hand farer paaet andet Skib men bør
dog at giørebegge Røerleding ot bøde der til 2. Marck Sølff. Vi.

de tert. præallegat. Calias.
Roers=Told) ere Indlændiske Skibefrifor udibegge Ri¬
gerne Danmarck og Norgesor underliggende Øer: Men Vdlændi¬

ske Skibeskulle giffve udi Danmarck Roerstold af hver Lest 2 ß.
udi Norge S.Haff hver Lestsor for Skoe oclæritgisvis aff hvert ud¬
læn¬
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lændiske Skibshalffemte Ottsindtil anderledis forordnis. Forordn.

Christ. 4. Dat den 3. Februarii, Anno 1626.
Roffkiøb er en Øte for hver tiende Marckskiøb. etc. Norsk
Low O. B. Kap (forstaa) Om nogen befindis, at hafve indløst an¬

dens rette Odels Jord til sig den stund hand var uden Lands eller i
lowlig Forfaldlunde Vocib. Forfald. da maa den næste Odelsmand
indløse det til sig frahannem inden 12 Maaneder efter handhiem¬
kommersog bliver advartsat Jorden var Laugbuden. Kommernæ¬

ste Odelsmand med Penges og vilkiøbeldaskal hand gifve derforssom

det aff skiellige Mænd vurderis endog den anden som icke var ret O¬

delsmandskiøbte dyrer: Vilhand daeyselgessom Laugbødsin Jordt
dagiffve den anden Roffkiøbut lapra. Det siunis Bøder og Straff

forhmdey holder Kjøbsellerocffor saadan Kiøb gaartilbage &c. Vi.
de Allerat. tert. par ag.5. & 6.

Ros=Tienistenskaldis den Tieniste med Heste at holdessom
Adelen særdelis aft deris Jordegodsser Kongen or Riget plictigsißred
og Feyde tid nemlig aff hver 512. Tønder hart Korn som enhver

der frjor frels kiendis oe noget Adels Gods i Haand og Hæffd haf¬
ver det være sig ved Arffvel Kiøbs Pant eller Indførselsskalholde en

gerust Hest Manden saawehractig som det sig bør armerit udisit
fulde Cuirasse fra Hofvet til Knæs samt tvende Pistoler engod

Degens og Hesten sterck og tienlig. 78. Tønderseller der underfregnis
icke: Hvorfore og denssom 380. Tønder Kornhaffversholder ickeu¬
den en Hestfor den som allene 256. Tønderhafversholder dog en Hest.

Iligemaader holdis aff 156. Tønder Korn en halff Hests saa og aff
18. Tønder og enhalff Hestfor dog alligevel icke meere aff,92. Tøn¬
der end enhalff Hest: Dogeractissden som Hofvitgaarden haffver
og skal tareris allene for en heel eller halff Hestsdaom endskiønthand

feilen fierde part paa en heei eller halff Hest maahand dog tarert for
enten heeleller halff, efter hans leylighed. Recest. Christ. 4. lb. Scap.
2. Art.4. Para.1.

Hine Roßlegs kaldis naar nogen Adelsmand haffver mindre
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Gods, end tilhalff Hest at holde i handleggis i Leeg med andre
hvorledes det skeer aff Officererne og tvende ældste Adelsmænd, under
Compagniet, det seeis ibid. darag. 2. Lege Vocab. Sæde Gaardes hem

Wmyndigis Ros Tieniste infra.

Net: Enhverbør til sin Ritmester at fremrile sin Jordbog)
med egen Haand underskreffven hvor med Ros Tienisten kand be¬

viss. Endffremviser hand eysin Jordbog fuldkommeligsoc ey heller

lader sin Roß=Tieniste saa vist handplictiger paa Munsterplad¬

zen fremkomme men saadant forringer hand er falden for dobbelt
og der foruden forplicts hans Ros Tieniste at fuldgiøre Endskom¬

mer Tuist da skal Jordbogen for Rigens Marskeller Raad fremleg¬

gis findis danogen Indersleff med Roß Tienisten at være giort,
da udgiffvis for hver Hestsso. Richs dalerstil næste Hospital. codem

Ub. cap. Gart. par 189. Lege Vocab. Angerløs supra. Idermeere

hvorledis Rigens Marsk/saa rel som Krigs Commissarierne, hafve
deris Ros Tieniste at underholde der om see under det Ordssirige¬

Commissarierne. Sc.
Nota: Adelen i Norge) er udi Fredstidsfor Penge for Ros¬

Tieniste aff deris Gods forskaanede. Privileg. Frid z. Dat. Aggers¬

hussden 31. Augusti, Anno 1648.
Røfverseller Røfveres Frede vel predator. Lat sigis og kal¬
dis dessom ligge paa Skowe og Skiulseller paa farende Veye for der
ofverfaldes dræbesbergsfvefor fratage Veyfarende Folckjeller og an¬

drefattige Folckshvad de hafve med at fare hvor om see Jyd. Lowlb.
3. Cap. 67. Ginfra Vocab. Stigmand. In Søe Røfvere ere de som

rofbetil Søes. Søeret. Joart. Calias Fætalie Brødresunde Vo.
cab. Fribyttersutra. Endrofver mand Bondens Vogen som

hans Hustru sidder paa det er fuldt Hervercke Jyd. Lowlib.2. cap.

o. Lege Raassupre.
Den Norske Low sigersat Røfvere og Ransmænderewbode¬

Mænd og Fredløse. Enderafvis nogen som icke er sterck nock, at sø¬

geeffter dem hannem rofvedet dabør Naboerne at følge med som de

til¬
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tilsigissunder deris Boeslods Fortabelses uden dehaffoe lowlig or¬

fald: Finde de da Røfverensda maa de hans Godrigientagesom
de endskullebruge Od eller Egglochvis ydermeere hos Røfverefin¬
dis det maa de skiffte dem imellem uden hvis nogen kand vedkiende

sig med Vidne. End den som kalder Naboer tilhielplot Rofveren
erickekommen tilhans Hus da skiffte Naboernehans Boeslodsig i

mellem. V. B. iscap. Om mand rofvis paa almindelige Veye der
om lege Vocab. Alminding. lem L. L. B. 40 Cap.

Røfver nogen Skibbrødne Folck legge udførstalt det hand
tog fra dennemtot bøde dennem og Kongen hver tre Marck. Jyd Low
lib. z. cap. G. Vide Reces Christ. z. art 57. somformelder at hvo som

tager eller røfver nogen Skibbruden Mandshand forfølgis at bøde
derforssom for Stigtoffjut sao loco, lem Valroff infra. Endfrøf¬
vis mandiandens Gaard, derom see Jyd Low lb. 2. Cap. 30. Ssa¬

pra Vocab. Bryder.
Rømme er ch.) proprie, at vige eller undvige den sied mand
er eller opholder sig paa kt at rømme Landet med Skammes o: at

undvige enten for Gields Drabseller anden Misgeirning hvadhel¬
ler det skeer efter der paa forhværffvede Dom i eller aff en ond Sam¬

vittighedsdecedere de provincia. Lat. Vide supra Manddrab liem
Reces. Christ. 3. art. 21. G 26. Rigens Ret art. . 30. G 31. Hincat

rømme Gaardens som skeer icke for ens Dyd eller Dyctighed. Vide

Gaards Ret art.1. 13.16.22.26.42. Ot 46.

End som nogen rømmer Landet i Norges enten for Gieldel¬
ler anden Brøde daskal deris Gods vurderis og qværsættis med
Ombudsmandens vidskabifra det første hand rømde Landet. K.B.

3. Cap. par ag.2.
Nota: Rømnings Mand haffver en Leyde (forstaatil Tin¬

geotfraf eller udi nogen Sag at protestere) førend hand tilbørligen
effterkommer og fuldgiøri hvis over hannem for Rigens Cantzeler

fordrit er Rigens Ret art 58.
(2) Betyder det at affbryde eller at afflyttes som: Om nogen
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waffvidende haffver bygt paa anden Mands Jordseller og sæt nogen

Bygning anden for nær der om siger Jyd. Low lb. cap. 5. End
bygger mand anden Mands Jord enten med Hielm, eller med no¬

gen anden Husesda maa handsder Jorden aatte de Huse en affbrydes
uden Tings=Dom og med trende Laugdage. Enderømmer den

der bygdes o: affbryder eller afflytter, hvis bygter ad første Laudag,
og giffver Low paal at hand meente det var hans eget være angerløs.

Endstaalhand Dom bøde z. Marck Bondenssaaor Kongen. Den

samme Low ersom Gierde opdeelis. Vide tert. preallegat. lemjts
Seland. lib 3. cap 29. som og kommer der med ofver et

Rømning, eller andet Fredløse Maalshindre eynogens Be¬
grafvelses anseendis, at end Fredløsmaals som aff Halsløse Giernin¬

ger reisiss icke videre end til Dødenkand forstaats at strecke. Rigens
Retlart 36. Hinc.

Rømnings=Breff og Strax=Breff udi Rigensræt kand
tages tillige offver Borger eller Bondes som ey selff Jordhafver naar
decyvillerette for sig: Ligesom Ride=Brefyetagis over Ridder¬

mands Mænd. lem, Borger som selff eyer Jord og selst eyer Bon¬

dessomickehafver vilderettik for sig. Rigens Retsartie zo. Røm¬
nings=Breffs Indholdsart. 1. Lege Rigens Bressve supra. lem

Straxbreffusta
Røttekrud Crstnicum, Lat eller anden Forgiftsmaain¬
genhafve faael selges eller her ind forskriffvesuden de som der til erede¬
puterede og Eedsorne maaeyheller selgis uden til vederhæfftige

Folck=skaloesaaantegnis ved Dag og Tidshvo det kiøber: Maa og
ingensted faelhafvis Juden hos en der til forordnede udi Kiøbenhavn,
Ribe Viborrigs Lund-Odense Nykiøbing i Falster Nagskow Vis¬

byes Hackelverckpaa Øself Bergens Trundhiem Skeens Christia¬
nisor Maarstrand; saafremt saadant paa Island og Ferøegiøris
fornødenthafve Lehnsmændene der udi at giøre Anordning. De som

Røttekrudmaafael holde skulle haffve det vel forvart udi Skabel¬
ler Kiste med ivende Laase for den ene Nøgelhafver den det faelhol¬

der
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der for den anden sen Doctor Medicins, eller og en Præst der i Byen.

Reces Christ. 4. lb.2. cap. 19.
Rufferske eller Ruffersker idem. seyvestrastupri. Lat.
kaldis de i Kjøbstæder fornemlig som sidde gemeenligeenlig udi Vo¬

ninger og Hore=Kipper sive Gamle Kierlinger jaendoesaa unge

somhaffveringe Næring hvilcken forføre Ungdommen med forar¬
gelig Omgangelses og ont Leffnit: item, forlockegot Folckis Børn

og Tiundelbaade til Tiuffverisor anden letfærdig og skammelig Leff¬
nit og Gierning som alt formeget somme steder gaar i svang, dog u¬

den tuis vel bleff straffit om Øffrigheden der om ret blest undervistnie.

Den Norske Low siger saaledis der om: Er dernogen Ruf¬

ferskes som vil ruffe Folck sammenloelocke noget Barn til ont Leff¬

nets eller og nogen Mands Fredkonefog ere der Vidne til da bøde eff¬
ter 12 Mænds Domssom hunhafver Formue til: End den som lod

sig lockeorbedrage boratstraffis effter Laugdom. ..B. 2. Cap.
paraar.5.

Ruser Bondgarnseller Fiskegarnssom skullebrugis udi Lim¬

fiord fhvorledis der medialle maader skal forholdis saa og paa hvad

fjeder deskulle sættis og brugis sammesteds under 40 marcks Brøder

saaor Skibs og Fiskeredskabs fortabelseldet er forordnet i Christiani
3. Rerel 6. Artickel.
Nota; Ingen Bondgarn eller Ruser skal sættis fra Hage¬

dybet som ligger ved Øcklosters og til Halswedes saavist som Kon¬
gen det selff haffver udviist. Skal eyheller sættis Bondgarneller Ru¬

fer paa Kaarsholms eller udi Haadybet nærmeeresend det skielsmaal
som staar imellem Dockedalog Egensesudviser: Dogand di de udi
Limfjorden maa de bruge Ruser og Bondaorn dog icke sættis saa
nær Dybitsat Siplatzen der med forhindris. Vidtinfra Voc. b. Skiel¬

de 11 m Vocob Lehnsmænde Puls=voeder suprz.
Rydingsværck forstaaf Skow som affryddis eller affbræn¬

dis i Norge til Sæde=Land hvorledes der med zratholdis der om
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lege Recef Christ. 4. lib. z. art. 39. hvor det vistløffteligen specificerig,

alle som vedkommeritil effterretning.
Nets: Ryderne beholde de Pladtze deris Liffstid som de aff¬
rydde for deris Arsvinger effter dennem ibid. parag. s. ltem Lands¬

Leye Balcken scap. Lege Vocab. Braader supra.
Forordn. Frid. z. Dat. Aggershus den 31 Augusti 1648. tilla¬

der at alle og enhver som ville rydde og forbedre deris Gaarde de

boe paa skullenyde samme derie Rydings=Arbeyde fri deris
Liftstidtforuden nogen forhøyelse paa Gaarden videre

end der gick afffførend de begynte at rydde,
Vide ibid. Dist loco.
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9 Aar vulnera. Lat. derom lege Jydske Low lib. z. cap.27.

Do. 30. 31.32.33. 38. 36. 37. Gaards Ret art. 3. 4.5 6. Sjut

—
6

□ Seland. lib. 3. Cap. U.12.114.1. G 16. Skaan. Low lib.5.

cap. 5 S. 14. G 2232.3334. Norsk Low Tingf. B. 7. G 18.Cap. L.

L. B. 3. Cap. Men hvorledis Saar ordentlig kand klagis og forføl¬

gis der om lege jut Seland. Ub. 6 cap 9.
Saar giort aff anden Mands Fælut aff Hors eller Nødt
eller Hundseller noget andet Fældet skal Bonden (som saadan skade¬

lig Fæaatte) giffve Badskerløn fore. Endfanger nogen Lyde der¬
afflda bøde Bonden z. Marck, eller verie sig med 12 Mænds Eed

om hand døl. Jyd. Low lib. z. Cap. 33. Skaan. Low lb. 5. Cap. 22. stem¬

mer og her med ofver ens.

Den Norske Low formelder om mand saarer Ovæglor det
er heelt igiensda er hand icke derfor qvit for Saarbod men skalbø¬

de baade for Saar for for den Skades Eyeren haffver hafft der aff
effter ser skjellige Mændstycke. L. L. F. H. Cap. par g.6.

Saar som mand fanger aff anden Mands Vaabensforstaa

om nogen udlaaner nogen Vaaben eller Veri stil at giøre skademed¬
da skalhandverie sig med 12. Mænds Eedseller bøde 5. Marck. Vide

jyd. Lowlb. z. cap. 35. Endfanger mand Saar aff Vaade, bø¬
de Vaadis gierningsdog en til Kongensetc. Cap. 36. ibid Jus Seland.

lib. s. Cap. 7. siger At mandskalsine Vaaben giemme, hver mand
vaadeløst, det er uden Skade. Vide cap. Fibid. Skaan. Low lib.s.

cap.23.24.G supra Vocab. Fryctende Ord.
Saarsom mand fanger i Hore=Sengfforstaasom mand blif¬

ver tagen hos en Mands Ecte-Hustru for der slaget og saaret saa
hand døer da liggehand paa sine Gierningerset Bonden være An¬

gerløs der ham dræbte. Iyd. Low lib. z. Cap. 37. Jus Seland lib cap.

1. Gsupra Hoer og Orab.

Saar¬
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Saargiør den ene den anden inden Skibsbordes eller og Lem¬

lester. Der om lege Søe Ret artic. 25. Skadenskalbødis somdener
til. Legesupra Lemlest. Endssaaris mand inden Tingelda bødis

for Saar, som Lowen udviser og derofver til sit Herskab, 20. Lod

purt Sølff. Receß Christ. z. art. 23. Lege Tingfred.
Den Norske Low formelder Om nogen Mandblifver slagenel¬

ler saargiort inden Tinge daer hver Mand paa Tinget er splictig
at søge effter den det giordelot gribehannemsuden hand er hans Fren¬
deeller Svoger i fierde Leeds de ereickepligtig at hindre hannems uden

deville: hvemickeellers effterløber bøde Kongen en marck Sølff.
Hvem som hielper slige Folck til at de undkomme være derfor Fred¬

løssuden handkand affverge effter Lowen at hand icke affviste at

Hand slig Gierning hafde giort. M. H. B. 7.Cap. v. 1.23. Enddersom
handhindris vil hand da frelse sit Liff, ockomme til Bøder daskal
handlegge sit Verie frasig da frelser hand sit Lifssaalenge den Saar¬

gjorde lesver. ibid. v. 4. Lege Vocab Bindis.
Saar giort eller slagen med Knjff derfore bødis 40. Marck
offver anden Bodsom Drab skeer. Jyd. Low lib. z. cap. 22. Skaan.

Lowlb. 5. Cap. S. siger: Omnogensaaris, naar Kongen er i Lan¬
detsda bør Kongen 40 Marck for Fredbruds etc.

Saar udi Ansictet eller paa Haands derfor bødis 6. Marck.

item Tvemunder Saars ettam. Skaan. Low lb. 5. Cap. 32. End
vorder der Lyde paal som er som Munden stander prang eller Øye¬

Jyd.

eller Næse da vurderis det og bødis efter som Skaden er til.

Low lib z. cap. 29 SLydesupra. Fleere Saar aff et Hugs ut, tvert
offver Fingrenelbødis særdelis. Skaan. Low ub. s. cap.33. Saar

som Been afftagis dets Bøder vide cap 34. ejusdemubri.

Endt giørnogen anden saar, som icke vil lægis eller heelis
saahand døer aff det Saar daer hand Fredløs, som giordehon¬
nem det Saarssomicke vilheelislot hand ene døde den Dødis Aff¬

vinger fuld Bod, effter 2. Mænds Dom og Kongen sin Ret for
Drabit. Norsk Low C. B. 7.Cap. par.3.4.

Saar¬

Sag.
—

————
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Saarbod hvorledis den bødis skal. Jyd. Lowlb. z. v. 27.
s. Ret Saarbod der cy er Beenhuggit og en igiennemstungit der¬

for bødis z. marck Pengesibid. Vide Skaan. Low lib. 5. Cap 5. Om
Orbødemaals Sager. Cap. 29. 6 zo. Jus Seland. lib. 3. Cap.14. 1. 16.
De Saar som erigiennem siuckitor Beenhuggit saaat Beenta¬

gis aff eller Arrit er i samme Beensor flyder op og ned eller tvennit

somhafver 2. Hull Saar saasom mand vorder stungen igiennem
Laar eller Legleller anden sted paa Mands Lifflderfore bedis 6 marck.

Iyd. Low üb z. cap. 30 og for hver Been, som tagis aff Saar skal
bødis z. marckcap. 31. ibidem. Vide Jus Seeland. lb. z. capt. Gig.

Skaan. Low lib. 5. Cap. 1. stemmer og her med offveret.
End lius mand sit Saar og siden forfølger det en saa man¬

ge Saar som hand der sictet er kiendis, saamangeskalhand bøde

effter som sagter. Ends vidis hannem flere dølis med Næffn i Kiøn.

Jydske Low lib., cap 31. Gjus Seland. lb. 6. cap. 9. Kongens Foget
skal dog fordre Kongens Faldsmaal. Vide in Glessacap. o. Ub. z. jur.

cimbr Skaansk Low lib. 5. Cap.5. Uemcap. 13. siger At for Hul
Saar skal bødiss. marck, saagode som 2. marck Sølf for
Stange Hugeller Baardag ortørre Hugs lige saa for Vaade¬

Saar (5 marck. Idermeere in terin, at 5 marck Sølffjer høyeste
Saarbod Lyde undertaget. Nota Enmarck Sølsters. skilling

grokjeller en Lødiemarck. Videsutra Marck, lem Skowshugin¬
fra vide Norsk Low (M. B. 17. cap. G Vocab. Lemmelestsupra.
Saarsskalbødiss effter Dom der paa forhværfvettinden fre¬

die Femtidet er inden femten Dageseller octredie Ting efter Saar
er Lowdeelt men vil hin ey bøde som Saar giorde da maa hans

Mandhelligtsøgis. Iyd. Low lib. z. cup. 27. Skaan. Low lib. 5. Cap.

14. siger Aten Mand maa sværis til fem Saar ocey meeree. Lege

Vocab. Sandmænd infra.
Den Norske Lowsiger Om mand ey vil bøde Saarbodstil
forlagde Tiderdamaa det udsøgis med Domroffor Adfærdsomhand

Ogga

vil

Saa. Sae.
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vil eller og steffnehannem for Laugmanden og giørehannem Fred¬

løs. l. B. 18 cap. parag. 1.
Saar, som bødis fuld Mandbodfors er begge Øyne Næ¬

se Tunge, begge Hændersbegge Føder saaet Ambod der i Bro¬

genhenger. jure Seland ud z. (p.4. Skaan. Lewlib. 5. Cap. o. Iyd.
Lowlb., cap.s. Fide supra Fuld Mandbod.
Saatteo: samdrectige efver ens stemmende eller forligte.

concors. Lat. Iyd. Low lib. 2. Cap. Se. line Samsaatte sidem. Vide
Ab.). cap z. om Reebsdeele, Elb. z. cup og om Heedebrynde. ali¬
ter Jus Seland. lib. 3. Cap. 29. lib. 4. Cap. Ub. 5. Cap. z. 624. Omde
ickekand vorde saatte eller forligte. discors. Lat Merck: paahvad

sted mand fredligen og samdrecteligen sanckis og kommer tilsammen.
7
syd.

Low lib. 3. Cap. 22. 23. Om Mand der saarer eller dræber no¬

gensdeter Orbøitemaal. Videcap. alleg. Sleg. Ericiparag. 2. Jyd.
Lowlib.2. cap zo. siger intert. Endhittis dealle saatte eller sam¬
drectige i anden Bondis Gaard, og vorder dennem siden wsamdrec¬

tige det erey Herverck, fordi at det var aff Vaadesett. Lege Voteb.

Samssinfra.
Sael Jydske Lowlib. 2. cap ef. es. kaldis den Bod som bø¬

dis for Manddrab forstaa en Sael er 18. Marck trende Sacle
er trende 18. Marcks som erret Mandbodeffier Lowen ut Jyd. Low

lib. 2. Cap. 9. Glib. z. cap. 21. Men hvorledis denne Sacl eller Bod

udleggis og bødis derom læs Jyd. Lowlin 2. can.. 22. som siger:
End Flyerso: Rømmer Manddraberen Lands eller døer da

skulle hans næste Frænder bøde tvende Saele: Hærdishandlorfor¬
drister sig til at bliffve i Landet tilstedes dabøde Frender to Saclef
den der næster paa Fædernes saasom en Faders eller ældste Sønseller

andre Frendersom de ereey til: Handtage Studeller Hielp aff Fæ¬

derne Frendersog bøde en Sael paa Fæderne. End dendernæster
paa Mødernessaa som Broderseller andre næste Frender paa Møder¬
nelom Broder er ey tilstage Stud aff Møderne Frenders og bødeen
Sael. Endshafverhand der Fredløsersto Brødressom sielffhasive

Gods¬

Sae.
——

—

—
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Gods og Lage opholdit Mand for dennem som de ere under

Vergemaallda r den ældste Formand i den Sael der bødis paa Fæ¬

derne for den yngste Broder Formand for den Sael som bødis paa

Møderneside.

End ereeymeere end een Broder tils daer hand Formand i den
Sael paa Fæderne bødis-End hafver den Fredløseto Sønner daere

dennæst at holde de to Saele der sagt er dogskalden ældsteophol¬
deden Sael der paa Fæderne bødis: End ere der ey meere til end een
Søndaholdehand op den Sael der paa Fæderne bødissor den an¬
den Sael bøde de næst ere paa Møderne stert, preallegat. Odermee¬

resee Jyd. Low lib 3. Cap. 23. hvorledis Frenderne bøde de to Saclef
der Eetebodheders etc. Lege Vocab. Øffnesupra.
End sværgis Mand til Bods bødeen Sael aff sit eget og

kræfvesiden Stud o:hielp af sine Frænder tilde andreto Sacle.

Endffanger hand intet aff Frændersholde dog Bod op der hand feste
eller bleff tilsoren fordi hvad mandfestero: udlofvers det skalmand

holde og udgifve. Endsstutte Frænder ey med hannemida maa hand
søge dem til Nams, fordi at ingen brøde der mand giørstager mand

Stud aff Frænders uden for Manddraballene. cap. 28. ibid. Lege

Vocab. Eet supra.
Jus Seland. lib z. cap. 10 siger At naar den tredie deel aff Aaret
er forbigaaet beregnit fra den Dag Bod festis daskal den første

Saeludleggis ognaar den anden tredie deel aff Aaret er forbi da
udleggis den anden Sael og den tredie Saelskalendeligen udleg¬

gis inden Aaret gaar ud for kalder Lowen sammesteds hver Saels.

marck Søiffsetc.

Den Skaan. Low 5. Bog) Cap. formelders At naar Frænder¬
nehafvesammensancket Bøderne som de skulle bøde med Manddra¬

berensda skulle de icke levere hannem en stilling der afffførend den sam¬
mestund Bodenskal udleggissor saa tagedetrygigientor siger Lowen

ibid. at dettehafver Kongen saaledis skicket paa det Manddraberen

Ogag i

skul¬

Sae.
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skulde icke forheygdeso: forøde Bodenssaa Frænderne skulle atter nø¬
dis til at bøde med hannems etc.
Velb. Arild Hvitf. testerer, af Kong Knud lod en Mandat
udgaa, at Manddraberens Slect icke skulde nødis til sat gifvehan¬

nem nogen Sael paa det hans misgierning icke skulle vordehannem
en baade og vindingshvilcket tilforne var skeet. Legeydermeerede ha¬

materia jus Seland. lib. 2. Cap. 12. Uib. 3. Cap. lib 5. cap. 20. A. 22.
23. stem supra Bodler infra Stud.
Sædegaarde o: Hofvitgaarde ville, predia. Lat, naar de

falde til Arfvesiblant Adelensdablive de ved Sverdsidenssamt wge¬
dags Mændscenæste omliggende Bønder og Tieneressaavist God¬

setor Arfvensom falden er skand taale, hvor imod Brødrene giøre
Søstrene og Svogrene fyldists med andet Jordegods eller Pengefor

Bygningenleffter Samfrænderstycke. Receß. Christian. z. artic. 39.

Las supra Arfve iblant Adelen.
Sædegaardene tareri og anslais udi hart Kornsligesom

de gaae udi Sødskindstifftemnaar Roßtienisten sættis og tareris dog
—
5

de Skowessom icke i Sædegaardenis Datter ere beregnedesanslais

for halff sædvanlig Taxt. Reces Christ. 4. Ub. Scap. L. art. 4. parag.3.
End somnogen affhander sit Godsdaskalhand strax sin Ritmester

der om advarespaa det hand for Rostienitte kand forskaanis for den
anden som Godset bekommer ved Rostienisten giøris fast ibid. pa¬

rag.4. Lege Jocab. Munstring. lem Roßtienisiesupra.

Sæll eller Sælleidem. Lat, plantal er et slagslaadne Ditri

somfindis i Hafvet og synderlig paadesteder hvor stoer Sildfiskeri

faldet thihand fortærer Sild gierne og megit bedre end anden Fisk.
naar deere for baanden at bekommes saa Sællegierefattige Fiskere
megen sider Skade og Affbreckpaaderis Garn og Fisker-Redskab i
Søen: Men Nordbagens som det slags Diur erbest belient hafver

atskillige manter at fange og veide Sælie med som dennemorsaai

Lowenfrit tilladis ut; med Garns Spinds Stangn: Bøsse. ecc.
)
Lowen1
ner de
under mand Garnism Sælleveidelmed Sæll

udi

Sae.
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udi da beholde baade Garnet og Sællen indtil Garnet løsiis fra

hannem med Landnam. End Sællemaaskindisshvad heller delig¬

gepaa Land eller Vand undertaget deligge paa Fredliuste steder.
Norsk. Low L. L. B.Secap. Lege Fredliuste Eyedom.

End slaer mand Sællmed Spindt og finder anden Mand
den dabeholde den som fandt halffparten aff Sællen og den der

stødshalffpart for sit Spindlibid. Finder nogen Sælle Marsvin
eller andre Fiskespaa anden Mands Marckjor tager den bort dafø¬

re Sællen tilbageigiensor bøde Jorddrotten Landnam-Men fører

hand der til Jorddrottenlochafver hand tredie part for hanswmaai
om hand finder uden Gierdissmen inden Gierdis den fierdepartii.

Lege Voctb. Hvalsupra.
Sælieldetordhafver atskillige bemerckelser i Lowerne (.) be¬
tyder det sat gifve eller ofverant vorde en noget udi Hændelmom Fa¬

der sælier eller gifver sin Sønnoget naathand qvem mid ogisser

sigsetc. Jydske Low lb. 1. Capis. stem Fader maa icke sæliceller gif¬
vesit Barn noget i Hændesimeden hand og Moderiesvet. Lege o.
cab. Fader) G Jyd. Lowlb. capig. (2.) Betyder det at giveel¬
ler giøre Lowen syllist med Erds ut, at sælie Tylter Eed. Clam. Low

lb 9. Cap 13. G17. (5.) Betyderdet at betroe sin Svendsit Em¬
bede og Bestilling i Jyd. Low Ub. 2. cap 6. som Lowen icketilsteder.

Vide supra Herritz-Foget.
Sæms d. Forligelse eller Samdræctighed sigis og naar
Lods=Eyerne ere samdræctige og forligte ut, om Heygnet elier Gier¬

des stem med Særhiord Græsgangseller Oldenseett. Hvadvoris

Skaan. Loiv der om formelder det sindis catio Ab. Sc. Lege le¬
ctb. Saatte. suorz.

Særkieblalvistester Lowenset siycke Jordssom uden Maal
eller Reeberkjøbt peculieriager, privus æger. Lie, hvilcket ey maa

formeeris eller formindskislom end anden feller og ald Marcken
bleffovgiffven for Reebssaa fremt det eri itellermerck med

Sseineller Stabel. Jyd. Lowlib....
O

Neta, Stuff ic.

Sær¬

Sae.
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Særkiøb beholder enhver effter Lowen over Marckeskiels saaoe
hvis egen deel eller fællit hannem er tilfalden til Arff enddog Sand¬
mændhaffve soret Marckeskiel. Reces Christ z. art. 27. Dogskalkal¬
dis paa Stuff og Særkiøbspaa Vedermaals Ting førend Marcke¬

skielsværis. Jyd. Low lib.2. cap.1. Vide Stuff infra, G. Ornum

supræ¬
Særkuld) Iyd. Lowlib. 1. cip. 16. det kaldis de Børni Le¬
wenssom avlis i Ecteskab aff een Faders eller og een Moderunde, der¬

som en Mandhafver værit tvende eller trende gangegifft ocavler
Børn med hver Qvindesærlige da kaldis de Børn særkuldssom ere
aff hver Kone, ihvor mangeslagskuld de og ere Scontra. Jydsk.
Low lb.1. Cap. s. vide Steff-føskinde infra. Hint:

Særsøskinde kommer aff Særkulds og betyderhalffsøsken¬
des enten de ere aff Fader eller Moderforstaa som et Barn arfver sin
Halffsøskind med sin Moder. Ut, naar Konekommer i Ecteskab an¬

den gangfor fanger Børn ved den anden Mand, døer det Barn som

hun haffde med den første Mand da arfver den anden Mands Barn
det døde Barn alleene med sin Moder ihvor mange Sødskind siden

fødissor døer saaenten Fader eller Modersdatager samme Barn for¬
loddis den Lod uds som det arfvede effter sin Særsøskind naar skiff¬

tisskalsenten efter Faders eller Moders død Jyd. Low lib. 1. Cap.11.
See Skaansk. Lows Arfvebog cap. 33. Grag. vide Sødskindes item

Steffsyskindeinfas.
Særlest ersærdelisseller enhver for sig ut zu Seland. lib. 1.

cap. 34tert.
Sætter=Boel) kaldis den Marck som ligger til Fields ocer

særmerckt aff Arrildstid forstaa i Norge, iblant Klipperne eller i
Skowerne ude fra Bøgden) Hine Alminding i Danmarck hvilcke

Marcker brugis gemeenlig til Græsgang og Sommerbeed Aarlige
ockaldis derfor Sætter=Boel det er det visse satt sted sut supra hvor

paagemeenligskal være nogen ringe Byggelsom Hyrderne og Ovæ¬

get kandsøge tiludiwvæirsocellerssbefries der fraskadelige Diurst.
efter¬

c
Sae.
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efterdi det er gemeenliglangt fra Bøgden, saa Qvægiticke dagligen
kand hiemdrifvis som i Danmarck.

Lowen siger der oms Hafver nogen Sætter=boelseller Græs¬

gang udi Skowei til deris Qvæg, daskal talle Eyere) drifve deris
Qvæg ud tilsammen naar to Maaneder er forløben aff Somme¬

ren uden de selff bedre sinis. Sidder nogen lenger hiemme med sit

Ovag imod Advarseloe Forbuds damaa de stefnehannem til Ting
forRanfor bøde da en marck Sølffshalfft til Kongen og halfft til Ley¬
lending, for Graßværdforsaamaade drifve hans Fæaff deris Bye¬

hvem som icke fare med at udrifve naar hand tilkaldis (bødeen Ore
Sølff imod Kongen: ligeslig Bøder skal den og bøde som farer hiem

fra Sætter=boelstil Bøgden igien med sit Ovægsførend rette tid er
og de andre fare med. L. L. B.S.Cap. Lege Vocab. Somner Sette

ifre.
Nota=Ingen maa flytte Sætterboels merckefuden det er ingen
tilskade. ibid. Lege Vocab. Marckeskielsupra. Hinc.

Sætters=Gadel v. Fuorte eller uddrisit aff Byel denskal
være som den haffver været aff gammeltidscap. go ibidem. Endder¬
som mand formeener anden sin Sættergade eller Drifterey, som

hafver været aff gammeltidsda bøde til Kongenen halff marck Søifff

for Veyeroff for den anden beholde dog sin Sættergade og Driffte¬
veyesibid. parag. ult. Lege Vocab. Fuortesitem Ornum sufra. Om
nogen affbrænder andens Sætterboels eller anden Byggel udepaa

Marcken derom lege Vocab. Brand supre. Ads Sielffsatte¬
fred om nogen der dræbis unde lege Vocab. Nidingsverck. Uem M.

B.2. Cap. Par ag 3. allas.
Sætter=Eed) ers. Mænds Eed som skalgisvis og giørie

om nogen vilaffverge 8. Ørtuger og 3. marcks Sagor Bøder saa

og for zo. Marcks Sag og Bøder ordaskal næfnis z. Mænd paa
hver siddes (lege Tylter Eed) tre der aff skalhand beholde og selff være

denfierdelottomaahand selff flie sigsforstaa den som Eeden skal Etle

og fulddrifve. Tyff. B. 1. cap.
Sæt¬

Sag.
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Sættis Ombud, forstaa de Folcksomleyes for Daglonsel¬
ler og Leye=Konesomnogen beligger saadanne, hvad derfor skullebe¬

dis derom vide Skaan. Low lib. 13. Cap. L. Alias Hußkone om den

beliggisshvad derfor bøddis i de dage. ibig.

Sag, actio. Lat er Tvistighed imellem Partene ut Gield¬
s.

Sag=Tiuffsag, Hoersag-Ransag Mordsag Troldoms¬

sag Endorsaa Jordtrætterseller andet, hvad det og værelandssom
aff Parterne imellen til Tinge kand begyndis drifvis og fuldendis.
Hine Sage or at sicte og beskylde. ur Receß Christian.. 3. artic. 20.

Handfestning Erici Regis formelder: Om nogen legger anden
usand Sag til inden Tingelhand bøde Bonden og Kongen hver 3.
Marcksocblifve mindre Mand fordihand førde Løgen inden Tin¬

gesparag. 28. Lege Tværting. Reces. Christ. 4. lib.2. Cap.d. art.20.
siger at den som Sag gifver bør det louligen at bevise unde vide
Vosab. Eedssupra. lem Sicte pauleinfra.

EndshafvetoMændtiltale tilen Mandspaa en anden Mands

vegne for en Sag, da skalhand svare den som fick første Ombudso:
Fuldmactstalicke tør mand svare totilen Sag) K. B. Scap. Parag.

ult. udi den Norske Low.
Sagfølger Mand til Hussstatueri fornemblig aff Bircke¬

Retten, art. 23. item Jyd. Lowlb. 2. Cap.. & Co. lb. z. cap. 46. Jur.

Seland. lib 3. Cap. 26.
Nota: Densombørat tiltalis fornogen Sag, skallide til¬
kalepaa de sieder hand boerstil hans Verneting dog Misgiernings¬

Mand som med ferske Gierninger gribis for derfore bør at straffis

med dennem holdis effter Lowen. Reces Christ. 4. Ub 3. Cap 31. vide
Vocab. Rau supra. lem Bircke Retart.3.

Den Norske Low siger at ingen skalgifvis Sag paa andens

Gods) (forstaa men til hans Verneting) K. R. 7.Cap. Perag.2. V.
ult. Lege Vocab. Hiemstefine. A. B. 16. Cap. siger At alt det som med

Kiøbstæd Ret giøris det skal med Kiøbstæd Ret søgis. Endalt det

omi Oetritet giort, (dog hand far imellem Herrit og Kjøbstæd)
det

Sag.
——

——

————
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det skalilige maader effter Lands=Lowen søgissetc. Vide Text præ¬

ellegat.
Sager saamange til Tinge ereklagede og gjorde anhingige

for Dommerenat paaliendi¬desralhand være forplictet til at skiel¬
ne og dømme udi inden 6 Vaer i Danmarck med mindre Parterne
bevilge der udilængeropsættelse. Reces Fridericiz art.. 5. Jyd. Low

Ub. 2. Cap.6. om Sandmand.

Jus Seland. lib. z. Cap.2s. tert. sinali

siger sat ingen maadragi for for opholdis længer end til fierde Ting¬
(forstaa) om hans Vederpart ovilmødelete.

Cap. 26. ibid. siger: End medder ens Vederpartey første Ting

og enten binder Bøder eller felier Lowso: rætter for sig eller affbeviser
daskal den der søgersladehannem steffne andet Tings og da skal hand

enten selff møde eller hans Forfald. Endmøder handeysdaskal hand

steffne hannem tredie Ting. Møder handey til Tredie Tingsda stefne
hannem finde Tingfor da skal handhannem ret giøreseller mandskal

hans Mandhelgetage. Legesupra Vocab. Høringsdeelesch Reces
Christ. 4. lb. 2. Cap. 6. art. 1. som og her med ofver ensstemmer. Vide

infra Vocab Skytter.
Den Norske Lowsiger at alle Sager skulle dømmis effter en

Mandsegen bekiendelse og lowiige Vidnesbyrd. Ting B cap.
Nota; de Sagerskal først dømmis som til Laug Tingitere
(7
indsætte og størsteere Forstaa Laug
mit dernæst de som didere
—
indstæffnt og alle de Maalt mand legger Hender sammen
om (ser

tvende Vidne om de fremkommt ogsiden de som ringere ere. ivid.
Endsalle de Sager som skal bødisolte Ørtuger og 35. marck for, og
del Jo. marck ralbødis for skulle afsvergis med c. Mands Eed.

Tyff. B. iscap. vide Vocab. Sætter Eed G Meeneed lupra.

Sager ingen Sag maa indstaffnis for Kongen og Raadet

førend førsterganget Dom til Herritz, Byeseller Bircke=Tingforsi¬
den til Landstingsor mand haffver Landstings Doms med alle Vid¬

Re¬
ner og Sagens biskaffenhed der udi indbert under Forsegling.
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ced Fridt. art. 1. G Receß. Christ. 3. art. F. Legesupra Cappellatio. G
Reces Christian.. 4. Ub. 2. Cap. Sort. 12.
Den Norske Low siger At alle de Sager som Loweicke for¬
klarersvaskalhver lade sig nøyelsom Laugrettis Mænd samtyckerend

kunde de icke forligis der om da stande det som Laugmanden samty¬

cker uden Kongen og hans Raad anderledis for Ret kiender Ting. B.

cob. purag. 7. d. Caledag.
Sager som angaa Gudsbespottelse dem Hoer Mord¬

Troldomseller andet saadant børicke ved Forligelsemaal at under¬

slaaissmen Retten og lowlig Proces befalis. Reces Christ. 4. Ub.2. Cap.
Partic.6.

Den Norske Low formelder At alle de Sager om Mandslet
*

oe Qvindis Voldtægt, som dømmis til fuld eller hals Mandsbø¬

der de foreenis i fredelighedstil visse Saledage og visse tidel da skalsli¬
2

ge omme og forceninger holdis og den som rygger samme Dommel¬
*

ier forligelse inden forste Saiedag ille og ickebetalet naat Ing¬
—

l. 10

mændleggehannemow. ge Laver forefor o. Vaer imellem hvertid
*
damaa hand staffnis for Längumden
or demmis freeles. Ting f.

B. s. Cap. Lege Vacab. Saledagshaulemsra.
— forcenis om tilvisse Dag
Endalle andre Sager at—
mand

at betalefor icke fuldgiøris: dastalden-fligfortening opbrudersbede

sin Vederparten marck Selil og Kongen 4. marck Søist og ligevel

holde samme forligelse Vilhand inddaickeretteforsigsdamaa hand
tiltalis til Tingesor tagis Domlat sligforligelse bør at holdissor leg¬

gehannem lowlige tid forelig. Vers at betales som forskrefvit staar.
Ends vilhand icke inden lowlig forlagde Tidersrettesigeffter Dom¬
meseller holde forligelse: damaahandstæffnis for Laugmanden sor

giøris fredløssudenhand vilbetale utsutra. cup. F. ibid. Lege Vocab.
Domroffisapra. iem Tommaalinsra.

Sager som henhøre til Kircke Ordinantzensor til Prowsteel¬
ler LandeMoede vorde indstænkelmaa icke utilbørlige opsæitissmen

aff Lehnsmanden og Bistopen effter Ordinantzens lindelse, søgis og
døm¬
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dommis. Receß. Christ 4. L. 1. cad .. ert. 7. G parag, ultimo. Lege

Vocav. Prowste Moede.
Sagemarckergammel Mynt udiværds Øres hver Øre

tilis Penges som vaar der Daleren galtz. marck, o. skilling Dan¬

stefoenuskal være dobbelt det er 20. skillings eller en Richs marck.

Vide supra Vocob. Øre.

Sagisløs Mand erwskyldig Mand, for den Saghan¬
nem med wret tilleggis. ut, Om mand dræber Sagisløsmandsell¬

ler og om Drabsmanden sværgis Sagisløs, etc. unde Jyd. Low lb.
2. Cap. 12. Gig Ub. 3. can.. 22. G jur. Sciand. lib. 2. cap.. 1826.28. Ab.

3. Cap. . 23. Sc. Vide ins a Skat.
Den Norske Low siger At den som dræber Sagisløsmand
hannem maa ingen Landsviist gifvis 1 o. Freds=Breff uden Kon¬

gen hannem sels benaade vil for gode Mands Bønskyld. (A.B.1.
sap. Parag.2.

EGagvolder, Accusator. Lat. kaldis den udi Lowen som er
for nogen Sag at paatale ochende Dom. Clas, Efftermaals¬
Mandmaar Drabskalforfølgissut soloco.
Sagvolderesactor. Lat. skal hafve Igildor Tvigildlot hvis
6
Lowenhannemt
holder af
T
Intvens
effterlatte Formue, saavist

den kandtilstrecke, forloddis udlagt. Reres Christ. 4. Ab.2. Cap. ig.art.
1. Perag. 1. G3. Lege Vocab. Tystsitem Efftermaals Mandsutra.
Salle dag det Ordfindis i den Norske Low og bemercker

efter Tertens anleding den rette forlagde Dags som noget enten eff¬
tet afssagde Dommelskal fyllist giørisseller oe noget effter Fredelig¬

heds Foreeninger Contract og Asskied til visse tider skal erliggis og
affbetalis. Tingf. B. scap siger der om: Endshærdishandsecvil
iskeret giøret effter som hand er tildømtseller inden des halff Maanet

efter næste Salledag, daskal Laugrettis Mænd aff Bygde Ting

legge hannem trende sinde tid fore at fyllist giøre og bøde og 6. Vaer
imellem hvert tid. Bøder hand icke inden samme trende forlaade Ti¬
der damaahand stæfnis for Laugmanden oghand værepligtig for
Rrrr i
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slighans Modtvillighed at dømmehannemfredles. Uge Sager

Paulosupra.
Salveter de Kind nurum G zulvinitretu. Lat derom

findis Christ. v. Mandette Fernud, udgangen og publiceret Anno
7.

der dens. Jun. di Christ.. Preb. Ub. 2. C.1.2. forbindes)
baade Ind er *
ud lændistt noget ccipetereller Krud aff riget at
udiøris. Ovo der imod befindis at gitte eller handlende hafve forbrut

althvis deisaa maader hafve med at fare og derforuden straftis som

de der modtoillig imod hans Kongl. Maymandigst Mandat og For¬
bud giøreoghandle. Legesuzra Vacab. Krud.
Calpeter sidderr som aft hans Kongl. Mayest. antagne og

Levilte ere maaenforhandle eller selge nogen salpeter, hvo som

betia is at handle eller kiøbe med dennem skal tiltatis for Hiemmel¬
o. lide derfor som for whiemmeltscodem loco. Men aff Borgere og
* (

onder stande enhver frift for sig Calpeter at tilforhandle dog

maa det i kesimod forbudfudieris. iidem.

Salse der om talis intertujuri Cimbr. Ub. 2. Cap. os det er

Bondens Ildhusshvor udi hand har der Grues Bryggerssor Koine)
hvilcket Hus gemeenligen tilluckis med Træklincker ckoder vir¬
(3
veler aff
Træ gjordeseller med67
lon ranaglersor ickemed Laast dog

sommestedspete eadem ub. Ercap. Allegat.
Salts Sal. Lat, per se intellgitur, det maa en hver Leilending
Norge virckessaa meget hand behøfver til sit Hus behofflog eymeere
uden hvis hand der foruden behøfver at kiøbesig Nefver for til sine
Huse. L. L. B. o. Cap. parag. 5. Lege Leylending infra.

E
Saltet=Kiød salsamentum. Lat maa ingen ihvo det være
kandsher aff Riget udføre: hvo der med befindis at giøreshaffvefor¬
brut Varene og der foruden straffis som den sig modtvillig imod

Kong. Forordninger forholder. Recch. Christ.4. lib. 2. Cap 12. art. 1.

Lege Forbudne Varcsapra.
Sambkund sigis i Norge om Sambling eller Selskabs¬
brugsmed Fiskerjeller anden brugelse Jorddrotten til skadessom udi

Lowen
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Comen forbindis saaledis at ingen maa giøre Sambkund eller
Skibs-bruapianogens grund og ey indløbepaa anden Mands

Skoweller Marcklenten at hugge Skow eller beyde Hessel Eegeller

anden Træselleroctage Olden eller Nødder aff Træerne: Hvem det

giørsbøde til Jorddrotten 4. Marck Søiff-Erskaden størreend 4.
marck Søleldabøiden det giør effter s. Mændssigelse. L. L. B.se.

cap. har og ult. Lege Vocab Aagerne supra.
*
Sambleteller
Sambling vel Forsamlingsidem, lutine

Conventus, kandsigis; naar Herritzmandene aff nogen synderlige
Aarsageforskrifvis eller sammenkaldis noget paamernige Mands

gaffn at tale eller forhandles eller oenaar Skat skrifvis. Als For¬

sambling kand og kaldis Bryllup Barselsor deslige Sammenkomst.
Endocsaanaarengod Mands Tienere sanckit og sammenkaldissat
2

*

giøre daglige Arbeideltem i Kirckespaa Tingesellet anvensted hvor

Retten holdis. Dehs ville Indske Low lib. 3. Cap. 22. us31.
Sanlb¬
lingeller Stempling til Oprøtsunde lege infra Vocab. Stempling.
Sambsøstind o: fuld Søskind (Eete aff Faderet Medder.

Jus Seland. Udn. cob 1.Gis. Vide Sødskmdepaulouge. hem
—

Staan Lowlb. cop.F.
Samstænder Censingvinci. Lat, skulle være gode ær¬
lige Mænd desom næst i Sleck til Fader og Moder til rænder¬

Eed at giøresett. Sambfrænderstulle ogsaastielne imellem Børn

om Sarkuldsom Aeffve og Jord. Jyd. Lowlbr. cip o. Jus Seland.
b. 1. Cap.19 itemean zo siger: Om Samfrænder ere døde eller og

ere uden Landsssaadecy land være til siedefor giøre Ret imellem Bør¬

neneldask næfnis de beste Mænd i Byen eressomkand ofver være og

giøre Børnene Ret. Videlb. s. Cap. z. ibidt Lege Vocab. Sandmand
liem Fang i Boesupra.
Samfrander skulle ved deris Eedudgiste Arff imellem Sø¬

skinde som de det begiere saa ocom der kommer trætte imellem Sar¬
kulds daskulle Samfrændergiøre det Fæderne og det Møderne:
og det Kiøbejordider de ville at igien forwrettis Endsbliver der træl¬
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teimellem Børn og Moderen hvilck=Fædrene er og hvilcket Mø¬

derne ere davidne hun det med hendis Frænder fordi at Børnkand

der med intet affvidnissder som de ofverlefve deris Moder. Samme
Lower som Fader kjfver fortratter med sine Børns da vide hand og

med sin Frender. Jydske Lowlib., cap o. Skaan. Low Ub. 1. Cap. 27.
Befalning til Samfrender i de Sager de skulle dømme udi den

skaltagis af begge Parter. Vide Recesskridt. Art. 2. Parag. 2.3. G 4.

G Commissarier sapra.
Sandhed Veritas. Lat, skal være rigere og kierer end Lowen.

Jyd. Lowlb. . G. cap. 7. Ingen Lower saa god at følge som Sand¬
hedsmen hvor mandjeffver eller kjfver om Sandhed da skal Lowen
opledeshvilcket Sandhed og Retersinprefat. parag. 1. Skaan. Low

Ub. z. cap.1. sigers At Gud og Samnyndhelo: Sandhed, bør at

actis meere end Jord. Vide Tert. preslegat.
Sandmandser itgammelt Danskt Ordssom paa Latinkal¬

dis veridict, en sandrue Mand for den som siger Sandhed og
det som sandter Jochafveret ærligtsoprictigt Naffnor Ryttes hand

maal effter Lowensey være Landboesocey mindre end felligs Brydie
og den som hafver Ejendom i den Fierding som hand er Sandmand

udisor boer udisamme Herrit. Jydske Low lib.2 cap 1. Jus Seland.

Ub.1. cap 32. formelder Om Søn er aff Landfaren i Tieniste ot Fa¬

der døer dig imidler tidskommer Sønigien ockræsver sin Hofvitlods
orde sigelat hand fick densdaskal mand næfne 2. Sandmændsfor¬

staa Erlige og vederhefftige Mænds som ey ere Frændertil som skal

spærehannem enten til Arfve eller fra etc. Videcap. allegat. G supa¬
Samfrender.
Sandmændskulle væreotteudihvert Herrir og 2 udihver
5.

Fierdinglog maaeyhafve baade Lehn og Sandmands Eed det er
maatyvære baade Herritzfoget og Sandmand. Jyd. Low lib. 2.
Ingen Mandmaadem afftage uden om deforsvære deris
cap.1.

Breslodseller detage meere Hesteleyelend deris Ret er. ibidem Kon¬
gens Breffskalliuse Sandmænd isudidet Herritz som de skulle væ¬
re
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re Sandmænd og Kongens Embedsmands forstaa Lehnsmand)

paa dette siediskal dennem udi Eedtage. Ind. Low lib.2. Cap.3.
Sandmænds Eed som hand skalgtste naarhand isættis

(beskrifver Lowen saaledis, Saa sandt hielve hannem Gud¬
2.

at handeyskalgiere for Gafves eller for Frændsabeller for
Vildt andetenddet retteste or det sandeste, der hand veedi
*

hans Sandemands Eic. Jyd. Lowhb 2. (4.5.
*)

Sandmænd, frulle sværeom Manddrab om Affhug)
om Qvindetagt, om Herverck om Marckistiet om Saarl
om Guds Husis Eyedom ocom Baand) yd Lowubecape.
Reces Christ. z. Art. 27. formeder At ovo som vildeele om Egenom

hand forfølge det som Eyendom bør at vieligs etc. Ligesepre¬
Eyendom.
Sandmænd i Bircki udi Jydlandsete. skulletisettis af den

som Bircket tilhørershvilcke inden 6. Wier efter Gierningen erskeri

skulle giøre deris Towisammesteds til Bircke=Tinget eller forumer
Sandmændeytil med mindre opreiisning i Sagen jethværjois.
Birckedet artic.).
Lowmaalmed Sandmænd, fulddrisvis eymindre end 6. J.

ger fordi at der skal tre Ting til, ochalff Maanet imellem hvert
*

Tig: Paa det første Ting skal mand husesit Lowmaals ocklage
paa hvis Brøst eller Skade mand halverat beklie og da leggis den

halff Maanetz Ting fore og stæffne Sandmand til lorpaa tredie
Tingsigteren og anden svarer og lader Vidne tinge eller linde, at
Sandmænderelowiigtilkræffoede om at specel og da dal Ovm

gaalat de bør at svære: Siden dømter forstaa Jylling paalalt)
maa deey forlade at sværesunder deris Boerlod fortablie, Jyd Low

lb. 2. Cap.6. Maa eyheller forholdis længer end S. Vgersesitet og

lowligen ere opkræfvede hvad helle. Eitermann anden oderel¬

lerey. Rescripium Christi m 4. subdat. Kolding Unig Augusti
190. Lege infr=Vocab. Stanis. lem Eitermalsupra.
Sandmænd og Ransnæffninger maa skielle om alt det de
ere
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erelowlizefilkræside alle Aarstide der Tingholdis, fordi at Mor¬
dere og Tyffocor Ransmændsskulle aldrig Fredhafvesthi de frede in¬

gen Mand. Ind. Low til. z. caps.
Sandmænd naar deere til dømte at svære; (det er Fylling
paasat daman de ey lade at sværelor demaney gaa af Tinge førend

degiøre deris Eed og Tom under deris Boeslods fortabelse. Iyd¬
Lewüb. Cap. S. Grad. Leve Vacob Næsninger G Fylling supra.

Sandmand eller Næssu som tl. Bye eller Bircke=Tingop¬
i

kræfvis der iøre deris Eed sammesteds ocudisteden for Sand¬

mændsbrugis i Sieland (Skaane, og Sma landene den sædvanlig

proces, ved Byeeller Birckefogdens Dom Oldingers y6. eller 55.
Mænds opkræfvelse til Bye eller Bircke=Tinget, om Bircketsaa

siderter at der udi aff Lowfaste Mandkandhafvis eller tagis de

aff Herredet saavist ey aff Bircket er at bekomme dog Bøderne og
Birckerettigheden over alt Riget forbliver ved et og udict Land

somiandet udgifvis. BirckeRet art.s. Lege sapra Vacab Femten

Mænd.
Sandmændskulle svære paa Lands Tingsom Manddrab,
om Qvindetægt om Herverck som Affhugs ocommand vorder

ført med Vold aff sit Frelse. Men paa Herritz=Ting skulle de svære
om Guds Husis Eyendom ved Bonden om Saar ocom

Marckeskiel. Jyd. Low b. 2. Cap.3.
Sandmænd, ville de svæteen Mand til Bod da bede de
demsaasant Gudhielpesat den Mand enten haffde Saar el¬

ler Hug, eller vaar nødt til at verie sit eget Lyf eller sit eget
Gods, og bør fordisin Fredatholde. Endsvilledesrærehan¬
nem Fredles daskulle de svære at hand dræbte Saglss Mand¬

og er fordi skyldig sin Fredatmiste. Iyd. Low lb. 2. Cap. 1.

Lege Bane) supra. lemcap 1. lib. 2. som formelder, hvorledis
Sandmændskal sværeom Affaua nemlig, at handtog Sags¬

les Mand og leddehannem til Stocks ochamledehannem

oger fordiskyldig sin Fredat miste fordi hand maatte saavel
ta¬
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tage af hannem Lisf som Lemmer. End ville de svære hannem til bod¬

da skullesvære at i den Veydemøttis da vilde handen Liff
affhanneltage og en Lemmer, og det skeede aff Vaade, og

er skyldig derfor sin Fred at holde. Cap. u. ibidem siger i Al

Sandmænd maa svære om allehaande Affhug, saavel Øye som
andet Lem sechvor som fierdings Mandbod bødis for Affhug, der

maa mand sværis Fredløsfor. Legesapra Vocab. Affhug.

Effterfølger fornemmeligen hvor om Sandmænd

eller Næffnskullesværessaaor udi hvad Sager

deris Embede og Tow udkræfvis.
1.

Deskulle svære om Manddrab. Jydsk Low b. 2. Cap. 2.3.

Receß Christian. z. artic.A. G 23.
2.

Om Affhug det ersaffhugne Ledemod. Jyd. Low lib. 2. Cap.

14.1. Ub.3. Cap. 6.
om Toldtægt. Jyd. Low lb. cap. z. lib. 2. Cap.16.N.G 30.
Gaards Ret artic. 15.

4. Om Marckeskielot Herritzskiel. Jyd. Low. lb. 2. Cap. A. Re¬

ces Christ z. Art. 7. Handfestn. Frid 2. art.42.
Deskullesværcom Herverck. Jyd. Low lib.2. can.29.30.31.

5.

32.33.34. Ub.3. Cap.1.48.490.
6. Om Saar som giøris med Kniff. Jydske Low lb 3. cap. 22.

Pluracap. 27.29 30.31.32.33.36.37.
Om Kirckens Jords om den gielder meere effter ret Byes

7.

vurdning enden marck Sølff. Jydske Lowlib. 1. cap 44. Vide Reces

Christ. z. art. 7. Ec. item Eyedom supra.

Om Baand og Fængsel. Jyd. Low lib.2. cap. 59. G. Jur.

8.

Saland. lib. 2. Cap. 23. Ab. 5. Cap.334.
9.

liem, om nogen bortføris med voldt aff sin Frelse. intert¬

Chr. b. 2. Cap. 23.

30. G Tord. par ag. gl. in Glossa lib. z. Cap. 37.

Reqvire infra Voldførsel.
10. Deskulle ogsaa sværge om Siæl=Gafve. Iydsk Low lib. z.

cap. 46.

T.
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1. Demaa sværge en Mand til fem Saar og ey slere paa en tid.

justatert. Final. juri Cobr. Ub 3. cap 30. Skaan. Low lb. 5. Cap.14.
2. Deskulle svære om Sagisløsmaals det er de skulle fri den
som med wret beskyldis for Manddrab. ur in Constit. Friti Regi 2.

Jydske Low lib. 2. Cap. 12. Jut Seland. lib. z. Cap. 23.
33. Sandmænd, eller Næfninger maa svære ofver Adelen

saa vel som ofver andre Rigens Indbyggere Vold Herverck¬
Husfred, Gaardfred, og saadanne 40 Marcks Sager som
icke gielde paa deris Liff eller Ære. Obnebreff Christ.4. Anno 1890.

Sandmænds Lønog Hesteleye er † efter Lowen en halff
marck Solff som er effter gammel Mynt 236. Grots men nu efter

Myntens forandring 45 F. tilalle Ottesthien marck Sølff er 5. skill.
Grotselleren Lødiemarckssom Clossa det forklarer. Iyd. Low lb.2.

cap. s. vide Vocab. Hesteleyesapra.
Nota. Om Sandmændopkræfviis at sværge paa atskillige

Personerssom udi en giernininghafve været samraadigesbør de dog
eymeere end een Hesteleye men ere de i Gierningen atskillige saa
ofver en hver isærskalsværgissdafange de særdelis Hesteleyeffor hver

Personsetc. Lege Vocab. Hesteleyesupra.
Sandmænds Faldsmaal om de vordefelde er aff en hver

3. marck Bonden octremarck Kongen) og deris Boeslod til deris
Herskab. Er Reces Christ z. art. 27.
Sandmænd forgiøre deris Embede og Boeslodsom de vorde
der iprøsvedesat detage meere Hesteleye end deris Ret er. Jyd. Low

lib. 2. caps.
Endskielies Sandmændad, daskaldetstande som de fleste
gjorde uden saaer, at otte af de beste og sandiste Bygdemænd vid¬
nesat de hafve giortwlow og wret. Endsværede alleekloedogsaa

aabenbare fore dem om Meensat hvet mand det veedssaa som som de

fore den Mand til anden Mands Baneder ey da vaar i den By der
hin vaar dræbt udis eller ey idet Land da maa de dog vel deris Boes¬
lod forgiøre fordi at Sandhed skal være rigere og kjerere end

Lo¬
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Lowen. eodem lib. 2. Scap. 7. Lege Vocab. Beste=Bygdemænd

supre.

Sandmænd, Oldinger eller Næffns som svære paa et Ting
og de andreey ere tilstede men lowlige forhindrede: daskal deris

Forfald eller Skudsmaal giøris saaledis, at de ere ilowlige forfald

eller og viste en det Tingat mødet ogsaa skulle de svære det næste Ting
efter eller igien giørelowlige Skudsmaal. Endsvære deeytredie
Ting, efter de andre foresdatabe deris Boeslods om devaare inden
Landsloe uden Singeseng. Jydske Low lib. 2. cap. 7. Skaan. Low

lib. 4. Cap.).

Sandmænd Næfning Eyermænd eller Oldinger som de
sværge nogen til Skademed wret saavist den Jydske Low recker da
hafver Landsdommermaet som det aff hannem begieris at opstaffne

beste Bygdemænd som dennem maafelde om dehaffve giortwret.

Iligemaader holdis Sielands Skaanefocandre Landessaavist som
Sielands og Skaansk Low reckersom Oldinge og Næffn. Handfest¬

ning Frid. 2. art. 27.
Eyheller maa Sandmænd-Oldinge eller Næfnssvære imod

Sowor Lauhæfdsimende ere ved fuld Mactor wfelde. etc. Reces Chri¬

stian z. art. 27. Lege Vocab. Low og Lawhæfdsupra.
Sandmænd Næffningerseller Eyermænd maaen sværge

om Eyendommen hvosom vil deele om Eyendomshand forfølge det
til Herritzor Lands=Tingsor for Rigens Cantzlerssom Eyendom bør

at deelissor vinde først Grundenfor siden det der tvistis om. Reces
Christ z. art. 27. Handfestn. Frid. 2. art.. 42. Lege Vocab. Eyedom

supræ¬.
Sedvane) consbetudo. Lat. er Viis og Skickjeller og gammel
Brug og vedtægt. Christianis. Receß art.2. indeholder at Adelener

forplietsat følge Kongensegen Person i Krigs uden Riget dog skal

hand holde dennem uden deris skadeleffter gammel Sedvane. Ar¬
tic. 3. ibid formeldis at Jule helligt, skal holdis efter gammel Sed¬

vane etc. Benderne skulle ogsaa tiende eftergammer Sedvane

Ssff i
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ibid. art. 5. Adelens Tienereskulle age Kongens Fadburleffter gam¬
mel Sedvane. Handfestn. Frid. z. ari. 6. Alds usedvanligt som

paafindis med Adelige Begrafvelser afskaffit. Fria. 2. Receßart o.

parag.2. lem Forord. Frid. z. Dat. II. fn. den 24. Septembr. Un¬
no 1651.

Nota Ellerskand gammel Viis og Brugs vel i nogen maader
Isterfølgis ide Sager som i Lowen en findisklarlig specysiciret og

antegnetleffter enhver steds gammel Herkommes Leylighed og Sed¬

vane jus ubi defecit bi Consuetudovimlegt ohrinet in Glosse. Ind¬
sie Cowlb.. cap.1. Hvor ingen skrefven Low og Reter der gielder
Bane og Brug naar den ey strider imod Guds og Naturens Low
thi den Sedvane eller Brug, som er aabenbare imod Gudor Ret¬

tensbøreyat efterfølgis men afskaffis Privileg. Christ . parag.3.4.
Hu Vdidet Førstendom Slesvigssomtagis til Lehn aff Danmar¬

ckis Kronesjuxta Privileg. Christ z. parag. a. der skal olle Sagerief¬
ter Kong Voldemars Lowoegammel Brug, saa oe i det Forsten¬
dom Holsteent efter Landsens Viis er Sedvancfrettes og dømmes.

Lotoallegat. vide Receß Christ geb. 1. Cap. 4. artic. 3. hvor Seda¬
neduer intet med mindre Fundationes eller Kongel. Frivil. med ud¬

tryckkeord det in specie tilegner: Lege Procuratores Templorumsu¬

pra. Ingenulowlig Sedvane maafolgis meden rettis efter Lo¬
wen. Allegat. Recest. Ub. z. art.6.

Seed) semen. Lat. kaldis alle slags Korneller og andet som
saats i Jordensiden forhaabningsat det igien skal opvoxe. Iyd. Low

ib. 2. Cap 72. Ager Ran supra.
Sengeroeseller og Sengeroffidom kaldis de Bøder i den

Norske Lowssom Drabsmanden skal giffve den Dødis Hustru efter
Dannemændssigelse for hendis Mands berøfvelse aff hendis Seng.

hvilcket aff Rigens Cantzeler i Norge er forklaritsat skal være 8 Rix¬
daler iblant den gemeene Mand. Hine Vennegafvesi Danmarck
kaldet: Ocskalsaaden Sengeroffs Bøder eller Gafve icke tagis

aff Boens den Dødis Arfvinger tilkommer men aff Orabsmandens
eget.
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eget, Reckericke Draberens Gods tilsat betale baade Bøder og Te¬

gengield med da mindskis det for dem begge effter Antalsregning.

Lege Vocab. Tegen Gield infra. stem Norsk Low (A. R. n. cap.

Sette og Rette forstaa Biscops Næfninger igamle dage,

som sore nogen til Skade medwret og blefve derforefelde daskulde
desette ocrette ved Kongens som andre Næsninger det er de skulde
udlegge deris Bøder og Faldsmaal til Kongens som andre Næffnin¬
ger. Jyd. Low lib. 2. Cap. 9. Lege Vocab. Feldmandse Reces Christ.
3. artic. 26.
D

Settings=Hafne det vaar igammel Dage den sicktepart
affet Hafnelegseller 2 Mænd i Lething som Bonde (der selff Jord

hafde) skulde udgiøre af 4. Marck Sølff i Jord. aff 2. marck Solff
i Jordsskulde udgiøris Toltings Hafessom var een Mandsmen aff

mindre Jord end 2. marck Sølff giordis en Lething. Jyd. Low lb. z.
cap. 12. Med Landboehafde det sig anderledisssom det 13. Cap. ibid.

udviser. Hvorombesee tert. praalleg item supra Vocab Landboe.
Settingereret Maalekars til at maale Rug) Korn og Salt

med hvor aff 2 Settingerskalgiøre en Tønde som en Setting
er en halffekepperet Maalisaa store at 2. Settinger giøre en Skep¬

pelocser Skepper giøre en Tønderet Maal: Ochvor Meleeller
Soldbtugis darettis de efter Tøndens dog at Tallet er lige effter

som ihver Bygdelag sædvanligt været hafver. Norsk Low K.B.29.Cap.

Lege Focob Maalsupra.
Sex=wger; der udibestaaralle Lowmaals fyllisigiørelse udi
voris Retjut=Lowmaal med Sandmændsfuldgiøris ey mindre end

ser Vger. Iydsk Lowlb.2. Cap.6. Birckedet 11. Lege Low¬
maal lem, Ingen Dommer maa opsætte nogen Sag længer end

ser Vgersetc. Recest Frid. d. art.s ut sto loco End den som bliffver
feid, til 40. marcks Sagfhandhafver ser Vaersat remme eller at bø¬

de. Rects Christian. z. artic. 26 Endsom nogen Birckefoget som til
Lands=Ting tildømmis hans 40. Marck Bøder at udgifsve for

hans Forstelse deskal udleggis inden ser Vger etc. unde Vocab.
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Hickefoget item Bircke Ret art 5. Vide Salledagsapra. Hvorle¬
* Det¬
o.
S. Ver næffnis og brugis udi Rigens Ret det findis ibid. ar¬

ti 2.3. lem artic. 29.31.42. 56.65.66.6769.20./1. 1772. Om

Sex Vgers Varsel og Staffningssecart. 14.20. G 21. ibid. Dom¬

men er falden.
Sex Vers Paamindelse i Rigens Ret maatagis efter
Kongel. Mayest. og Danmarckis Rigis Raads Doms saafremt den

Skyldige eyirette tide fuldgiører Dommen. Rigens Ret art. 1. Dog

skalviddis at ingen bekommer Sex igers Paamindelse effter aff¬

sagde Domfførend den Herredags Retter=Tinghafver ende ibid ar¬
tic. 2. Endretter den en som tiltalis inden ser Vger efter Paa¬
mindelsen er brutoclæsis da hafver den for Sagen er fremdelis at ta¬

ge Laugdags-brefve til Indførsel. art. 3. Lege sapra Laugdags¬

Brefve.
Siælegaffve der omtaler Iyd. Lowlib.. cap. 39. Glib. z.
cap.4546 Jus Seland. lib 1. cap. 30. lib. s. Cap. 10. jus Eccles. parag. 7.

Siælegafves testamentum, legatum. Lat. kaldis alt det som
et Menniske paa sit Yderste gifver eller Testamenterer Gud tilære
de Fattigelsaaoe Kirckers Skoler-Hospitalerstil Trøstor Opholde

Hvorledis der medskal holdis og omgaaisldet findis loci preallegat.

Legemfra Testamente Jupra Gafve.
Siæle Ringen, kaldis i den Norske Ordinantz Affaudisk

Væsenog Gierningsforstaasat saasnart Aanden slipper affet Men¬
niskefor det døer da søge de Lefvendis strax Kircken og Klockerne og
meene desigsat ville ringe Siælen ind i Himmeriglot giøredet paa
en wmaadelig lang Væsen (tol treeller fire Timer) ja endogsaa som¬
mesieder i Danmarckssaa vel som i Norgesete. hvorfor saadan Siæ¬

leringen effterdi det icke er andet end Vantro og Vildfarelsejer det
udi forn. Ordinantzgandske forbudits aldelis at skulle affskaffissor
ingen Ringen meeretilstedis end naar de Døde bæristil Graffve:

Ivosomicke der med lader sig nøyelde skal aff Øffrighedensættis til
retiel og stasis. Dict loco fol F. Hine.
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Siæle Tondeskaldis det Ølssom drickis efter Begrafvelsen

som skal være den Døde til æresockaldis derfor iblant Bønderste¬

Ølssom deendeligen vilhafveffor de bære og følge Liiget til Jorderete.

hvilcket drifvis med stor mißbrugpaa somme steder i Danmarck.
Vdi Norgesor synderlig i Norlandsskalilige maader fordum

været huldet saadan Drickor Ølsmaalssom de hafvekaldit Sinne¬
drick det skal være at dedrucke den affdødis Siæleskaale der
med at forhielpe hannem til et got Herbergesetc. Hvilcket høriblant

Christen Folckaldrig at tænckissend sige at brugis. Deder saadant
giøre ere Vantroens Børn thi det er icke Christen Mands men

galne og affsindige Folckis Sedvant og Skick. Dict. Ordinant
fol. 6. 57.
Sigte er at Sage og beskylde en ved Eed de qvovide supra
Bogs=Eedshvilcket aff Alder hafver værit megit brugelig inden Tin¬

gesor i Rettergang som er at see fornemmeligen i den Jydske Low

thinaar nogen bleff sigtet eller beskylt for Drab, Raneller Tyf¬
veri iem Voldtægt Lønleye Herverck Helligbrødes Vaan¬

desags Saar Falsk Agerfredoe Troldomsetc. Daskulde den
Sigtede være forplictets enten at befrjes eller feldis ved Candmænd
eller Næsinsut lib. 2. Cap. 6. So. om Manddraabscap 17 16. om Vold¬

tægt eller Lønleyes cap. 25. om Maudbodscap. 34 om Hervercks cap.
40 4.42. om Ran. cap. 49. om Helligbrøde og Blodvide. cap. sl. om

laant Gods. cap. 68. 69. 71. om Lowfeld Mand. cap. F. J.K.St.lis

ge maader om Helligbrøde. cap. 7. 91.104.107.109. No. 15. om Tysi¬
verjor Vaandesag Ub 3. Cap. 1. om Saar. Cap. 57. om Agerfred.

cap. 64. Gös. om Falsk Scap. so om Troldom. Jus Seland. lb. z.
cap 16. siget At den som sigtis for Saars skal giffve z. Tyiter Eed.

Vige Skaan. Low lib. s. cap. 23. 631. lem lb. 7. Cap. o. Gulib.
1. Cap.4.
Reces. Christ. z. art. 20. formelder Sigter orden ene den anden

for nogen warlig Sag til Tinge for Dom, eller udinogen anden

Forsamling for det icke kand bevisis hannemofver da deelis den det

sagt
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sagthafver derfor som en Løgnere. Christiania. Receßlib.2. Cap.6.
art. 29. kalder det en stoer Misbrug, som hid indtil inden Tinge er

tildragit nemlig at hvo nogen Saggifvers oe sigter med Ced den
dasom Saggifviis ilige maade ved sin Eedbenettet og naarno¬

gen Vidne aff den ene part foris, blifve samme Vidne at den anden

part benettet saa Guds Naffnfast i alle Sager misbrugis paaen¬
ten sidder og en part gaar Meen Eed, hvorfore alt saadant sammt¬

stedser affskastitsor ingen videre Eeder tillat inden Tinget end saavit
Lowen or Retten fordrer og tillader hvilcke ogsaa aff Dommerne først
skulle tilstedis at giøris etc. hvor om see under det ords Eeds Gifra

Vocab. Vidne. ltem Norsk Low L. L. B. 22.Cap. intert. Men hvor¬

ledis Sigtelse og Saggifvelse saa vist Low og Ret udkræfver skal
sværgis paa Haands det findis under det ord Fyllingsapra. ltem, udi
den Skaan. Lows 7. B. n. 12 Oc n.Cap.
Den Norske Low holder meget med Sigtelse dog der tverti¬

modsigerhun udi M. B. R.Cap. Hvem som sigter anden for wær¬

lig Sag, ockand det icke skielligen hannem ofver bevise da bøde 4.

Marck Sølfftil Kongen og til den handsigtet efter 6. Mænds

Dom. parag i End sigter mand andens Hustrusathaffveligget hos
anden Mand end sin Bondes eller hans Daatter Systerseller anden

ærlig Pigesat hafve ligget hos Mandforkand det icke lowligen bevise
da bøde Kongen 4. Marck Sølffforblive en Løgner derforfor gielde

den hand sigtet efter 6. uvildige Mænds Dom. Dict. Ub. Scap.

parag. 2. Endsigter mandanden, at hafvefaaet hans Gods og
Pengelhannem var fratagen for siger hin Ney derforsda verge sig med
6. Mænds Eed: Falder hand ad Lowen bøde Kongen 4. Marck
Søiff omhand viste det var staalet. Tyff. B. 7.Cap. parag.2.

End-Sigter Ombodsmanden Bondensat Tyfven var hos

Kaasterne der hand tog dem igien da skal Bonden haffve Vidne der
imod Thi Bonden maaicketagesit Godsigien for lade Tyfvenslip¬

pes Men er Tysveney hos Godsitsda maa Bonden eyheller tage det
udenhans Naboers overværelse. Dict. Tyff. B. Cap.) pareg.) Lege

Toctb. Stollet Gods infra.
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Sielff Eyereso: Jordeygne Bønder i Danmarckseller og Od¬

del i Norgelqvelige suilocis.
Sildsiskende derom talis fornemmelige udi den Norske
Lowssaaledis Farer mand i Sildfiskende da maa mand opdrage

sit Redskab og sættebaade paa Ager og Eng; hvorhand vil ufor¬
meents dog skalhandhafve det afført at Sommermaale det er Som¬

merens begyndelse som regnis for den 14. Aprills, som L. L. B. 1.Cap.

forklarerser icke da alt afført da bør Landdrotten aff hannem derlig¬

ger paahans grund hvad hand vilhafvelenten Landnam eller Sild
om handtilfornehafver sagt hannem at afføre. Althvis andenska¬

de som Fiskeregiøre i Sildfiskende det skulle de betale effter 6.

Mæns Dom hvad heller det skeer inden Gierdis eller uden. Ville

de ickebetale da bøde der til med Landnam. Lege Vocab. Brand. lem

L. L. B.Ascap.
Nota, Alle de Brøde somskeei Sildfiskende skalsoaris før¬

end mand farer der fra ellersskal Skipperen staa til rette for hans

Folck, ihvorhand blifver funden. cap. 46. ibid.
Endstager nogen Sild aff anden Mands Gunsor ingen aff

hans eget Folckerhos da bør den Garnet eyer ald den Sildhand
førde i Landssom afftog Sildulowlige: Menrifver eller skiærhand
andens Garn med villiesoctager Sild aff da bøde Garnspildes ot

Silden med og der til fuld Ret effter Laugdommel og Kongenen

Marck Solff. cap. 47. bid.

Ingen maa giøre anden forhindring paa hans Fiskegarni den
som først kaster sit Garn ud (skalhafve først Dretterum eller sister
den hannem til bestes som giorde hannem Forkast, Men bliver Dret¬

ter der ofver spildt for dem begge da bedes den Forkast giorde den an¬

den (Ret efter Laugdomme, og en hverhans Baadsmand en Øre
Sølstitil den andens Baadsmænd. Dict. L. L. B. 48.cap.

Endskaste debegge ud tillige dabeholde hver somhand faars
uden den ene kaster ofver den andens Garn-Men skeer det anderledis

dasiske til halfnetsihvor meget de faar. End brifve Garn sammen eff
Titt
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Storm eller Strøm, da skulle deskiellies at saaingen for Skade

ommueligt er. Kanddetickeskeesdahafvebaade skade Juden en aff
dennem hafver vuldit det ibid. parag.3. G 4. Lege Vocab. Langvaaed
Japra. Hvorledis Adelen maabruge Sildfiskendeldet læris Christ.

3. Reces art. 32. G supra Vocab. Adelen.

Sing) ger. Lat den som ligger paa sin Sotteseng, hans
Forfald eller Skudsmaal kand giøris eller sværgis med rette; ef¬
ter Lowen. Iydske Low lib.. Cap. o. jure Seland. lib. z. cap. 26. Lege

Forfald supra.
Siuns=Mændskaldis de Mand som aff Tinge blifreop¬

kræfvit og udmælte, til at siune og see nogen Hus Gaard Jord¬

Marck, Skoweller Eyedom, eller ocat siune den som kand være
dræbis slagen eller saargiorts eller og udi andre Sager saavist Siun
fornøden fordris at skeel førend til Tinge udi Sagerne kand kiendis

og dømmis oclo viricognitores. Lat. Lege Grandske supra. & Jyd.
Lowlib. 1. Cap. 57. lem Reces Frid.2. art.2.
Saadanne Siunsmænd, bør deris Siun ot Gierningin¬

den Tinge at affsige saalowligor Retfærdig som de atte at forsva¬
resom viderepaa skadisseffter den Taxt dennemgemeenligen af Tin¬

geblisoer Skrifstligen medgiven. Lege Vocab. Aasiun.
—

Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap 5. art. 2. formelder at ingen orn

som uden Ecteskab ere avlede og død findis smaa jordis førend Præ¬

sten der om advaret 1 hafver givet Øffrigheden tilkiende hvilcken
straxlowligder til skal lade Siunsmændopkræfve som den Dø¬

desskalsinne, etc. Odermeereherom legesupr. Vocab. Letfærdigt

Qvindfolck.

Lodem Receß er lb. 1. Cap.4. art.s. & 64. siger At Prowsien
med Præsten sor 4. vederhefftige Sognemændiskulle sinne Kircker¬
nisbrøsifeldige Bygnings fornødenhed, og det gifve fra dennem be¬
skrefvitshvilket Anligen for Regenskab giørie skulle tilstillig Kir¬

ckens Forsvarsett. Lege Prowsterne.
Skabbed-Obras Hoppeteller Hestesskal Eyermanden sær¬

lige

Ska.
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lige giemmeor forvare paa sit eget ellers maa saadant Skabbed¬
Qvægforleggis til Tingefor siden jagis i Dyndfor dræbis uden vi¬

de fordi Horsfaaer det aff anden. Iyd. Lowlib. z. Cap. H. Lege

Stodhors pauloinfra.
Skade damnum, Lu. skalrefunderi og oprettis aff den som
giørwret ut est tert. Iydske Low lib.2. cavss. Reces Christ. z. art.
F. Prag. ult. & art 9. ibid. ltem Norsk Low L. L. B 39. K. B. 27.06

Tyff. B. o. cap. Vide SøeRet. art. 15. Jo. G 57 om Skade til Sø¬

essetc. G supra Vocab. Fribyttere.
Skades Kostor Tæringsskalmodereri aff Landsdommerne.

oceffter Dommens indholdrestuueri og aff betalis. Forord. Christ.

4. Dat. Hafn. den 30. Junii, 189. & Recessistin, lb. 2. Cap. 6. art.4.
parag. 2. Legesufra Kostor Tæring.
Skæmmer det ordfindis jur. Seland. lib. 1. Cap. 36. intert.

og bemercker paa det sted 1 sterkere eller kortere ut; om Fledføring

hvorledis hand hafver at fare imellem hans Arfvinger efter hander
til Tinge laugbuden og hans Gods imellem dem deelt, nemligslen¬

ger hos dem som meere hafvetaget og med demskammer forstecke¬
ressom mindrehafvetagetsetc. Lege Vocab. Fledføring Stert.

preallegat.
Skær o.Reen frjoewskyldig eller og Sagsløs, udi den

Sagen vildis eller tilleggis. Skaan. Low lib. 7. Cap. 1. G. ic. Hint,

at skjæresig) Stat undskylde sig eller og fralegge sig nogen Sag.
Ub 13. Cap.4. Clidsat værewskiarlorskyldig. Eidemlib. Cap.3.

Shinc.
Skærs=Jernkaltis igamle Dagelgloende Jernssom de brug¬

teder bleve for nogen wgierningbeskyldede til deris wskyldigheds
Tegn saakaldet fordi de der ved skrrede dem 1 o. gjorde den reene
eller fralagde sighvis Skandflecke dem var tillagt. Videsupra Jern¬

byrdser infra Skuds=Jern.
Skærskuthi Stat kræfve Mand til vidne eller og at skinde

sit Skieltil Dannemænds kjendelse og kundskab, naar nogen til¬

Tttt i
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binder at villerette for sig og betale hvis Skade hans Ovæghaffver

gjort. Skaanske Low lib. 9. Cap. 1. Clias lib. 10. Cap. 2. naar en ey vil

oprette eller betale Skadensetc.
Skat Tributum Lav. kandkaldis alt det som Indersaat¬

terne aff Øffrigheden paaleggis, at udgiffve enten det skeer til Land¬
sens Landvern og defension eller i andre maadersut: Penge=Skat
Korn Skat Ovæg=Sat Madskat Ploug=Skat Studi¬

Skat eller og anden Skat ihvad det være kand som undersaat¬

terne kand paaleggis: Saadan Land Skat paaleggis ey Adelens

Tienere uden det skeer med Danmarckis Rigis Raads Raads bevilg¬
ningor samtycke. Seeherom Frid. z. Handfesin. art. 9. Privileg,
Christ. 1. In Dat. 1460. par ag. F. stadfester og det samme i Holsteen.

Odermeeresee Christ. z. Reces art. 2. infine, Odict. Handfestn. Frid.
2. Art.s. Vide Handfesin. Olai, parag 1s. stem Vocab. Leylending

supra. Hine:
Skatte Breve skaldis Kongel. Brefvessom udgissvis naar

saadanne Skatterpaabinvis: Hvilcke Skatte=Brefve skulleof¬
fentlig forkyndis paa det en hver som vedkommer, kand vide des

Indhold. Nota.
Vdi Norge skulle Befalningsmændene under deris Hænder
indlegge Gienpart der aff til Lehnsmændene udi hvert Fogderis en
hver til effterretning. Skattenskalkræfvis aff aller uden all under¬

skeed og en anderledis end Kongens Skatte=Brefve formelde og
indholde. Retes Christ. 4. Ub. z. art. 10.
Christus hos Matth. 22. Lucc. 20. Marc. 12. Cap. befaler, at

giffve Keyseten det Keyseren hør til og Guds det Gudhør til. Epist.
Pauliad Kow i ilige maader Giffver den Skat som bør Skat:
Told den som bør Told: Fryetiden som bør Fryet: Æresden som

bør Ete. etc. Lege Jocob. Studiskat pauld infra.
Skawessen kaldis de Retter som synderlig ere giorde til at

see paa Kongelige Taffeler der med oe bepryde meere end tilbrug
som Adelen aldelis forbindis at bruge til der is Bryllupper saavel
som

Ski.
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som Confect og Banqvet under et tusinde Richsdaler Brødestil næ¬
stehosliggende Hospital. Recef. Christ. 4. Ub. 2. Cap. F. art. 1. Parag.
4. Gart.2. Parag.3.
Skibs og Skibs=Krig) Aaumachia. Lat hvorledis der med

farholdtil igammel Dage der omtaler Jyd. Lews tredie Bog udi

de første 20. Capitler: lem, om Skibs-Rustning Skibsredning,
og udredningtor deß medfart i Norges vide Norsk Lew V. B. Acap.
om Skibs-folck og Skibs-munstring, item Vaaben) Fætalie og

Skibs=Redskab. Legeibid. en synz.St. Hine: Landverne

Skibsutsuoloco.
Skibbrud nanfragium. Lat. derom lege Jyd. Low Ub z.
ca. G. som formelder: Kommer nogen Skibbrudne Folckslefven¬

dis til Landsdahaffveingen Mand vold tillat kommener deris Kaa¬

stes hvercken Ombudsmand eller anden imeden de selff nogenlunde
kunde biærie enten seiffs eller med Leyemandsor ingen maaformeene
dennem Fock at leyeeller laane. Vide Recest. Christ z. ertic. 57. Om

deris Straff som giøre Skibbrudne Folck forhindrings Grinfra¬

Vosab. Stigmand item Refver sapra.
Men hvorledis Skipperen som blifver Skibbruden er for¬
plict, med Skibs-folcket at biærie Skibet Godsetor Skibs=Red¬

skabs saavist mueligt erorskee kand derom see SørRetten cad.. 24.
Oc dersom nogen forsycker eller underslaar noget aff samme Skib¬

bruden Gods, den straftis derfor lige som for andet Tyfveri
ibidem.

Endspaakommer Storms eller anden Nødssaaat Skipperen

nødis til at lade kaste aff Godset paa det hand kand biære Liff
Skiboe Gods daskal Skibetsættis for Penge som hand vildet

selffbeholde eller og aff Kiøbmændene for den værd annammis og
det Gods som udkastet ersskal regnis som det der udi Marckedet soldt
ersor Skipperens Fractssaavel aff det Godsskasteters som beholdet

blifver indføris oegieldehver udi Skaden effter sin Anpart, dog

Folckens Føring undertagit. Dict Søe Ret art o.

Tttii
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Eudshuggis Masts Kabbel eller Ancker udi Nødsag Joctil

den endesat biere Skibs Gods og Lifflden Skade gaar offver Skib
og Gods. art. 1. ibid. Lege Fribytter supra. lem Vocab. Vraginfra.

G Herritzfogetetiamsupra. Vide Norsk Low L.L. B. Acap su.

pra Vocab Bieric. Nota.

Skibbruden Mand) Nanfragus. Lat beholder sit Gods¬
saavist hand kiender ockand bevise sit at være. K. B. 26.Cap. para.

graph. ultim.
Skibenseller Haffnelegidem legesapra Hafnes G. Jyd. Low
b. z. cap. 16.17. Detskeede ocoffte, at den Jord som Herremænd

kjøbte saa or den de før haffdelgick til Skiben efter deris død. can. 18.

ejudem libri. Vide Styrishafneinfra.
Skibsmænd Skursmænd, eller Skibsnæffnsidem.

Jydske Lowlib z. cap. 5. G 12. det var tvende vednæfnte Mænd aff
hvert Skibudi Hercitzseller Haffnelegs Skursnæffn eller Skibs¬
næffnkaldede igammel Dage hvilcke skulde ved deris Eedskielneel¬

ler dømme imellem Styresmand og Vdgiersmænd (om Trætte

paa kom hvor meget en hver Haffnebonde skulde udgiøre aff sin Jord

i Lething. cap. allegat. Lege Vocab. Skursmænd.

E.Skibessom seylepaa Hispanien her aff Riget der paa maain¬
gen Hollandske Folcks eller og andre fra de Stæder som haffve Krig

med Spanienstiene maa eyheller bruge Nederlandske Skibe, eller
og Skibe som ere bygte paa de steder som hafve Krig med Kongen

af Cpanien. Forordn. Christ.4. Dat. H.fn. den 22. January, An¬
no 1025.

Skibe somher i Danmarck bygde eresmaa en til nogen Frem¬
medelsom en i disse Riger boende eresselgis eller affhændis førend de

først ere brugte i 10. Aar her i Rigerne. Forord. Christ. 4. Dat. Hafn.
den ii. en, Anno 164. Om de Danske monterede Kiøbmands

Skibis Frihed der om lege Forordning Christ. 4. Dat. Hadersleff¬

hus den 18 Febr. 1636. & supra Vocab. Frihed.
Skibe somkomme seylendis i Søen imod hver andre ockand
icke
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icke undvige hin anden men fange begge Skade aff wevare eller we
raads og icke med viliesdagielde baade Skibene skaden half om half

hvad heller det skeerom Nat eller Dag. Søeset cap. 5.

6Ends ligger et Skib for Ancker og et andet løber det i grund
eller giør det Skade aff forsømmelseseller ond tilsin, dagielde den

Skipper som Skaden giør all Skade=Gield aff hans egen Penge¬
saalangt hans Godskand tilrecke. Erhandey formuen dis at betale
dagielde Skibet skaden. Menskeerdet af Nødsag, dabedris ska¬

den aff begge Skibene efter gode Mænds Tycke. ibid. Scap./6.

Endsbrøjier Ancker eller Kabbelenten udi Storm eller aff

anden wlyckefor drifver et andet Skib om Borde som ligger fast og
fange de begge Skade den Skadeskalbesigtigis aff Søefarende¬
Mændforeffter deris Sigelse betalis. Menfanger det Skib alleene
Skadessom drifverpaa det andet den skade skaldet Skib som ligger

for Anckerseybetale, eller og som nogen slippe= Tow eller Ancker med
viliespaa det størte skade maa forekommissdaskal Tow og Ancker be¬

talisbaade Skibene imellem halfsom halff, efter Sørfarende
Mænds Sigelse. Søe Retscap J. Vide Norsk Low K. B. 26cap. som

oclige det samme formelder.
Skibes eller store Skuder ingen undertagit m iney om Nat¬

tetideløbeimellem Ørekrogor Folsterboe=Reff Øiter eller Veste¬

fra S. Bertholomai post. octil S. Dionisii Epist, Daal paa det fat¬
tige Sildsiskere sammesteds kunde væresirkete med deris Oreffor

Vrager Men ethvert Skibs som paa forn. steder hender at kommes

skal liggestille for Anckers Natten ofversocholde Victs med Lucie og
Lius paadet fort. Fiske kunde vide at undfly deris egen Skade de

Ferdersvelse. Hvoher imod fordrister siger sp lyer nogen in 8
Liffeller Godsldestraffit uden all Nagdestisf for Lülotiandremaa¬
detleffter Sagens Leylighed. Søe Ret Art.“4. Hvistydumeere er

fornøden at vide om Skibes og Skibs-Arbeids lemskade i Søen
saaor Skibsfoick deis sorhold Bestilling og Timiste det hafver
den
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den gunstige Læser som vedkommer aff SøeRettens 9./2./3./9.23.
48.52.55.56.61,70.7) Artickler at fornemmesetc.

Skibs eller andet i hvad det er lidet eller storts som nogen ta¬

ger fra anden wlaant og bruger da bøde til den hand fratog, effter
lowlig Domsocefter Sagens Leylighed. Dogskalanseeisshvad
Nød der dreffhannem til at tage det og om hand giorde det aff Aff¬

vindsor hvadskadehand hafde der affsat det var hannem fratagetssaa

og hvad Mand hand var der tog det dabødehannem slig skade og
Bøder som dehannem tildømme oeligesaatil Kongen som hand

hafver der Sagudi og den der tog skalene svare tils baade forsia

sine Børn og Tienere. L. L. B. 57 cap. Lege Laansupra. Om Skib
laddis over sineffnelder om see Vocab. Forladde; lem, Sør Rettens

gl. Er 42. art. Norsk Low K.B.A.N.
Skibsfolcks (siciinavales. Lit.) aff Rigernis indfødde Vn¬

dersaatter sommten ere undvigte for ærlig Sag, eller og løben aff
hans Kongel. Mayest. Tienistefor sig uden Lands oppeholdelde skull¬

levære friforsaadanne deris Forseelsersom de sig hid indigien ville be¬

giffve og nedersætte: skulle ogsaa være fii der efter for hans Kongel.
Mayest. Tieniste. Forord Christ. 4. Dat. Hafn. den 29. Julii 1632.

Skibsfolck, som seylepaa nogen Borgere monterede Ski¬
be skullehver Reyse tagis i Eed, at desigingen Tyrckeller Fribyt¬

terofvergive villessaalænge de kunde fecte og sigverge. Forord. Chri¬

stian 4. Dit. Hadersleffhussden 15. Febr. 1836. har ag.6.
Skiels hafveratskillige bemerckelser udi Retten, (.) betyder
det saameget som at skielle det er at tvile eller trætte om nogetsel¬

ler ogs ey at stemme ofver et med hver andre dissentire. Lat. ur Jyd.
Lowlib.1. cap. 40.52. Sc. (2.) Betyder det deyderste Ender og Gren¬

ner og Skielsut; imellem Lande og Rigersconsinium. Lat. Endoc¬
saa Skiel udi Marck, Ager og Eng som Naboernis Evedomgren¬
persortermine agrorum. Hint: Marckeskiels Agerskiels Skow¬

skiel. lem Herritzskiellqve vide suis locis, &c. & Jyd. Lowlb.2.
cup. a. (5) Betyder det Rets Billighed ocredlig Aarsag. Hinesigis

Ret
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Ret og Skielslegitimum. Lit, for det som billigt er lem, det følger

Skielletc. Aas.

Skiel=Træskaldis det Tres som staar udi Skiellit ochø¬
rer begge Lods Eyerne til som icke maa huggis eller feldis uden beg¬

gis samtycke og dersom det skeersde maa det paatalisssom anden we¬
lowlig Skowhug. Vide Reces Christ. z. art. 30. item Skowe paul¬

insru.
Skielde maledicere. Lat det er finden eller uden Tinge, med
vred Hue, med wtilbørlige Ord at ofverfalde nogen uden Aarsage.
Legesupra Lands Ting. Ydermeere Bircke Retsart. 29: Offverskiel¬

der mindre Mand (som allerede til z. Marck fordeelter) eller og ond

Qomde nogen med ærrørige ord, da skulle de hvert Aar som Midt¬
sommer være forfalden 3 Marck, til Sagvolderen at udlegge ind¬
tilderetteforsig. Findis deforsømmelige oceyrette Aarligen da

skulle de for hver gang hafve forbrut 43. Marck tiltre Skifte etc.
vide art. 22. ibidem. G Reces Christian. z. artic. 20. item Sigtesu¬

pra. Lege Errbrige Ordsetiam supra.
Chias En Skielde og Nædborssom brugis at binde Fisker¬

Garnofver gemeenlighengendis paa alle Raadhuse i Kjøbstæder¬

ne ved Limfior hvor effter hver skal vide at binde deris Bondgarn)

Ruser Nædgarn Voedkalfve og andre Garn) og maaingen andre
Garnisomhafveminore Mastsbrugis udi Limfiordseller nogen an¬

denstedssover all Danmarck. Reces Christian.; art. 1. Ydermeere

herom læs Ruser supra.
Skielnit dissidiumschisma. er Tvistor Trætie. ut om Or¬

num hvor om Jyd. Low ub. 1. cap. 46. Vorder der Skielnit eller
Trætte paa hvad heller det er Ornum eller Endeel Jetc. vide tert.

preallegat e supra Vocab. Ornum. item lib. 2. Cap. A. ibid vide
Voctb. Skiel.
Skielsseller ocattage til Skielssdeter Lowlig Heffte Fæng¬

seleller Baandider om formeidis Jyd. Lowlib. 2. Cap. 4. Om Leye¬
drenggifvis Tyffsag, ockand eystille Borgen for sig damaa Om¬

Vuun
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budsmand tage hannemtilskielssor Lowlig Fængsel og Heffte ind¬
til Sagens uddrag. Vide ext. Freallegat. & supra Vocab. Borgen.

Skierte defecta, lem comtraversiade desectu. Det ord
Skierteser ret gammel Danske og betyder at fattis eller miste noget
aff det hand hafversenten med Ret eller wret Thisaa siger Jyd. Low

Ubr. Cap. 49. Omskierte ingen Mand, uden den der ey skyldigat
skiertis det er den der soldte. Reces Christ. z. art. 28. sigerom den
somhafver mindre Jord end hannem bør at Herritzfogden med 8.
Mand skullegiøre deris stid at fordrage og tilfreds stille den som
brøsthafver med Lodning eller udleg) aff den som meerehafver etc.

Jus Seland. Ub. 4. Cap.1. siger At det er velskifft naar alle hafvelige

gotsett. Vide cap. 31. in teriusinali. stem Jyd. Lowcapss. b. G
sayra Vocab Aabod.
Skilling er en Sort aff voris Danske Mynt udiatskillige

Velor. (9) den gemeene Sort som er 2. Syslinger eller z. Hvider
eller 12. Penge. (2.) Ekslagsssom kaldis Grotter Jocigammelda¬

gehafve været gengse: Dehafveguldet der z. Richs dalergalt z.
Marcklo ß. Danskes som aff gamle Jordbøger kand erfaris og si¬
den 12. ß. der Daleren galt 4. Marck og nu 8. ß. Danske hvor de

udi Jordbøgerne findis til Landgilde. Ocer 2. ß. Grotz. Richs¬

Ortsots ß. Grot len Marck Cels som Lowen allestedsomtaler
hvor aff er halffpart en halff Marck Sølff som er 246. Grot som

Tinff maatte henge fors effter Lowenligammel Dage og nu er 45.
Skilling Danske. Vide Marck og Lødie Marcksura.

Skiolde Kjøbshvor om Jydsk Low üb. z. ap.s siger: Haf¬

ver nogen Mand Skibsværds eller Skibsretseller Skioldekiøb v.

saadan Frihed udi Jord og Evedomssom nogen kunde enten hafve sig
tilkiøbt igamle Dages eller ogsaa formedelst sioer Formues Arfveli¬

gen besads saahand der af burde at udgiøre Lething som aff Terten

sluttissemensense) thi Skold bemeicker Frihed, og Skioldekiøb
siunis at være tilkiøbte Frihed formedelst Formue udi Eyedom:
hvor aff Lehtingocanden Vdgierdburdeat udredis sedpete tert.

thi
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thidetskeede offte at den Jord som Herremænd kjøbte og den de før

hafdelgick igien til Skiben, efter deris Dødscap 18. ibid.

Skiølingseller Skyffling idem, er ret gammel Danske og
næfnisgemeenlig naar nogen blifver wfri eller gifvis til Pris. ur

Iyd. Low ub. 2. Cap. 22. Sværis mand Fredløs, ocvilhans Veder¬
parteytage Bodsdaftyhand Land sinden Dag o. Maanet flyer hand

eysda bør Kongen at gifve Skiøling ofver hannemsdet erhand maa

gribis hvorhand findis eller betrædis saaledis som anden ufri eller
udædiske nemlig Morder Tysve Røfvere eller og andre som for
deris skielmske Gierninger kand væregiort Erløs og Fredløs etc. Vide
Skaan. Low om Orbødemaalscap. 2. Lege Vocab. Tryg.

Skipper Nauclerus. Lat, kaldis den udi Søereitenssom eyer

eller svarer for Skibet: Hand maaey forfracte det Skibl som hand

er Skipper paa uden hans Medrederis vidskab og samtyckesom de¬
ere saa nærværendis. Hvos eller hvilcken Skipperanderledis for¬

fracter og vorder der ofver beklagit hand hafver forbrut 10. Marck

til Kongen) og 10. Marck til Byen og derforuden hvis Contract
eller Cacord hand isaa maader giørskand ingen Mact hafve. Søe¬

Retartic.1.

Skipperen maa eyleye nogen Folck til Skibs behoff enten
Styremænd eller Baadsmænd, som icke hofver Breff, Pasbord,
Vidne eller Bevisffra den hand sidsttienefor hos seylet hafver. Sø¬

Ret art.2. G 34. Lege Baadsmandsupra. Nota.

Ingen Skipper maa underleye en andens Styrmand, eller
Baadsmandsvitterlige; den det glyrsbøde derfor til Kongen, 20.
Marcksot 20. marck Byen. Søe Ret art. 36.
Skipperen skal være Styelferdig den Daghand lofver Kjøb¬

manden efter Cantract og Affskeed med mindre hand forhindris aff
Wevæjr Vinterdagseller anden stoerwlycke Skeer det ickeldastan¬
dehand Kiøbmanden til rette for hans Skade effter Dannemænds
sigelsesom hand ey faar sit Gods i Marcket. Men dersom Kiøbmar

den opholder og forsømmer Skipperengielde den samme Retsbid.
art.37.

Vunu i
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Hvilcken Skipper som vrangeligensor uretfærdeligen angif¬

ver sin Castieller og forsiget noget handhafver af sligvrangelig an¬

gistne og fortangde Lasis sin Skibspatt forbrut for der foruden straf¬

fis som den hans Kong Mayest. Forordning icke ville acte. For¬

oren. Christ. 4. Dit. II. su. den 9. prils 1643. Lege Vocab. Last

suite.
Ends om nogen Skipper forleber Skibet, forstaa i Feygde¬

tidloa være Fredløs, og Fortadere imod Kongen. Norst Low V. B.

13. Cap.

Skipper Kiøbmandeller Baadsmand forbryde icke mere
De

udi Stiv og Godst endderis egen part, om de begaa nogen Gier¬

ningsom er Linsstraff værd. Spedietsart. 27. lidt Bod supra,
2,

od Lowlib. z. cepol. Parag ult.
Skipperen skal svare til hans Folckisgierning for staa derfor

tilrette, hvor hand findis dersom hand afffar med Skibet, førend

hand retter for sig. Norsk Low L. L. B 46. cap. Oe skal Skipperen
bøde for alle dem paa Skibet eres som for imod Forbuds og hver dem

betale hannem som dehafoe Godsiskibet. K. B. 2scap. purag.2.

End; farer Skipperen aff beslag, da bøde Kongen 8. Ørtuger og

3. Marcklochver Baadsmand, Marck Sølff. Dict. loco parag.l.
Skippere skullegiøre deris Redere strax Regenskab for hvis
Fract de have opbaaritfor dennem tilkommersog bliver det anderle¬
dis befunden end som reter dastraffis det som anden wtroskab. Sø¬
rett. art. 40. Om videre Skippernes forhold) ltem, med Skibs

Godsis og Redskabs affhændelse saa og anden Handtæring med

Skib og Godslinden og uden Lands det hafver den gunstige Læser

som vedkommer aff forne. Søe Ret art. 112.23.44.45. 46.47.51 54.
55.60.6763. 6768. ot 69. atfornemme: lem Norsk Low V. B. F.

10. 3. Giscap. L. L. B. 26.cap. K. B 2425.Cap. Gic. Oceffterdi saa¬

dant icke aff alle behofvis eractis det ey nødvendig her secialiter at

indsøris.
Skuds=ferdler fordringeskab som alle mand behøfve paa

deris
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deris fortagne Reysesur i Norge med Hestelligesom i Danmarck med

Vogne. dine Fadebur at age ut suoloco.
Den Norske Low siger At alle Bønder ere plictigat giøre

Skinds ferdtil Kongens behoff: Hver Bonde som om Skinds¬

ferd bliver tilsagt destulle hver giøre udi Skindsferd en Hest
eller Øgssomtilforne hafver været Sadel eller Sælepaa. Ends

hvem som tilsagt er for forsømmer at giøre Skindsferdsbøde Kon¬

gen 2. Marck Sølf for hver sinde: Dogskulle Bønderne ickeplictis
tilsat føre alle somkand hafve Sadelot Tømme med sig men de som

hafvelowlige Pass de skulle befordris med Skindsferd til Nød¬
førfft. Men findis nogen som viltrue sig Fordringskab tilssomicke

hafve Passde maapaagribissor foris til Ombudsmandenfor straffis

som vedbør. Norsk Low V. B. is. Cap. Nota: Tingbuder Skinds¬

ferdskalgiøris aff alle de Jorder som nyes indhegniter; Unde L. L.
B.S.cap. paragrapho ultimo. Idermeere om Skintsferd see
Forord. Christ 4. Dat. Bergen den 1. Augustt, Anno 1622. ltem For¬
ord. Dat. Gyckstadt den 29. Julii, 1632. &c.
Herforuden findis endeligen forordnit aff Reg. Frid. z. hvorle¬

dis med ald Skinds=ferd og Gastgessveriskal forholdis i Norgesaff
allesbaade Indiændisk og Fremmede med ald tilbørlighed specifice¬

rit, efter hans Kongel. Mayest. naadigst Forordning, Dat. Frede¬
rigsborrig den 24. Decembri Anno daß nemligs Adelenhafver low¬

lig Skinds=ferdpaa dennem selff deris Hustrueree Børn, udi det

Lehnde boendis ete men uden schnet skulle de tage Das hos Lehns¬
mændene hvor de boe Joe siden aft hver Lehnsmand, hvor deris Reyse

falder med specification paa hvor mange Heste de behefoe, paa det
at ingen undersleb udi Adelens naffn skulle begaaes Fodem Forordn.

at 2. Lege Vocab. Geistlige Pag. 319 supra.
Oeskulle ingen Adel eller Wadelssom til fri Fordringskabbe¬
rettiget erestilstedissat tagestere Skinds heste til Landsseller Roers¬

føick til Vandslend som Forordningenor deris Passe tillade under

Straff som vedbyr: Eyheller nogen som reyser med Kongelige Mist.

Juuu ii
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ver, eller og med Herredags Steffninger maa tilstedis fri Skinds¬
ferd med mindre dehafvelowligt og rictige Paas der hos paa hvor
vist Skinds=ferd de maa nyde. ert. o. ibid. Legesapra Bønderne

Pag.147. Junt:
Skinds=Skaffere ere de Personer som erebeskickede til at
forskaffeen hver Skinds og Fordringskab saavist en hver er lowlige
tilberettiget Men dersom Skinds=Skafferen lader sigbestickelat
hielpe nogen med Fordringskab, som icke der tiler berettiget hand

straffis første gang) for saadan Falskhed at udgiffve halff otte Ør¬
tuger og 35 Marck for hver hand for linffver og tager Penge for og
andengang otte Ørtuger og 13 Marck til fulde octredie gang dob¬

belt og saafremdelis hver gang. Formaaer hand det icke anderledis

og hans Boeslodtilsaadan udleg og betalning ickekand forslaaesskal

hand gandske affsættissor en ærlig Mand, som vil giøre Rets ihans

stedforordnis. Endsbefordrerhand icke den som bor at haffve For¬
dringskab lide derfor ogsaa som tilbørligter effter Lehnsmandens

kjendelse artic. 13 ibid.
End) komme tvende til Skinds=Skafferen paaentid og

den ene haffver Reysepas paa fri Fordringskabsor den anden paa For¬
dringskab for Penge da bør den førstes somhafver fri Pas med for¬

nøden Skindsferdførstbefordris. Dict. loc. artic. 23. Lege Vocab.

Paslsupra.
Skolebørnocfattige Folck i Kiøbstædernes gifvis i Guds
Naffnsom anden Dagen effter Liiget er begraffvit hvo dennemsaff de

Igienlesvende noget vil unde, hvorfore de ey maa søgesaadan Al¬
misse den Dag Liigit begraffvis. Reces Christ. 4. lib. 2 (Ap. F. Art.).

Parag.s.

Forhver Skolis personssom siunger for Liiget gifsvis ).11.
eller 2. ß. efftersom Bistopen med Borgemestere og Raad anordnen¬
dis vorder hvilcke Penge, Skolebørnenes Anpartsskal deelis Aar¬

ligen mod Startini, til defattigesor dem mest som tiggestil Klæder
oefremtarff. Allegat. Reces S locoparag.s. Lege Vocab. Sørge¬

Qvinder pauloinfra.

Skow

Sko.
————————
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Skowo Marck sylva ch campus. Lat hvor de modis der

om lege Jydske Lowlib. 1. Cap. z. S. supra Vocab. Marck og Skow.

Om Lodskifft Skom vide ibid in Glessalib.1. Cap. 53.
Skowessom engang ere deelte og reebedeskunde og børey igien
at drifvis under Reeb om endskiønt Marcken bleff opgiffven for

Reeb. Tord. parag. 7. Glupra Reeb. ltem Vocab. Mindeletiam sup.
Reces Christ. z. siger i At ingen skal forbindis Skow Marckeller

Evedomseffter Lowens at kalde til Reebssenddog Kronen er Kircken

hafver der Lod og deel udi Art. 28. Vide cap. 29. ibid. G Handfestn.
Frid. 2. art. 33. Vide Soelfald infra.
Skow Fiender er et sær slags Folck i Norgessom oppeholder

sig ude paa Skowene og der bruger Veydefang og Fiskerie efter de¬
ris egen Tyckelhvilket hans Kongel. Mayest. paa det allerunderda¬

nigste skal være klaget or angivet at en stoer deel Skow=Frender
sigfrade Svenske Grentzer udi Norge hafve ind begivet og Vader¬

saatterne paa deris Skowe Veydefang og Fisterie, sioer Skadetil¬

føyet: Hvorfore nandigst er forordnit saaog alle saadanne Skom¬
7

Fiender alvorligen paalagt og adraret at denigfrasaadant enthol¬
des med mindre de sig i Riget nedersættel skatte og skylde som andre

hans Kongel. Majest. Inderiaatte og sig i alle maadet roligen og
tilbørligen forholde. Saa fremt nogen andetledis befindis seier og

der imod fordristelat finde ladesdehajoe forbruilhviborg form.det

fare. Forordn. Fritz Dat. Agger u den zo. Augusti Inno 168.
Skowflaar klei den som hemmeligeller aabenberg gaar

i Skoworflaaer eller Ariær Buck, at da andis Ege=Træer:
contra qvem datur actio jurtideters hend man sog sor deelis som
——

for anden Tiufverj. jureselard li f. op. T. rd. parag. 41 Skaan.
Lowlb. to cap 4. Legesuprilo ah. Liothvitz.
Skowhug lignato. Lar. der om see yd. Low bl., ca. 74.

som formelder Athvo som huager i den mos Skow (uden
hiemmel) oclegger det paasin Voen: Frder erenhannem der¬

med ved Stubbenseller før hand koment til Aldeysdamaahandtage

fra

Sko. Skø.
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frahannem de Farekaaster. Endskommerhand til Alveyen og paa¬

skinderhiemmel da maa hand ey hindris (eller pmtie) men skalfare
til Hus medhannemsoe lade de Kaaste til sine med Vidnisbyrdsoc

kand hand ey da fange ret Hiemmel der til da deele vedhannem gen¬
ten Ran eller Tinfverj. tertupre Ugato. Samme Lowerosom
nogen tagis saaledis paa Marckensmed Korneller Høe. etc. Jus Se.
land. b. 4. av. 29. stemmer og her med ofveret Odermeere om ulow¬

lige Skowhug, see det 28.Cap. ibid. lem Skaan. Low l. o. Cap.1.

2.3.4. 5. Genb. n. Cap. 5. om Orbødemaal cap.14.
Reces Christ z. art. 30. forbinder at ingen maa huggeudiu¬

skiffte Skowesenten Lods Eyere eller andre. Fordrister sig nogensen¬
ten at hugges eller hugge lade udiuskifte Skowesenten Lods Eyere
eller andre da maahver Lods Eyere som hafver Lodor decli samme

Skowe deele derfor ligesom det var huggit i hans Enemercke. Men

hvorledis med Skowhugskal forholdis i Norge, der om see Reces.

Christ. z. lib. z. art 40.
Den Norske Lowsiger: Hugger mandiuskiffte Skowe
meereendhans felligkandtaales da bøde til dem der hafver Lod udisli¬

gesom hand haffde ingen Lod der baade Skade Gieldor Landnam.
L. L. B. 20. Cap. parag.3. Detrocap. ibid. siger: Atallesteds hvor¬
mand finder noget huggit isin Skow eller Marck, damaa hand

det Sagisløshiemføre. parag. ultimo.
Men den Skaanske Low formelder: Omnogen felder Tra i

anden Mands Skow loflige det maahandhaffve der liggendis Aar
og Dags og en længer suden minde lb. n. cap 12. Endsiager Jord¬

drotten det fra hannems inden Dag og Jambling da bøde hand der¬

for 2. Oreforgielde Træet igien. ibig.
Skøde latind insinnatioemtionis det er fuldkommen op¬
ladelse og affstaaelse til Tingespaa nogen Hus Gaards Grunds og

Eyendommedhvis som Nagelfest er som en Mand med sin frivil¬

lie og beraad Hus selger og bortskiøder inden Tinge fra sigoe sine

Arffvingersor til en anden og hans Arfninger. at Skaan. Low lib. 3.
cap.

Skø.
———————
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cap.s. Fide Jyd. Low Ub 1. C.1.37. som siger at der paast. lingis
I
Tingsvidne.
Lege Voc.L. Jorolsurr.

Jus Seland. li 1. een 27 siger At Jord som erkiøbt kenden

kaldis Eyendomfførend der paa andets
de. Endstagerden
Mandsig Hustrue som hekverkiødt ord for sanger en Skade er¬
paaffstend handtager Hustruenelsilmmfengersiden Sk. de da

er Jorden begge derissgangerectilbegae deris Arvinger. cap. lig t.

Legesepralicab. Jord. line Varis Skedt sigis den Jere sudi
den Skaanske Low som er relkeligebortskipdt udi andene Være til

Gottlig Eyedom: Olas Væt Skedtsdet pansat Jord eller E

yedom. unde Dict. lege lib. 4. cen.. 21. Lege Vocab. Næthskpot. infra.
Skede skandoesagforstaais om Hiemmel paa Ovæg eller
andet Godsssom mandkand paaskindesoe bruge sig til Værn og Be¬

skærmelse paa det mand hafver i Hænde. ut Jydske Low Ub. 2. Cap. 93.
is. Mens saadan Skodeeriproprie sagt Thiproprie kaldis
det Skøde som skeer til Tinge og allene skeer paa Jordegodsssom

er wrørendissor icke rørendis Gods. etc.
Skøder Gafver og Pantebreffves som udgifsvis aff Adelens

skallæsis orpaaskriffvis udi det Land deeredaterede næste eller an¬
det Lands Tinge effter de ere udgiffne. Reces Christ. 4. lib. Scap.2.
artic. s. Vide Adelens udgiffne Skodersupra. Ellers bør alle andre

Skiøder at udgifvis til Tinge. Vite Jyd. Low Ub. 1. Cap. 37. stem

fordsupra.
Skørleffnet og Horeri) stuprum, Lat. forbindis og straffis
udi Guds Low. Der om las sapra Vocab. Hoersor i Mose 2. Bogs
22. Cap. v. o. iden 3. Bogs 18 Cap. v. 22.23. Cap.20. 4 verse 10.

ad 2). Mosts. Bogs 27. Cap. v. 20. 21.22.23. Glupra Vocab.

Blodskam.
Skarleffnet, at forhindre og forbigaae derforeskalhver haf¬
vesin Hustrufor hver Hustru sin egen Mand. Der om læs den z. S.

Povels Epistel tilde Corinther idet 7. Cap. v.).2.34.5.
Skorleffnet for Leyermaalideforbudne Leedfudi Guds ord¬

111

straf¬

Skr.
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straffis paa Lisivet. Men skeer det i andet og tredie Leedjeller og uditre¬
die Leeds Slector Svogerskab daskulle destraffis paa deris yderste

Formuefoesiden forvisis Landet. Endfrømme de eyldastraffis depaa
deris Hals. Reces Christian.4. lib. 2. cap J. art.3. Idermeere om de

forbudne Leeds Giffte er Leyermaalsetc. Legeibid. & Svogerskab

infre.
Skraaeser Laweller Laws Retssom aff Handvercks Folckoe

Lawsbrødte under dem selff indganget hafter og aff Øffrigheden con¬

strmeret er hvilcken offver all Danmarck blesfaldelis affskaffit indtil
videre Anordningjoiz. dog igien optagen og kommen paa fodel,62).

Endorsaaigien forbedret og en deel forandret efter Christ. 4. Recess
b. 2. cap z. art o. Vide supra Handvercks Svenne & infra Vocab.

Vide.
Skrifftesconfessio Lat eller Skrifftemaalidem. - Alvorli¬

gebekiendelse saa og end sand Anger og Ruelse for et Menniskisbe¬
gangne Synder derhos en fast Tro og Tillid paa Guds Naade og
Barmhiettighedsfor Igsu Christi Dødsor Pinis skyldsat erlange

alle sine Syndernis Forladelse: Hvorledis her met rettelige procede¬
riskal derom see Christ. 4. Receß. Ub 1. Cap. I. artiis o.M.12.13.14.

Lege Vocab. Præsterne.
Skrifvere Scriba. Lat. Tingskrifvere maaey skrifve paa
løs Papiirimen skulle strax for Retten indføre Vidnisbyrd Domme
og andetsisin fuldkommen meening udi Tingbogensor det strax oplæ¬

sel i Tingmændenes saa og for dem som vidne og de det paagielder
deris paahør. Forord. Frid. 2. Dat. Fredricksborg den z. Mart. 1891.

Recess. Christ. 4. lib.2. cap. C. artic. 24. Ub. z. Art. 10.
Skrifvere skulle holde Ting Bøgerne klare reene og uma¬

culerede. Widem. Legt infra Vocab. Ting Bøger.
Nota, Herritz Birck og Raadstue=Skrifvere skulle med fild

og troligen, udi Ting=Bøgerot Raadstue=Bøger skrifves hvis for

Rettenpesserer, og det uden betalning Angaar det nogen og begierer

Gienpart der aff da giffve for et Vidne til Herritzog Bircke=Ting

for¬

Skr.
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forseiglet paaet halfft Arck Papiir fuldskrefvensg. ß. foret Vidne
paaet heelt Arck Papiir, 2. 6. orpaa to Arck Papiir 24. H. etc. For¬
ordn. Frid z. Dat. Hafn. den 9. Septemb. Anno 149. Parag.1.
Foret Skøde, Pante=Breffor anden instrument, som udgif¬
vis paa Papiirforskallæsis paaskrifvis og udi Herritz og Bircke¬

Tings=Bøger indførissgifvis udi lige maader som for Tings=vidne¬

efter den vistløfftighed. ibid. parag. 2. Vide Brestpenge sapra.

Foren Herriz og Bircketings Dom paaet Arck/saa octo Arck
Papiirgifvis 2. Marck Myntspaa ethalfft Arck Papiir, halff saa
megit Men foren Dom paa tre Arck giffvis 3. Marcks og saafrem¬
delis indtil 4. Marckshvor ofver icke videre maa fordris eller betalis.

parag. 4. G sibid.
Srifvere skullehandleoprietigen effter deris Eed og (som
Recessen dennem tilholder) indføre det udi Dommene som Hofvil¬
Sagen angaarsocicke for nogen deris Gewinst Documenterne vide¬

reforfatteseller anderledis skrifve end forsvarligt de skulle alle Bref¬
vene klarligenoe vel fuldskrifve. Forseer signogen imod noget forbe¬
melt den vorder straffit effter lowlig Proces, som forseelsen er til.

Menskeer noget aff Forsæt imod sin Skrifver=Eed davorder
Skrifveren affsætlot maa icke meere betiene Skrifveris bestilling.

Dict. Forordn. Frid z. parag 8.
Membefindis nogen udi sine Steffninger og Forsætter vist¬

løftighed at søge paadet Sagen kand forvildis den skalgiffve til
Skrifveren) for hvis Steffning or Forsæt offver et Arck Papiir

stor forhvert Arck 12. ß. og der foruden betale Dommene særdelis.

darag.9.

Nota. Til Landstingene Raadstues Bye og Bircketinglaifvis
ingen Opsættelse beskresiven med mindre det aff de interesserende be¬

gieris Men idet sted skal aff Skrifveren skrifvis paa Steffnin¬
gens Tiden hvorlenge Sigen optagis som der effter paatilbørlige
steder skal forkyndis. Ocbetalis for saadan Opskrifftstil Hiemtinge¬

Tyrx i

n.
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nels. H. ocudi Jydlandsforsaadan Steffnings Opskrift til Lands¬
ting 20 ß. Dict. Forord. parag. 16. 17. Grig.

Til Landstinget gifves for en Dom paaser Arck Papiir og
mindre Skrifverpengeso Marck Mynt. For en Dom paa 2Arck

Papiitsgifvis to Richsdalersoe tre Ricksdalersom den er større off¬

ver hvilcken Sum icke maa fordris. ibid pireg. 21. Om Landstings
Domme paa Pergament, hvad derfor til Skrifverløngistvis
de ibid

Foret Pantebreff og Skode, at ladelæse paaskrifvis og ind¬
føris udi Landstings-bogensgifsvis Skrifverionsfor hver Arck Pa¬

piire Marck og foret Pergaments Skøde paa et Kalsfskindelige

saamegitforpaa tvende Kalffskindsdubbelt saa megitfor saafremde¬

lis. Dict Forord. ut supra Parag.22.
Skrifvere somforfalske Tingbøgerne skullestraffis som

Falskener. Recess. Christ.) art.n. End den sig understaar at skrifve
nogen Indleg eller Supplicatz for nogen anden som icke selsf kand

skrifve for der udi ubevisligen tillegger anden ærrørig Sagsda stan¬
de Skriffveren derfor til rette med mindre hand beviser intet uden

det begierte, at hafveskrefvit eller or den Sagen angaar er saadant
gestendigseffter hans befalning af væreskect. Retes Christ....

cap.1. art.. 6. Lege Vocab. Falsk.
End) befindis saadanne Skrifvere med underfundighedat
omgaais, da skulledestrax affsættis i og straffis paa deris Formue.
Endsomgaas de med vikterlig Falsk og Løgenvidners førelse da stul¬

lede straffis for Løgnere eller Falskenereseffter Sagens tilstand. Dict.

Reces. lib. z. Art. &c.Om

Supplicationers Skrifvere og Stillere i

Norgelderis ydermeer Forseelse og Sttaff der om see Forord. Frid.

3. Dat. Aagerhus n. August. 1648. Ginfra Supplication. Nota.
Mensoren Skrifvere skalhaffve i Norge for hvert Arck Pa¬
piir lowligskrefvet 8. B. og offver alt paa Arveskifter en Richs¬

Oct. Allegat. Reces Elb. art. 16. Lege Vocab. Bressepengelitem

Soren Skrifvere insre, idhuc Nota.
Alle
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Alle Tingskrifvere Toldskrifvere oc Offverkiøbmands
Skrifveres skulle beredigis. Vide Forord. Frid z. Dat. Hofm. den

9. Septembr. 1649. G suzra Voc b Breffvepenge.
Skrytther det ord findis gemeenlig udi voris Sielandske

Lowsor bemercker saa meget son at lade overskrideseller og uractet la¬

deforbigaaesut=Skrytther hannem et Tingeller fleresetc. forstaa
om ens Oetleerickelowlige forfulds Ting effter andet men skrytther

offversdabegyndelo: reise Sagen igien paa ny. Vide Dict. lor. Scap.

25.26. 27. Sc. lb.3.
Skudsjern vel Trudsjernidem, saakaldet fordi hvem der

fattedis Vidne til sin wskyldigheds bestyrckelse i gamle Dagelskød
sigtil Jerns at beskyttesig tryg med som da skulde værectwskyldig¬

heds Tegn. &
Skaansk Low lbo. cap. 5. siger: Bær mand Skudsjern da

skalhand gaa o. Fødder langtfførendhand skinder Jernet: Skyder
hand forsda erhandfeldersett. Endsbær mand Trugsjerndaskal
Truit stande 12. Fied fra Staffvenforstedenfor hin skal kaste Jennit
i Trugit faldet Jern uden Trugit daskal hin der bærsoptages og

atterkaste i Trug, den Dag Jerner baarit: Siden skal Vantelo:
Handskespaa Haanden sættis og beseiglisloe ickeløsis før om Løfver¬
dagsor det i Sagsøgerens nærværelse: Findis da hans Haand w¬

skadsdaskalhans Præst forkynde hannem wskyldig: Men findis
handskyldigseller brændt daskal Sagsøgeren forkyndehannem skyl¬

dig. cap. 26. ibid. Clas.

Jernbyrdsdet er gloende Jenssom udi gamle Dage den skull¬
detage og bære udi sin bare Haand lsig til befejelse, som bestyltis for

nogen Sags som for Tiuffveri Manddrab) Troldom eller andet
om handviste sig wskyldig. Skaan. Low hb. 7. Cay 16. siger, At den

skulde eyhasive Vante offver Haanden som Jernskulde bæret bieff
hand aff saadant gloende Jern wstad da skulde hand være skiæro:

fiis for den Sag hannem tillagdis hvor aff samme Jern ere og kaldet

Skiers Jera ut supra. Vide Skaan. Low lib. 5. Cap. 38. lib. 7. Cap 9.

Tryx i

b.
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b. 9. Cap. 21. 26. Sc. Saadan Misbrug bleff affskaffit udi Val.
demar i. Tid og isteden for Jernbyrd optagit Næffn som skulde

svære den Sigtede enten skyldig eller aarsagit som endnu hos os ere
brugelig. Vide Jernbyrdse Skiærsjernsupra.

Skudsmaal Testimonium. Lat. v. Forfaldsut inden Tin¬

geat giøre udinogen Sag, hvorledis der med til Landstingene skal
forholdis nemlig at der gieldeey flere Skudsmaalend z. som alle

skulle skeeindens. Vger, hvilcke skulle sværis lowlig (aff tvende
Mænd, (effter Recessen og gielder ingen videre Skudsmaal med
mindre den Sagen angaar er udi Rigens Verffor ærinde uden

Riget eller og med Kongens Breff beviser sig udi Rigens Kald at
være forskreffvens som das effter Leylighedensblifver actet. Legeher¬

om Obnebreff Christ. 4. Dat. Koldingh. den 14. Aug. 1890.
Menhvorledis Forfald eller Skudsmaal skal sværis lowli¬

gen inden Tinge der om Videsupr. Forfald. Endbefindis nogen
til Lands Tinglowligsteffnts og en møder eller giør lowlig Skuds¬

maalshand dømmis til billig Kaast og Tæring. Reces Christ. 4. lib.

2tap 6. art. Clas.
Betyder Skudsmaalsaameget som Vidnisbyrds som den

wskyldige skulde hafve udi Ecteskabs Sager fra sin Præstor So¬

gnefolcktaget til Tinge som vilde befries fra den Skyldigesom sit
ærlige og Christelige Liiffs og Laffnets Forhold og fremdragelse. For¬

ordn. Frid 2 om Eiteskabs Sager. stem, Tieniste Folckssom begif¬
vesig affet Sogen eller Land udi ctandet etc. hvorledis de skulle ta¬

ge Skudsmaal hos deris Sognperæst Reces Christ.4. Ub. 2. Cap.
21art 1. Noto:

Vei Rigens Retor for Rigens Cantzeler gielder ingen Skuds¬
maal Rigens Ret art.39.
Ekursmændskaldtisigamle Dage, Skibsnæfningerseller
og forrii Næffninger. n Jyd Lowlb z. caps Gi2. Disse Skurs¬
mindeller Neffn) vaaretvende Mænd (Jordeygne aff Haffne¬

broderne) som ved deris Eed skulde skielnesom Trætte paakomsimel¬
dem

Sle.
————

719

——

lem Styrismand og Vdgierdsmand, hvad en hver skulde udgiøre i

Lethingl qve vide sui loct.
Saadanne Skurmænd eller Skursnæffn) brugisendnu
i Jydlandsfornemligensnaarnogen Selff Eyer eller Jordeygen Bon¬
de liz. Aar indeholder hans Leding, som aff Bondegods børat ud¬

gisivis dabliver samme Bondis Eyedom Skurit under Kronen
ved forn. Skursmænd eller Næffn. Processen drisvis til Tinget ef¬

ter lowlig Kaldor Varsel: Første Aar klagis paasaadan Rettigheds

indeholdelsefor da tagis vdi Tingsvidne teffter Dom der paa, første
Skure: Andet Aartagissiligemaader efter lowligmedfartsanden
Skure: og det tredie Aar daskuris den paatalende Eyedom ved

forn. Skursmænd fra Bonden ochans Arffvinger og under
Kronensetc. Serydermeere Christ. 4. Receßlib. z. art. 32. Gr 33. Lege

Odels Gods supra.
Om Jordeygne Bønder i Norge som selff besidde Gaarden
ocicke gifve Ledingiire Aar der aff da er samme Gaardiligemaader

forbrut under Kronen. Lege Focab. Lething. Men er det Leylending
da bøde Kongen 8. Ottuger og 13. Marckjoegifve dog sin Leding ud.

Norsk Low L. L. B. 1. Cap. Perag.“.
Slectlinies forbudne Leed og Giftermaallder om lege Reces
Christ. 4. Ub 2. Cap. 5. Art. z. der finder den gunstige Læser vistløfftig

og fuldkommen effterretning. ltemarborem consang vinitatis & af.

finitatis infra Vocab. Svogerskab.
Slegfred=Qvinde det er Conenbin, Frille eller Boelskabsor

ey Adelkoneeller Ecte Hustru. Jydske Low Ub. Cap. 25. siger: Haf¬
ver mand Slegfred Børnsortager deris Moder siden til Ecte, da ere

de Børn all-Adelkone Børnsenddog de vaare eller for fødde. Vide cap.

27 ibidem. Hicconcord. jure Seland. lib. z. Cap. ultimo hem Norsk

Low C. B., Cap.) Arff. paragr. ultimo. Lege Vocab. Børn arve

Fadersec.
Slegfred Qvinde somen Mandhafver hos sigaabenbare

itre Aars og hun dis imidler tid søger Seng at Bord med hannem og

hef¬

Sli.

120
——

haffver Nøgelen til hans Køcken og Kieldershun skulde være ret Adel¬
kone lestter Jydske Lows 1. Bogs 27. Cap. Lege Rescrip. Frider.
Anno ses. om Adelige Boelskab. Hint:

6
Slegfred=Børn spuri Lat. ere des som avlis aff ledige Per¬
sonersuden Ecteskabyhvilckekandsesster Lowensectis Men hvorie¬
dis det skeer og hvorledis Slegfred=Barntager Arff effter Faders
død derom siger Jydske Low üb. 1. . . 21. at Faderskal Slegfred¬
barnt Tinge førefor liuse og forkyndelat det er hans Barnseciks¬
de det hvad somhand vil det giffvesor saameget som skødt ve dersret

beholder Barnioceymeere. Endsliuser hand det i Kiønce Kuldsoc

skøder det intetsdatager det halff Lod ved Adelkone Barn Endser en
Adelkone Bartils datager Slegfredbarnssom Tingliusterfuld

Arff effter Fader. Endt fanger hand noget aff Faderen Af daarf¬
ver handog efter Sydskind jesine Lod ved Adelkone Barn. ibid.

Endhafver Mand Slegfredbarn)oe lius det eypaa Tinge
og vorder det dræbtsdatage Mødernes Frænder all Badlot Fæder¬

nis ickesocey Fader. End vorder det Straadød da arfsver Moder
det eller Mødernis Frænder som Moderen er død og Faderintet.

Eodem lb. Scap. 22. Vide Jus Seland. lib 1. cav 6.17 Skaanske
Low üb. z. cap. 16. 7.18. G 20. som og her med siemmer offver et. Lege

Vocab. Eetledingsupra.
Den Norske Low formelder=Om nogen vor der dræbil som icke
er fød i Ecteskab, og ickekommer i Faderens Eet effter Lowen end¬

doghander kiend nogen Mand til Sønsdatage hans næste Møder¬

ne Frænder Bød og Arff effterhannem: Bliffverhandslagenssaar¬

giortjeller skiendt datager hand slig Ret forsin Skade som hans
Moderfader burde at tage for saadan Skade M. B. 10. Cap. parag.6.

Slegfred=Daatter som eyer Tingliust omhun blifver be¬

liggen hvo de Deele skal deele og Bøderne opbære. Iydske Low lib.
2. cap 20. siger: Det falder paa Mødernesor en paa Fæderne Side.

Skaan. Low lib. z. cap. 7. stemmer og her med offveret. lem Jus Se.

land. lib. 5. Cap.37.

Sleg.
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Slegfred-Sønsarsivet ey Styrishaffne igamle Dage ind¬

dog Faderen skødtehannem alt dit handeyede thihvor ey var eti¬
kone Søn affter Faderseller Fader effter Søn, der arfvede Kongen
Styrishaffne. Vide Iyd. Low lib. z. cup o. Grinfra Styreshaf ne.

Slegfred Sønmaacy være Adelkone Bannssor Ectebans,

Verge jur Seland.lbi. cap. af. nyder ey heller Leyervide forstaa,
den Bodssom hans Fader bøder eller udgifver for hans Moder jur.

Cimbr. lib. 2 cap. 20. insine itemjur. Seland. Ub. s. Cap. 37. om Sleg¬

fredbuns Retsch Gb. 1. cap. 39. Se.
Sligtorfft)o: Vedtorffts Nødtsrffts eller Fattigdom og Ar¬

mod. 1 om smaa Børn bleve saawslesat de ey kunde fødissmed min¬
dre deris Jord skal selgis Hvor om Sielandsle Lowss Bogsscop.

sigers At det er dabedre at selge deris Jord end at desvelte ihiels thi
hvad duer dem Jord, om dedør. End siger Texten at de Frende ere
onde der ey ville hielpe Børn i Sligtorff dog siuniis det icke at være
et men toordsor betyder saameget som saadan Armod. vide tert.

allegat S Vocab Børn supra.
Slods=Low er Kongelige Ret og Høyhed paa Rigernis
Slotte og Lehne som Kongerne i Danmarckor Norge annamme

af Danmarckis Rigis Raadsor igien antvorde fra dennemstil Rigens

Raad Edelinge og indfødde gode Mændlot ingen andensat holde til
Kongens Haandlocom nogen Slods Low bleffanderledis forvand¬

letsdahafver det ingen Mact. Handt Fridt. art.. 46.
lids: Atligge udi E lods Lowssigis den som betrois Re¬

gimentet og Høyheden paa Slotte og Festningersudi den rette Hoff¬
vitmands fraværelse hvilcket skalskee med Kongens Breff og tilla¬

delse som handselffilownze Forf uld vorder forhindret ete.

Soelbierge occasus Solis sigis naar Soel er sætom Affte¬
nenseller nedergaait. Jus Seland. lib. 6. cap 23. Alias Trende Soel¬

mercke Triduanus. Lat.. 5. Trende fulde Nætter og Dagesute naar
nogen Fremmede udi Kjøbstædeller Birckssøger sin Lowlig Gield og

Betalningsor den som skyldig ersblifver tilkient sinden trende Soel¬

Dypy

mercke

Sot.
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mercke at betalesusupra. Vide Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. . artic.7.
paragr.1.

Soelsfald, der om see Sielandske Low lib. 4. Cap. z. som for¬
E

melder at Aalende udepaa Marckensskalligge til Soel-fald, lige¬

som Toffter hiemme Soel-falden det erlige efter det Reebs som
effter Lowen ergangen hiemme paa Toffte Jord. End maa Skow
eyskifftis effter Soel-fald som Toffte Jord fordi Skow børicke

at skifftis effter Soel-fald saa en hver fanger lige meget med Reeb

mensuraeller qvantitate. Mens udiligning o: comparatione C
qvalitate, naar den beste Skowleggis til den verste at alle Lodder
kundeblissvejeffneocligegodes etc. Vide plura dictoloce lib. 4. imis

Seland. cap.2. 3.
Soelsmercke er Soelens Nedergang imod Aftenskand ogsaa
forstaais fraen Afftens Soel sæt octil anden Afften Soelsættis.

dies naturales. Vide Jyd Lowlib.2. cap. 83.

Soel=lkiffte er Jordeskiffte efterlowligt Reeb og Maal

som Lods-Eyerne (naar nogen finder sig brøstholden paa deris Eyen¬
dom) lade giøre effter Lowen saakaldet er dispositione juris & mods

procedendt, at Eyermændene eller Reebsmændene under deris 15.
Marck Faldsmaal, skulle modepaa Marcken saatilige som Soel
gaar oplocreebe til Soelgaar nedfor saafremdelis Dag fra Dag
fra Soel gaar op til Soelgaar ned ocickelængere under forne.
Bøderstil Marcken altsammen blisverreebet thiatlige som Solen

skiffter Dagen og Natten, saa skiffter Reebi samme Soelskiffte
Lods=Eyernis Eyedom. Vide Reres Christ. 3. artic. 28. par ag.2. uem.

Vocab. Reebsmænd supra.
(

ydsk Low lib. n. capss. siger: Gaar Soelsskiffte paa By¬

daskalhver mand opgifve sin Hæsfd udi all Marcken, uden det er
Ornum eller Kirckestuffjeller nogen Mands særdelis Kiøbidet mand
veed ey hvem skierte skal: Ingen Deel der Stuff ligger i maa mand

enten øge eller mindske siden reebis først Toffte der i Byeligaesaa

at ingen Mand maa det ilde eller formeene. End falder nogen Mands
Reeb

Sol. Som. Sor.
——————

———
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Reeb, under anden Mandsbygge og vilhin ey rømme der paaboer
dahafve den Vold til der paakalder i at taae affhans ubygde Jord

paa Marcken hvor som hand vil Reeb for Reebs saaheygner mand
Landboe Tofft som den Tofft hand boer selsspaa, og saa Gaardsæde
7
Tofft
ogsaahvilcken Tofft der noget bygter paa og før var bygt

end Marcken deeltis til Reebsssaa som Toffte skiftis i Byes saaskif¬
tisor ald Marcke Jord. etc. Lege Vocab. Reeblitem Rømmesupra.

Soers Kongel. og Adelig Academie, er megitlofligt og be¬

rømmeligt stifftetor sungerit aff Høyleflig Konning Christian
den 4 den Adelige Ingdom til Gudelig or Christelig Optuctelse

og Forftemmelses udi de Sprock Lærdom og Øivelser som deris Ade¬
lige Stand sømmeror tilhører efter hans Mayest. der om udgifne

Forordning) Dat. Hefn. den zo. Novembr. 1623. som indeholder 2).
Artickler om Vngdommen og stedens Forholt. Et alteram Forord.

Dat. Glyckstad den 26. Jun. 1677. dem Forordn. Dat. Haderslef¬

hus den v. Febr. 165. om det samme. Hvosaadant behøsversøge

sigdetspaafors allegerte stedersetc.
Soldtothengifvet eller ofverleveret. ut: Om Bondesøn i
felliggiftersigsor fører sin Kone indtil sine Forældressetc. Døerhand

siden daarfver hun ey mere end hun førde ind i fellig hvad heller

hunhafver Barn ved hannem eller ey uden hannem var særlige no¬

get i Haandsoldt. Iyd Lowlh. Cap. v. Ssupra Focab Sælie.
Sommersætte v. Felligs Græsgangeller Fædrifft. dine
Almindingedeman i Danmarcksetc. Lege Vocab. Sætterboel.

Den Norske Low formelder der om at ingenskalforbinde an¬

densathafve sit Ovægi Sommersætte thi der bør at mode Horn

imod Hornloe Kløff imod Kløff. Dict. Norsk Low L. L. B. 36. cap.

parag. ult. Lige Focob. Grosbeedse Guldsordninglsupra.
Soren-Skrifvere udi Norges er saameget som Herritzfo¬
get i Danmarck destullehafve for hver Miil ie reyse til Ølog
Skiudsferdsen Ortsmen for deris Tingseysergisvis dennem intet.
Deskullehafvel foruden deris Brevepenge og ellers hvis dennem

Hypy i

Le¬

Søe.
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Lowen tilladersen Gaard paa 2. Skippund Tynges frifor Landgil¬

des Skindsferds Ecke og Arbeydludihans Skrifveri de skulle allene

svare til deris Domme og til den forurettedis Skades Kaastor Ta¬
ringsoe udgifve fulde Bøder efter Lowenmemligss. Ørtugersot 13.

Marck ((skalnu væren. Richsdaler) og der foruden om hans For¬
seelse grofligen findis da aff Lehnsmanden c. heris, Reces Christ.4.

Ub. z. art. 22. Vide Norsk Low Tingf. B.4. Cap. G. supra locab.

Almues Folck.
Søe=Breff 2. Pas og Bevis somstrengeligen befalis alle

Skippere (som med nogle deris Skib eller Vare ville udseyle enten

inden eller uden Lands) at de hos Lehnsmændene, under hvis Lehn de
boelskaltage Søe=Breff, paa hvad Vare de hafve ladt og hvort de
villeløbe: Sammeledis naar de igien komme skulle de føre med

dem Bevis hvor de hafve værit med deris Skib og Gods for losset
og laddetfor det under Stib og Godsis fortabelse tilhans Kongel.

Mayest. Orden Skipper som findis der udi forsømmelig straffis

somen whorsom. Constit. Frid 2 Dr. Hefn. den 5. Junii,62. Lege

Forbudne Vare sitem Vocab. Passupra.
Søe fart, o. Skibs=fart og Seylatz) dapaa det saadant i
Danmarckmaattiltage daforbindis alle fremmede Skibe somher

i Riget udi nogen Haffn hender at komme icke at fractes saalænge
*

sudlandiske Skibes være sig smaa eller store Skibeeller Skudersere
for haanden som beqvemme ere og for billig Fract ville og kunde fare
etc. Forordn. Christ. 4. Dat. Haderslefhussden 18. Febr. Anno 1636.

perag. ultimo.
Søe=Retten er en særdelis Low for alle Skippere og Søe¬
farende Mændidennem til effterretningssom Danmarckis Norgis
Rigers Strømme, og dets underliggende Provintziers Haffner og

Farevandsbegge som er gifven af S. og Høyloslig Kong Frid den
2. Anno usi. hviickenstrengeligen befalis, at ophæsts Aarligen til
Tinge, udi Søestæderne den Mandag næst for vor Frue dag Kyn¬

delmisses paa det den ene m. den anden, udi sin Bestilling Skiboc.
*

Skibs¬

Søn. Sør.
——

—

——
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Skibshandel belangende, kand vide sig der efter at rette og forholde.
vide Søe=Ret inorefat. parag. ult. & supra Voch. Borgemeste¬

re og Raad. Nota¬

Ingen Søefarende Mand) maa indtage nogen slags Kjøb¬
mandskab for nogen Baadsmand videre end hans Føringsat føre

aff Riget uden Ombudsmandens forloff under 8. Ørtuger og 15.
Marcksbrøde. Norsk Low K. B. 28.Cap. pereg.2.

Sønor Daatter silius vel silia. Lat. demaarygge det Kiøb¬
om deris Fader hafver ulowlig soldt Odels Godsssom icke var Laug¬

buden om det bevisissat Børnene vaare wmyndige den tid det bleff

soldt dog skal det ryggis inden 30. Aar Ö. B. o. Cap. parag.3.
Søns Hofvitlod skal udgiøris som saa vorder at staalne

Kaaster findis i hans Kiste eller ihans Herberge som hand hafver

særlige luckelse forfor daer hand Tyff for hans Gierningersorgan¬
ger paa hans Halssow hand vorder feldtseller i Hændetagen. Iyd.
Low tib. 2. cap. 100. Der imodsiger) Ub. Cap tz. jur. Cobr. at den
Sønsomer ifelligmed Faders og ey udskifftshand hafverey Hoffvit¬

lodiden stund Faderor Moder lefve. Dict. Low. ic.
Sørge=qvinder süneræmulieres. Lat. kaldis de Qvinder i

Kjøbstædernes som drage deris Kaaber paa Hofvedernesnaar de føl¬

geeffter Liig som bæris til Jorde. Der om siger Christ. 4. Reces, at
ingen Geistligis eller Borgemesteris og Raadmænds Effterlefver¬

sker skulle hafve Sørgeqvinders=følge meereend 4. Par Jocald
Skolen de andre 2. Pars ochalff Skolens eller en Lexei eller halffef¬

ter Leyligheden. Allegat. Receß. lib. 2. cap. F. art., har. 7. Lege Sko¬

lebørnsitem Vocab. Laug supra.
Serøfverelpirate. Lat om de ofverfaldenogen i Søen og
giøre skades enten paa Folckeller Gods hvorledis der med skalfor¬

holdis der om vide Søeret. artic. 20. & so. Gjupra Vocab. Fri¬
bytter.
Søster foror. Lat intelligitur her se. hun maa tage en Sø¬

sierlod med Brodersiald Vdarff om hun skicker sigerligen og vel¬

Hypy ii

lige¬

Spe. Spy. Sou.
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ligesaa forholdis iblant Adelen Men er Brodericke til datage Sø¬

ster ald Arfvesom dehafdebaade een Fadersor ere Ectefød. Norsk
Low A.B 7ced. 2. Aff. Hvorledis Søster=Sønner og Søster¬
Døttre arfve der om lege ibed. lib. Scap. lem 5. og 10. Arfve. No¬

ta: Søster beholder hendis Jordsmed mindre hendis reite Verge)
ellerochun selff=hafver den affhændet. Iyd. Low lb. 1. cap. 1. Lege

Vocab. Sydskinde inf.4.

Spæck, eller Spæt og spilte Saar det er nytorgrent Saar,
som behøfver Lægedom, eller og det Saar som nyligen erlagt aff
Badskere. Jur. Seland. lib. z. cap. 14. Gr 26. lib. 6. Cap. 9.
Spect o. Fred Tryghed og Sickerhed utinprafat. jur

Cimbr. Lowen skalgiøris efter alle Mandsgaffns at Retvise Spa¬

geso: Sactmodige eller Fredsommelige og Sagelssel owskyldige
maatte nyde deris Ret og Spæctsetc. vide tort. præallegat.

Spyds=Mands eller Spyds karl, er den som ingen Bolig
eller visse Boepælhafvers men er ledig og løs, næfnt aff Spyd fordi
hander altid ferdig at reysel og hafver allesteds hiemme maa ey derfo¬
revære Verge for Børnsthihand hafver ingen visse Boepæll og en at
gjelde med. Vidt jus Seland. lib.. cap. 46.

Squattemøllerskaldis de smaa Møllerssom Bøndernehaf¬
vegemeenlig ved deri Gaardeffornemlig udi Skaanessomickeactis
eller blifve regnit for Landgilde udi Sydstinde skiffteskand dog gie¬
re andre Landgilds Møller Fortræd og Skade med deris maalen:

Hvorforesaadanne Sqvattemeller er befalit at affskaffis paade

steder hvor Landailds-Møller med maalensbeqvemmelig kand Bøn¬
derne forestaa. Der om see Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 9. art.2. Glupra

Tocab. Bøndernis Sava Meller.
Stabeller et Kiende Tegns som sættis aff Sandmænd, eller

G
Cedsorne Oldingersmellem Herredersskow Marcker Ager og En¬
gesete. Hine Steenor Stabel. Frie Jyd. Lowlib.1. Cap. 46. □
Ub. 2 cap, 21. & Recess. Christian z. artic. 27. Purain Vocab. Mar¬

ckeskiel.
Stad¬

Sta.
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Stadfestelse=Breff udi Rigens Deele og Forfølgning til
Laas sudgifvis aff Rigens Cantzeler, hvor udi Eyendoms Brefvits

som paa Godset formelder (forstaa Skødeeller Indførsel) stadfe¬

stisor ved maet dømmis sved alle sine Ord og Artickieste. Stadfe¬
stelse Brefvit løsisorpaaskrisvis til det Tingsunderhvilcket God¬
setliggersor med sin Orskrift foris for Rigens Canteler. Rigen¬
Ret art 6. at gifvis Rigens Cantzeler for Stadfestelse til Laas

paa Pergament, 4. daler- og Rigens Skrifverey. dalet. art. Fl. lid.

inappendice.

S
Stads

Retten er en særdelis Ræt or Low som Kiøbstæ¬

derne i Danmarcksast Høyloflige fordum Kongernaadigst er undte

og med privilegeredeshvilcken befalis udi Birckerettensat hafviis i act

og effterfølgisstil Raadstue og Bye Tinget synderligom Kjøbstæds
Handlingernaar der om sammesteds Tvistigheder og Irring sigbe¬

gifvefor bør eller skalordelis, Bircke Retsartic.2. Oe var mangts

Ønske og Begiering, at Stads Retten maattenaadigst tillidis at
13

kommepaa Trycks aabenbarlig for hver mandsthi den er meget van¬

skeligat bekomme: Eyheller kandsaadanskrefnes trygeligesuden de
sombeseglede ere affterføigis som den gemeene en hafverseller kand

bekomme. Beklagersete.
C
Staffn)

ere Boe og Byggested ut, at være fød paaengod

Mands Staffn hvor aff sigis at deele en til Staffus er at tale
en til for sit Fødsted som udi Sieland er brug, hvo. Bønder Søn¬

ner ickemaa drage aff Staffnen eller Godsit de ere føddepaal u¬

den Herskabetsminde. Ume=Staaende Svenneto, Staffne)
Svennessomingen maa holde paa anden Mands Gods Reces Chri¬

stian 3. artic 48. Vide infra Wornede. Alias.
Staffne=Tømmermands om hand undløber sit Arbeidenaar

Køllen til Skib er sæt paa Banckestocken, da bødehand til Kongen,
8 Ortugersor 13. Marck Sølff. Ochver Fyldings Tømmermand

som undløber sit Arbeids. Marck Sølftsforst ia i Norgernaar Skib

skalbyggis til Landværn. Unde Norsk. Low. V. f. B. 248.

Staff¬

Sta.

—

2

——— ——
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Staffrer mand andens Jordfforstaasom nogen med Staf¬
reeller Gierder indhegner andens Jord, det skal Grander efter

Sielandske Lows 4. Bogsys. Cap sine og vidne oesiden gaais
der om effter Lowenscap. allegat. Fide Ind. Low lib.. cap.s Gjuzra

Vocab, Rømme.

Staffshug) Steenshug) Beenshug) Næffvehug)

Haargreb- og Jordskud derforskalden gifve der sigteter enten
6. Marck Bod eller Næsin i Kiøn. Jyd. Lowlb. ca. 32. Lege
Trælbordlinfras.
Skaanske Lows 5 Bog 16. Cap. siger 3. Marck, saa gode
som en Marck Sølff. Lege Saarbod. Idermeere siger Texten sam¬
mesteds At hvo som holder nogen Mandstil sin Skadesbødes marck:

Lege Vocab. Haargreb japra. ltem Orbødemaalcup.31.
Den Norske Lowsiger: Slaaer mand til anden med vred

Haand paa de steder somicke ere Greedset med Ore Staffresel¬

ler Steens bøde Kongen for første Slags. marck Søiff, for andet
Slags 2 marck Sølfft fortredie Slag 13. marck Sølfft for fierdes 5.

marck Sølff: End staaer hand det femte Slagsi samme Vredelbø¬
de Kongen 8. Ørtuger og 33. Marck, og gielde Huggen, efter 12.

Mænds Domshvadheller handslogset Hugsto eller flere. .B.17.

cap. Lege Vocab. Greedsted supra.
Stangessigis om Tiures Øren eller Køerseller og andet Diur

somutemmelig eller Manddolm ers og vilstange Folck eller Qvæg
etc. Saadant Qvægseller Fænnitssom hafver den vane det bør Eye¬
renat hegte og forvare saadet er hver mandskadisløs. unde Voctb.

Fæscinfra Vanefuldt Qvæg.
Den Norske Low siger der om Stanger en Oxe den anden

dabødis halff Skaden men stanger Ore Koe da bødis ald Ska¬
den. L. L. B. 36 cap. parag.2. Stanger stoer Qvæg det som yngre

er end 3. Aar eller kulled Qvæg, da bødis fuld Bøder derfor ibid.

parag seqvent Endser Nødstanget daskal Mændtilkræfvissat
randsage om nogen de Nød hos gaars hafver paa sine Horn Blods
Haar

Sie.
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Haar eller andet slig Tegn da er det til siune at det Nødhafter

stanget og da bøder den det eyers til den Skaden fick. ut supradldt.

log parag.4.
7
Steenslagt eller Lofoehugshvorledis
derefter Guds Low,

skulde bødis som den Slagutbies ved Lissvetsockom op aff Sengen
igien. Der om læs Mose 2. Bos 21. Cap. v. 18. 10, Nota Forsøm¬
melseoe Badskerløn skulde betalissibid. Hvis straff som ellers icke
gickpaa Lisvel daskuldeden ckyldige efter Guds Low nedfalde

for Dommerenforlade sig slaaesftersom hans Misgierning varme¬
gen til dog skulde hand icke slais mere end fyrretive Slags iden 5.

Mose Bogs 25. Cap. v.). 2. 5. Lege Vocab. Staffshug pauld

supras.
Steffader o. Styefader vel Styrefader sidem det er

pater respective, udi den rette affdøde Faders stedsut: at Styrer
saaoe med Stye at opholde og nære smaa Børn udi Faders sted
om hand kommer med deris Moder i Ecteskabsetc. Viericus Lat.
Saadanne Steffader maaeyværesine Steff Børn Verges u¬

den at næste Frænder ville det samtyckel og daskal handenten tage

dennem udi Fellig med sig seller tilvurderede Penge imeden hander

deris Vergel dog maa hand ey affhænde deris Jords og en deris Hus

Jyd. Low üb., Cap. z. Odermeere om Fellig, imellem Steffader og
Steffbørn. Vide jus Seland. b. 1. cap. 23. G sapra Vocab. Fellig.
(1

Jydsk Low ubl. cap. 20. formelder: Om Steffader kommer

ind udi uskifft Boet forstrasom hand gifftis med den Enckes som sid¬

der isted med sine Børnsor udiuskifft Boelor vorder hand eylagt ifel¬

ligseller og Tingliustsathand var lagt ifelligsden Time de skulle skif
telda skulle Børn viide med Næffn i Kiønshvormeget deris Steffa¬
der førde ind for saameget tager hand først ud (som hand eyhaside
Hofvitlodlderhand indkoms) og siden skifftis dennem imellem som
devaare i fellig, førend hand bleff deris Steffader og fanger hand

eymeere end sin Konis Lod. Allegat. tert. jur. Cimbr. Lege Vocab.

Ovennissupra.
33

Steff¬

Ste.

50
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Steffmoder Aoverea, item Steffdaatterpriving. Lat.
Deromsee Ind. Lowlib.1. caps. Jus Sland. Ab.1. Cap. 24. & supra
Ferab. Nocke=Kont.

6
Sieffsydskinde
*

ere og sigis de Bøm som ere avlede aff sær

Forældre saaledis at forstaa om tvende komme tilsammen i Ecte¬
skabsom hafve Børn paa begge sider de Børnsigis i Lowen saavit
Stesisydskides ockaldis Relatioalteruriu parenti. &c.
Skielsaadanne Steffsydstinde om Boeskab v. om de træt¬

til eller ivisiis der om dalegge ud paabegge sidder med Kiøns Eed

fordi at naar det gaar aff Sødskinde deele siden komme Frænderey

til. Ind. Lowlib capis. Steffberntagelige Arff effter Forældre

med Samsydskinde udi Kiøbejordesftersom dehafve værit ifellig
medhver andrettil. Jyd. Lowlib. 1. Cap.6. Jus Seland. lb. 1. Cap. 22.

Vide Sydskinde infra.
Steffne) latind citare, eller at giffve Varselser fastlige sagt
uden at stefneskeer mesten skrifftlig, hine, Steffning kaldis det

Breffssom mandskrifftligstefnis med og Varsel Mundtlig ved
tvende Personer fra den Boepæl som stefnis skal. Jyd. Lowüb.1.

cap 38 in desse. Reces Christ. z. art F. S. Sig. Hvilckensomstef¬

ner en anden ocey mødershandhaffver tabt Sagensindtilhand stef¬
ner igien for der til gifvebillig Kaastor Tæring. artic.) allege. Re¬
cis Christ. 4. Ub 2. Cap.d. art. 9 No. 1. 612. Skaan. Low lb. n. cap.
1. formelder At for første I
Steffnings ofverhørigsiddelselskalbø¬

dis 2. Øre andenligesaa men for tredie Steffnings ofverhørig

siddelselbødis ere Marcksforstaa til Hiemtinge. Vide lib.4. cap. 20. 1.
bidem. Gjus Seland. lib. 6. cap 10. Sc. lem Vocab. Ofverhørigser

Kaldor Varselsupre.
Stefnis bør Sandmand, saa og alle andre Togsmænd der
er debørlowligen at ar varis itide hvor om de skulle svære og giøre

deris Togs thisaasiger Jydsk Lows b. 2. cap. 6. At paaførste Ting
skalmand klage og linse hvis Brøst eller Skade mand hafver sig at
beklagefor dastefne Sandmænd til forstaa med 4. Dages Var¬

Ste.
————

—————
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sel. Lege Vocab Sandmænd supra, lem cip 42. ejusdem lib. fore
melder At Næffninger skulle tildømmis at svære tredie Tings efster
Rmerliust der af forsinus at dennem bør 4. Dagis Varsel eller

Respist efter Sagener dennem bevist en tert. Cap. z. lib. 2 siger
At Naffninger maaey hafte mindre end 7. Nætterrom at udlede

Sandhedsom det de skulleomskiellie.
—

10

Stifter nogen Sandmand Næstninger (Tougsmænd
1

eller og andre Dommerifor det sve tunden qvit da er den forplict,

som steffner at gifor dennem ders Teringsfrem og tilbage. Reces
Christ z. arl. F. parag. ult. Vide Landsdommer supra. Nata¬

Ingen Steffning udgifvis aff Cantzeliet, førend Sagen
hafver værit baade til Hetritzor Landsting. Reers Christ. 3. Art.. 5. 25
L. G Recest Frid.L. art. 1.

Reces Christian. 1. Lup. 6. siger: At ingen tilstedis Steffning
i Cantzeliet med mindrehandsteffner Landsdommers=Dommer

undtagen de Sager som Adels Ere or Liffpaagielder: de Sager og
hvorudinogen fornectelse og vold som Tvang og forurettelse bekla¬

gis demaa oe steffnis for Kongen og Rigens Raad. Dict. los.
artic.12.
Steffninger tilalmindelig=Herredage udgifvis eynærmere

før Tiden end s. Vger men dersom nogen opholdis med Forsæts
Retten der medsenten at protraherre eller spildes videre end tilbørligt

dem stedis dog Stefning endog effter den tid. Reces Christ. 4. lib.2.

cap 6. art. 8. Lige Sager supre.
Stefninger skulle forkyndis som effterfølger: Kongens

Steffningstil Almindelige Herredagesskal forskickis for deris Bro¬

sielseller Boepællsom stefnis skulle med tvende Vidnesbyrdofver¬
værendisssom skullelæsesamme Stefning udi deris egen nærverelse

som steffnisssaaat de det selsf høres ockandhafve saalang tid efter
Leylighedens at de kunde møde: Vil den som steffnisseyskrifve paa

samme Steffning ellerladesig findes og er dog ingen Landetfor u¬
den lowligt Forfald daskal Steffningen læsis trende gange for

Ziz; i

hans
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hans Brosiel med Vidnisbyrd utsupra. octo Dage imellem hver
gang ihans Folckis paahør saa mange de kand fange ved at tale
Hvilcketrictigen skal skrifvis paa Stefningen ved Dag og Tid
under deris Hænderoc Naffnes som stefne dastande det for fulde.

Feriß Christ. z. aruels.
Skullede og som forkynde Steffninger tilsiede at de som

steffnissmaalæse Steffningen saa og gifve dennem Copt der aff
om dedet begiere: Men vil den somsteffnisseylade sig finde dala¬

delæse Steffningen tilhans Henritz=Ting dog at hand førsttre
Finde paaraabis før den læsis og paaskrifvis ochafver den som

Stefningentog (sig siden med den or dens Opskrifftstil Herredage
at begifve. Retes Christ.4. Ub. 2. Caps. ert 9. Nota:

Hoilckensom sidder Kongens Stefningofverhørigt foruden

lowlig Forfaldssom befindissat hand er lowligstefut, udi de Sager
som bør at stefnis for Kongen) handtaber Sagen indtil saalenge
hand vil møde, og gifve det til hans Gienpart sin bevislig Kaastor
Tæring. Recess. Christ. z. art. 5. Secher effter ydermeeres under det

ord Tiden.
End=Kongens Stefningsman ikke tagis ismaa Sager i Nor¬
gel Mendeskulle førstordelis til Bygde Tings og der først gange

Dom: Hvem som icke vil nøyes med den Domsdasiefne Sagen ind

for Laugmanden vil Laugmanden ikke dømmeseller og dømmer imod
Lowens damaahand indstefnis for Kongen og hans Raad. Befin¬

dis hand da med wret at hafvestefut Lauamanden, daigien gifve
hannem hans Kaastor Terings irim og tilbage. Endssidder nogen
ofverhørig naar hand med Kongens Stadtholderens eller Kon¬

gens Ombudsmands Stefningstefnis og en møder eller lader
liuse deris lowlige Forfald dabøde Kongen for hver sinden 8. Ørtu¬

get og 3. Marck Sølffjocaifoe den som paaklagerssin Kaast og Ta¬

ring. Norsk. Low. Tingf. B. 9. Cap. par 8.4.
Stefninger til Landsting, udi Jydland) Skaane og Fyen

skulle læssis og forkyndis ilige maader ved tvende Personer for dens
Bro¬

Ste.
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Brosilsom stefnis skal fem Natterom førend Landstingholdis

og det i hans eller hans Folckis paahør somoesaaskal skrifvis paa
Stefningen ved Dag og Tids med deris Hænder og Naffne som
er offverværendis hvilcket endnu effter saadan Opskrifts er holt for

fulde. Meni Sielandstefnis alleene to Nætters frist før Lands¬
Ting dog at Steffningen forkyndis med Vidne for Soelgaar
nedssom Sielandske Lows z Bogs 25 Cap. formelder hvilcket oc¬

saaendnu udibrugerseffterrictig Opskriftsutsapra.
Men Borgemestere og Raad (saaet meenige Borgerskab udi
Helsingør) ere synderlige og særdelis privilegerede for Veyensbe¬

sværligheds skyld) Anno ist. at de skullehaffve 4. Dagis Steff¬
ning at møde naar destefnis til Landsting. Dat den 9. Jul. An.

utsapra. Befindis og nogen lowligstefnt og en møders eller giør

lowlig Skudsmaals dømmis til billig Kaast og Tæring. Reces Chri¬

stian.4. lib z. cap. bart. 1.
End den som stefneren anden enten for Kongen eller andre
tilbørlige Dommerelochand hvercken selff, hans Fuldmægtigeseller

hans lowlige Forfaldtmødersdahafver hand tabt Sagensindtilhand

stefnerlowlig igiensorgisive der til hans Gienpartssm bevislig Kaast

og Tæring. Reces Christ z. arts.
(

ligemaader forholdis om nogen steffnis lowlig til Ette¬

skabs Domsoe sidder Steffningen offverhorig og icke vil møde den
tildømmissat gisse den anden sin Kaastor Teringigien. Tager og

nogen Stefningsocickesels vil mødelda giffoeden Sag som steffnt
er da dømmis hans Gienpart qvit for Steffning, indtil hand

igien vilstefne og være i Rettelot igim oprette den anden hans be¬
vislig Kaastor Tering. See herom Frid.. Oroinantzelom Ecte¬

skabe Sager. Tit. F. parag. 10. Gil. Odermeeresee under det Ordf

Osverhørigssapra.
End=fremleggis paa Landsting nogen Stefningssom tilfor¬

nehaffver væriklæst og paaskreffvits og siden findis at være forandrit
das om det er Cronens Adelens eller Geistlighedens Tienere som

Zizz ii
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saadant brugesskulle Landsdommerne dennem Lehnsmændene tilski¬
ckessom saadanne Rettens forvildere skulle tiltale. Forord. Frider.)

Dat. Hofn. den 14. Decembr. 1650.
Stefning og Varselskalskeelowlig) effter Reressen, saa at
den som tiltalis skand det vide ochaftve tid at møde og svaresthiin¬

gen bør med Rettergang at ofverflis. Rigens Ret art. 1. Endshafver
den ingen Boepælssom forfølgis til Indsørselsdaskalhand haffves.

Dgers Steffning til hans sidste Boepæl saaoc til Lands Ting
Men forfølgis hand til Rømning dagiffvis hannem Aar og Dags
Varsel. Lodem locoart.4.13. Gric. & infra Varsel. Nota:
Hvem som vilsteffne anden til Tinge i Norge enten til Laug¬

ting eller Bygdeting, hand skal stefne hannem for hans Brofiel

somhander Boesiddendisseller haftver sin Værelse med 2. Mand
og giffvis inden Tinglaugit halff Maanetz Steffning. Endboer

hand uden Tinglaugitsisamme Laugsogensdagiffvis hannem Maa¬
netz Stefning: Er hand inden Landssor uden Laussognesto Maa¬

neders Stefning. Erhand uden Riget dabørhand 2. Maane¬

ders Stefning og dabør hans næste Arffvinger eller hans Fuld¬

mæctigesat svare tilhans Sag. Endsstefner mand anden for Laug¬
manden tiller Laug Rettet med lowlig Stefningsaff Bonde Lehns¬
mandfor den som stefnis sicke møder uden lowlig Forfald da bøde

Kongenen Marck Sølffsor gifve sin Vederpart Kaastor Tæring. I
lige maader forholdis om den som skefner Jocicke møder etc. Norsk
Low. Tingf. B.9. Cap. parig.. 3. Lege Vocal. Hiemstefne. Men

hvorledis Tyffskal stefnis til Ting der om vide Vocab. Tyffsag.

lem Tyff. B. scap. ibid.

Stefning imod Gienbreff, udi Rigens Deele binder begge
Partersat møde for Rigens Cantzeler i Rettessiette Vges Dag efter
Steffningener læst. Rigens Ret ert. 20. Moder hand ey i Rette

soms. Vgers Steffningtog inden siette Vais dags Solegang
efter Steffningens Opskrifft, dabliver Sagenhannemnederfel¬
lig: Men møder den ey som Gienbreff tog inden tredie dags Solle¬

gang)

—— ———
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gang dablissver Sagen hannem nederfellig dog haffver Kongenot

Raadet der paa saa vel som andre endelige Rigens Rettis Dommes
at kiende og dømmes om det indsteffnis. art. 24. G. 26.

Steffning mod Gienbreff, udi Forfølgning til Laas Rigens

Ret art 73. ibid. Almindelig Stefning over Forfølgning til Laas

lem, Almindelige Stefnings ser Vgers ofverhørelse deris Stil
og Indhold. Rigens Rets artic. 9. G 70. Lege Vocab. Gienbreffsu¬

pra. Clas.
Steffne betyder ellers at affhuggelletine amputarc.nt: at
stefneet Trælersat affhugge Grene paaet Træ¬

Stempling) Molitio. eller Sambling til Optør imod By¬
ens Øffrighed. Imodsaadant findis (uden Tvil) hver Kjøbstæds

synderlige Privilegie: Men StadsRetten forbinderigemeen ald
Opløbeller Forsamling i Kiøbstæderne uden Borgemestere og

Raads vidskab. Hvo det ellers giørs og Høfvitzmand derfor er f
handhafver forbrut sin Hals og alle de som med hannem ere bøde

hver 20. Marcks til Kongen og Stadenlart.s. Endshvosom off¬
verløber Foget Borgemestere og Raadmænd med ved Hus dlerw¬

avems Ordsbøde imod den hand offverløber 40. marck octil Kon¬

gen og Staden 40. Marck. Giørhandnogen af dennem saarigiel¬

dehans Lijffor Halssor hans Hoffvitlod udi Kongens Verge. ibid.
artz. Den samme Reter ogsaa om Stadsens Timere og Bud
naar de ere udi Kongens eller Stadsens Forfald udskicket artic.

14. ibid.
Gaards=Retten art.. 46. G. 47. siger (Hvilckesig tilsammen med

Raads Raad forbinde, fire sex flere eller ferre imod Kongen eller

dennem som Befalning hafve Kongen eller hans Befalningsmænd

til skade, at forkræncke Retten de skulle rømme Gaarden forinden
6. Vger aff Riget ochaffve ingen Fred lengeresi hvor de findissmen

rette offver dennem som andre Fredløse. Odermeereslege Søe Retart.

is. & supra Vocab. Raads Raad.
Stieleslatine furari der om reqvire infra Tiuff og Tiufverik

G Iyd.
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6 Jyd. Low b. 2. Cap. 57. udi Text. og siden den gandske Bog der¬

fraoctilende. hine Styldter actus furandt, Gierningen udi sig selff.
Vide Gaards Ret. art 11.12.13.

Jydsk Low b. 2. cap. 101, formelder at Hosbondeeller Hu¬
strues eller nogen anden der ifelliger maa en forstiele meeteend sm
egen Hofvetlods og sin egen Hals suden saaer sat enstiel ogen an¬

den fielsvidende eller om flere vordetagen ved Gierningen. Ingen
Mand maaor forstiele meere end sin egen Hofvetlod. Lege Vocab.
Søns Hoffvil=Laadsupra. Endvorder Hosbonden søgteller for¬

vundensenten til 3. Marckjeller 40. Marckloc er hans Hoffvitlaad

eysaamegetsdagielde alle deder i felligere med hannem men hvilcken

ellers afffellig der vorder feldt eller forvunden gielde sin Hoffvitlaad

oceymeere etc. Dict. lib. Scap. allegat.
Stiel TyfvenhalffMarckskaastersdet er en halfflødie marck
eller halfftredie ß. Grot damaa Ombudsmanden lade hengehan¬

nem uden synd. Jyd. Low lib. 2. Cap. 58. See Christ. 4. Recest. Ub. 2.
cap.14. art 1. Ginfra Tyff. Nota.

Hvem som stieltillen Marck Danske Penges eller meere hand
henge derfor Gaards Ret art. 11. (forstaasom Tiufveri i Gaardensel¬

ler til Hoffve.) Stiel hand til halff Marcksmiste Hud eller Øresart.

12. ibid. Endsstielhand mindre end halff Marckser hand vehractig
rømme Gaarden og føris for Portensor forvisis Er hand Drengsda

skulle andre Drengehudstrygehannemsibid. art. 13.
Den Skaanske Lows o. Bogs 35. Cap. formelder: Stiel no¬

gensdamaa hand ey hengis for mindre end halfmarck Monso værd¬
er mindrestaalet da skal Øre affskiæriss eller lade hudstryge Tyf¬

vensdog alt effter Tings Dom. tert præallegat.
Endsstiel mand Jern aff Plow eller Harfves da giffve den det
aatte tre dobbelt igient og ser Øre Sølff i Tage Bodsda bøde Kon¬

gen 4. Marck Solff. Norsk Lows L. L. B. 1scap. Parag. 2. Lege Vo¬

cab. Plowspildelsupra.
Stiel mand slagit Høe aff anden Mands Eng daerhand

Tyff
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Tyff derfors og bøde Kongen 4. Marck eller verge sig derfor med 6

Mands Eed. Tyff. B. scap. End maa veyfarende Mandtage saa
meget Hoeoggifvehans Heste som de kand ædepaa steden lot icke

meere. Dict. Ub. Gcap 12. Lege Vocab. Stub. hvem Jyd. Low lib. z.

cap. 57.
6
Oriel mand Hunde Katte Knisfveseller Belte socalt som min¬
dre er end Øris værd og blissver befunden med da bøde Kongen

2. Øre Sølfft og den hand stal frasen Øret og blive mindre Mand.

Norsk Tyff. B. n. cap.
Stieller entogen anden fiels vidende: derom le,

ydske Low

Ub. 2. cap. ior. Vide supra Vocab. Fiele.
Stiel mand Lething) og vorder der sigtet og feldt da fare med

hannem som med andre Tyfve ochand haffver baade forgiort de
Kaastehandhafver der for sin Hoffvitlodhiemme. Iyd. Low üb.2.

cap. 115.
Stieler nogen anden Mands Bjerfor dræber dennem og ta¬

ger bort Honning, damaa det deelis enten med Sandmænd eller

Næffningsfordisdet er ligere Herverck end Ran. Iyd. Low lib. z.

cap.An
Stiel nogen tillen Marck Sølff, somicke tilforneer fundet
med Tiusveri daskal hand til Tinge føris og løsis med 8. Ørtuger
oc. Marck, til Kongens ellerfare Fredløs. Stielhand sidenoff¬

teresdamiste Lifvet. Norsk Low Tyff. B. 1. cap. parag.5. Lege Vocab.

Arbeidsforslupra.
Stiel Tyff, første gang tilen Marck fuld værd dahafsver
hand forbrut alt sit Godsfoclideslig Straff som Kongens Befal¬
nings mand hannem paaleggersot beholde sit Liff: Men stiel hand

offtere dahafver handforgiort Laad og Løsørefor sit Liff til med. Dict.

lib. Gcap. porag. ultimo.
Stieler Barnseller wmyndige daskalbødishans gierning
men Kongen fanger der icke Bøder for Tyff. B. 7.Cap. Parag 3.

Stifft, kaldis i Almindelighed et Land, eller og saamange
Aagaa
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Kircke=Sogner som aff Arilds tid haffve værit stifftet og funderit
udi ethvere Biscopsdømme hvor Biscoperne ibigem med Geistlig¬

hedenskalhafve indseende at Guds Ordfor den rette og reene Reli¬
gionsprædickis og fortsættis. etc. See herom Kirckens Ordinantz

fol. 9s ut: Sieland er et Stifft. Fyen Laaland og Smaalandene
et Stifft. Vdi Jydlandere 4. Stiffter nemlig Riber Stifft
Aarhus Stifft Aalborrig Stifft, Børlum eller Vindelboe Stift.

Halland Blegindssamt Boringholmser og et Stifft. etc. Lege Fo¬

cab. Prowstemode.
Veihver Stifft skal være tvende Bøgerspaa alle Stifftens
Kirckers Indkomme=Tiender Landgilde Gaardes Jorders Skower
Here og all anden Rettighed: Den ene Stiffts=Boglskalvære udi

Stifts Kisten den anden Bog udi Capitels; dog udi Aalborrig
og Fyens Stifft udi Stiffts Lehnsmandens giemme: udisamme
Boger indforis og Præsternis Eyendommes Jorder Gaarde og Hu¬

seitileffterretning. Reces Christ.4. lib. Cap.4. art. 18. Lege Bisco¬

pernesitem Kirckestoel supra.
Norges Rigis inden Laands deelelse bestaar udi fire Biscops¬

domme eller Stiftersom ere Trundhiems Stifts Bergen Stift

Christiania Stifft og Stavanger Stifft.
Island er under Norgis Crone, ochafver isin begriff tvende
Stiffter eller Biscopsdomme nemlig Skalleholt for Sønden og

Holum for Norden. etc.
Stiffts=Bøgerne saave Kirckernes Regenskaber skulleleve¬

ris og ved Lehnene forblifvel Lehnsmændene tileffterretning ibid.
artic. 26.

Stiffs=Skrifvere i Norge have aff hver Kirckeenhalff Da¬
ler og aff hver formuende Anner, en Orts og intet videre enten for

Papiir=Blick Oritantz-Regenskabafizherzeller andet. Reces Chri¬
stian.. 4. Ab. cap 4 artic. so. Stiffts Skrifvere maaey tillige
vær Foget saa ocey Foget og Soren=Skrifvereseller Foget og Tol¬

dise. Dict. Receslb Art. 7.
Sti¬
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Stige det er klysveellerklaffre ulowlige ind eller ud nt: of¬
ver Mur Porte Plancke eller Grafver paa Kongens Huse eller

nogen Adelsmands Gaarde der befæstet er enten med Murs Graf¬
ve Plancker eller Porte fore den det giøremiste Lifvet. Gaards Ret

artic. 8. Hinc.
Stiger) Scale, Lat. som giøris aff Træ Lædreller Linner
ockandbrugis saaledis sat stige op og nedpaa somhafve deris nafn

uden tvil af det ords Stige. etc. lids.

E
Stigemand, kalder Lowen den der ligger i Skow, eller paa
Heedes eller paa farende Veyel udi Skiuls og røfvers enten ridendis

agendisseller gaaendis Mand og søger der med Fielsterfor døller de
Gierninger vorder hand tagen der ved dahaffverhand forgiort sin

Halssor Hofvitlod til Kongen. Endsfalder handad Lowensgielde

Skaden aff sit Gods) oc 40. Marck Bonden og være i Kongens
voldefordis hver mand er skyldig Fred at styrcke. Jyd. Low lib. z. cap.

og. & 67 Lege Herritznæffnlupra.
Stigroff sigissom nogen wførmer og tager eller røfver no¬
gen Skibbruden Mandshand forfølgissat bøde derfor som for Stig¬

roff. Receß Christ z. artic. 7. Vide Skibbrudsupra.
Stock Numell. Lut. v. Fængsels hine stocke or blockes er at

fængslesut Jyd. Low lib. 2. Cap. 64. Vide Borgensapra. Alias Stock
er Kieplmand maaler med sut, Maalstock eller Maaleskafft, som

kand brugis til Maalsudi Marck, eller andenstedssetc. Jyd. Low
Ub. 2. Cap. 21 siger At Sandmænd skal stable med Stock og Steen¬

og sværesiden paa den stedsat de haffve gjort Ret. Vide Marckeskiel

supra. Alids¬
Tingstocke som dehuggis eller forderfvis hvad dens Straff
er som det giør det lærer Tord. parag. 26. medmformation hvor¬

ledis saadan Gierning skal klages og førfølgisinembligshand siger

at det er Herveick. Hinc.

Stocknæffn eller Herritznæffn) de qvibur suprasab Vecab.
Næffn vaare i formere Tider udi den Fyrste Ret 13. Mandssom

Aagaa i

stul¬
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skulle dømme og ordele udi de Sager de bleve lowlig tilkræffvede
ochaffde deris Naffne der aff at Herritzfogden udnæffnde 3. Mænd
aff hver Tingstock, som vaare 12. Mænd, og maatte saa selff være
den trettende er Rescript. Christ. z. og skulde deskielne 5. dage efter

de vaare opkræfvede ur in Clossajur. Cimbr. Ab. 2. Cap. 6. Tord siger
At de skulde svære tredie Ting. Allas
Stock Mænds eller Tinghøreresseredes som endnu paa Tinge

skrifvis til Stocke for skulle vidne og affnge, hvad som for Dom og
Ret bør at gifvis beskrefvit. etc.
Stocknæffns=Faldsmaals er z. Marck til Bondenfor deris

Boeslod til deris Herskab. Oemaa saadanne nederfeldige Mænd

aldrigigientagis eller sættis til Næffning saalænge andrei deris

Fjerding ere at bekomme. Tord. paragr. 37. G. Reich Christian z.
artic. 27.
Stodderom formeldis Jyd. Low lib. z. capras. saaledis: Min¬
dre end 12. Nødserey Hiordstolsf Hors Stod 12. Svin prad.

Far mand med Hiordianden Mands Ager, eller med Stod eller
med prag Jochiorder hans Kornop med Voldidet er fuld Herverckef

og derfore bødis 40. Marck. Endshiorder mand andens Engop
med voldigielde Skaden igien og bøde 5. Marck. ibid. Endløder
eller affbeeder mand andens Korn med mindre end 12. Fæis Hofvet¬
da er det en Hervercke menskal gielde Skaden) og der til bødes.

Marcks eller gifve derfor Næffn i Kiønscap. a. ibid. Vide Skaan.

Lowlib ocap.2.3. Hinc.
Stod Hors, kaldis vilde eller kamme Hors som nogen

Mandkandhafvel som enhver skalforvare med Hyrdes paasit eget:
Vilhandey men øder med dennem anden Mands Vonges da maa

deforeleggis til Tinge og fanger handsidden Skade paa sine Hors
hafve Hiemgieldsthingen maa øde andens Græs paa Felledenseller

Korn i Vongen med Stod Hors. Jyd. Low lb. z. Cap. 5. Skaansk
Low übo. capn siger At Stod Horsum Allum og Vildhor¬

sum skalhin der dem aa vare og giemme saa de ey komme tanden
Mands
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Mands Ager eller Engeffra Pintzdag Afften sor til Mickelmisse Aff¬

ten indtagis de dis imidler aff Vongen daskal de udløsis med Pant
og betalningsligesom anden Indnam Endskomme de for eller siden,
enten i Ager eller Eng da skaldeskadisles affeldtis so: affdrifvis og

eyindtagis. Vide cap. 12 ibidem. Allas.
Stodhest (Eqvis admissarim. Lat. kaldis den Hest som kand

bruges til Hopper og Stod paa Landsbyerneliblant Bønderne:

Saadanne Stodheste skal være 24. Daler værdt Men i Halland
Blegindog Giøngherritsskulle saadanne Stodheste være 12. Richs
daler værdt: Findis nogen weudskaaret Hest løspaa Felleden efter

Paaskesunder forbemelte værdt den er forbrudt til Herskabet. Reces

Christ.4. lib. 2. Cap. 30.
Den Norske Low siger: Eyer Mand Heste daskalhandenten
kiøbesig Øgder tilseller flie sig til Laans: Laaner hand Øgtil Hest¬

daskalhand der til Vidne hafve. L. L. B.Z.cap parag 1. Lege Locab.

Hest. supra.
Endsbefindis Øgat være drefven udi Diige eller Dund for

Fieldeller weføres (forstaa aff Heste) og siunis der tvende Øgspor til
ocen Spor fra daskalde Mænd som Heste eye der paa Marcken

svare hannem Ret derfor ibid. parag 6. Vide Vocab. Bider supra.
Nota: Om Hesteller Øgsbider eller slaarnegensom Nød

sianger eller Sviinhugger nogen da bøde den Qvægit eyer, halff
Saarbøder indtil saavist bødt er som Qvægit er værdt som Ska¬

den giorde. C. B. 20 cup. parag. 2. Lege supra Skabbed Qvægitem

Gulds=ordningetiam supra.
Stolestæders i Kirckerne udi Kiøbstæderne skandey arfvis
dog ere Arvingerne næst at kiøbe saadanne Stolestader om de
boe i Byensom de ville giffve derfor som nogen anden. Ender Kir¬

cken vedtorfftig da bør alle de som haffve Stolestader, at giffve til
Kirckens Bygnings effter Stolestadernis velbeleylighed og hvor
Kirckerne ringe Indkommehafve der gifver enhver Aarligen foru¬

den første Kjøbsnoget til Kircken. Reces Christ.4. lib. 1. Cap.4. art.. 42.

Aagaa ii
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Stollet Gods maaefftersøgis forandsagis hvor det fin¬
dis uden Brøde. Jyd. Low lib. 2. Cap. 96. Endtaber mand sine Kaa¬

steloromen Mands Gods vorder bortstollet, da skalhand følgetil
den By der hand venter at hans Kaaster ere tilkomme og linse for

alle Grande effter slig Tyffnet. End ganger nogen Mand ved de

Kaasteloe siger hand aff hvemhand fick det da blifver hand icke derfor

Tyffsom den ganger ved der hand fick aff. Vide Randsagen sayra.
End findis stolne Kaaster udi Bondens Lade Salse eller

andre Huse gifve Low at hand ey er Tyff= ocey Tyffs Medvidere.

Brøster hannem Low da er hand Tyff for de Deele. cap. 98. End

hittis noget i Bondens Søns Hæsfd da er hand selff Tyff for sine
Gierninger for daganger det paahans Halssom hand vorder feldt

eller i Hændetaget. Fodem lib. cap.100.
Den Norske Lowsiger at alt det Gods som vorder taget hos

Tyfveldet beholder den hannem tagersom icke anden kand sig det til¬

vidne: Men all anden hans Løsørehører Kongentil. Tyff. B.

2. Capit.
Endskiender eller finder mand sit Gods i anden Mands Være
octager sit Godsigien, og siger dog hvohans Tyff var og dølger

icke Kongens Ret da er den som Kaasterne findis hos skyldig i Sa¬

gen for den sine Kaaster togigien bøde icke defor. Norsk Low Tyff.

B.scap. Legt Vec. b. Dalle supr.
Endsskinderhand paa Hiemmelsorsiger sig at hafve kjøbt det
daskal handeske Borgent for hannem og sit Godsl hand sig vedkien¬

der for da sættehannem vis Dag at føre sin Hiemmelfor siden bevise
hin som vedkiendersat det er hans Gods, og da maa hand bekomme

sit Godsigien men brøster hin Hiemmel da er hand Tyff derfor.
Tys. B. s. v. Lege Vocab. Tyff infra.
Endt finder mand sit Godsssomerbortstollit oefindericke

Tysven hos daskalhand icke tage det førend hand kaldersine Na¬
boer tilssaahand med dem kand bevise at Tyfyen var icke hos den

tidhandtog sine Kaaster. Dict. Tyff. B. 7. Cap. parag. 1. Lege Vocab

Sigtelsul. Att:

Bon¬

Stø. Ste.
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Bondenbørathafve fuld Værd forsit Gods, aff Tysvens
Boe saaor for hvis hand hafver kostet paaat søge efter sit Gods.

ibid. perag. ult.
Stolne Kaastersom denectis og døllis i nogen Mandshæfd¬
og siden findis under Bondens eller Hustruens luckelses da maa Bon¬
den derfore hengesochans Hofvitlod udi Bofæser forfalden til Her¬

skabet: dogicke Hustruens eller Børnens uden det som stollet er
findis under deris Laas og Luckes eller Børneresaasiore, at de kunde
fiele og dølle. lib. 2. cap 97. jur. Cimbr. Videit Seland lb. S. Cap. 12.

Legesupra Vocab. Bindis.
Stafflingseller Stemplings ersom nogen forsætlig vissmed
oplagt eller Raads Raadsforsambler sig og gaar ind i anden Manos

Gaardfor bryder Hussoctager der ud noget som Bonden eller hans
Hioneyer ut Jydske Low b. 2. (ep. 30. og Tord. Degnporag./4.
stem, Slaer eller berier mand nogen som er inde i Bondens jelligs
eller og bortfører Bondens Daatter eller Kone med Voldseller og bin¬

der Bonden isiteget Huses uden zkyld det er Hervercke, et Skaden
bødis for der til 40. Marck til Bonden, og Kongen 40 Marck for

Told. Pluramiertu Constitut. Waldem erie Christoph, silipper.

Fr. 16. & 17. G sapra Raads Raad. lem Aaraadin principio.
Straadød eller at faa Straadød 10 af det paa sin Seng
aff Siugdom. Aff Straakaldet fordi det gemeenlig brugis i St.2
gel cujus comtrarium, at blive dræbt thi den sigis ey at faa Straa¬

død om hand end døer paasin Oeng (sivenhand fick sin Bane, for¬
di Bane var første Ausagsor ick Sengeiler Leyestil hans Død. See
om Slegfred Barnsder enten vorder Stradødt eller dræbt dmey

er Tingliustsda atfoer Moder og Mødetnis Frænderjorey Faders.

ler Fædern=Jyd. Low ubl. Cab. 22
Strax=Breff, udi Rigens Ret naar det er taget siden maa
ey Gienbres i Sagen udst dis. Rigens Ret artic. 27.

Strar¬

breff, beydis første eller andet Ting efter Laugdags Gref. ere
brudtes eller og efter som Veyen og Leyligheden ti tog maa Strat

R.de¬

Stu.
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Ride eller Rømnings Breffstagispaaen tid saavepaa en tid bry¬

disslæsis og paaskrifvis ibid. Straxbreffs Stifl. art. 28. ibid.
Straxbreff saaor Ride og Rømningsbrest maatagis fem
Dage effter tredie Lawdagsbreff er læst og brut, saafremt dis imidler

tidev ertaget Gienbreff. Rigens Retsart. 1s. Dog skulle Lawdags¬

brefvene Rigens Cantzelerlowligen læste og paaskrefnes tilstillis (før

Straxbreff udstedis ibid. Lege Gienbreff sapra.
Strax Ride og Rømnings=Brefve maa den som forføl¬
ger lade paa 7. Aars tid bestaa og icke pligtig, midler tid dennem at
tage førend hand veed sig dennem til beste at bruges men ere detagen

damaa de en hvile længere end i 2. Vger. Rigens Ret art. 26. ellers
tagis de igien paany. Vide Rømningsbreff. Nota: For Strax¬
9

Breff gifvis Rigens Cantzeler 13. Daler 1). Orts som er Kongens

Faldsmaallibid. art. Li. in Appendice.
Stubskaldis Afftet i Marcken naar Korn og Enger affmeyet
afslaget og bortført. nt: At beede paa Stubben som tilladis vey¬

farende Folck med deris Heslesetc. Veyfarende Mand maaorsaa

gifve sin Hesten Neegpaa Stubben) Mentager hand noget med
2.
sig da maa Bonden sigte hannem derfor enten til Ran eller Tyfve¬

ri. Jyd. Low lib. z. cap. 47.
Den Norske Lowsiger: Farer mandad Veyen med Heste

og staar der Høehos damaahand tage saa meget som hans Hest
kand æde dersocicke meere. Tyff. B. 12. Cap. lias. Stublm, at

finde en udi ulowlige Skowhugsoctage hannem ved Stubben. Vi.
de Jyd. Low lib. 2. Cap 74 lem Skowhugsupra.

Stube er at qviste og siuniis at værekommen aff Tydske
Stupen, og betyder saa meget som at slae med Riis ut; at stube
til Kagenser at stryge til Kagens som Horensrette Løner. etc.

Stud : Hielpeffter Lowen. Jyd. Low lib.2. Cap. 22. 28.
og forstaais om den Bod eller Contribution, som Frænderne bøde med

hver andre for Manddrab naar Manddraberen er soren til Fred og
Bod. Vide Bod supra. Saadan Studskand ey fordris eller opber¬

gis

Stu.
———
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gis af Frænderne for wærskyns Sag, ) for anden Sag, endtil
hielpsat bøde Mandbod med. Skaan. Low lb s. Cap. Men dersom

Frander ei villestutte med Manddraberens (det er bøde deto Sne¬
les som Ettebod heder, damaa hand tvinge dem der til med Name¬

Dom. urest tert. jur. Cambr. d. 2. Cap. 28. Legesupra Vocab. Ori¬

git. lads.
Stud eller Stødidem. kaldtis den Hielp eller Skat som
Bønderne gafve Aarligen i gammel Dage tilat opholde Lethingor
Landværn med (nemlig=Penge Korn eller og andet hvad det og være

kunde hvilcket skulde udredis ocydis S. Andre Dagssecundum Con¬

stitution. Errict, parag.6. Parag.9. ibid siger Athvicken Bonde
somhafde Marck skyld i Jord, eller zo. Øres eller y). Øre Skyld
der affskulde redis en fuld Haffne. Endhafdehand)2. Øre Skyld¬

daskulde der aff redis halffanden Hassue: Menhvilcken Fattige

Mand som hafde liden Jordssom handeysaaedeloceyslogshandte¬

de intet Men saaede hand eller slog den da skulde hand rede der aff.
Legesapr. Locab. Haffne G Indebondes sie Brænde=Stud qve

vide suit locis.
Student vel Studissusidem: Hinestudere, sigis den eller de
Pessoner, somhafve sig noget vist foretaget, hvor aff de med største
sig tivorligen det beste der aff acte at udsøgeffornemligen de Perso¬

netsder ig paa academier, formedelst Kundskab og Forstandsuci hvil¬

ckningerdenghafve foretaget oppeholde.
Saadne Studenter eller Studiost, som befindis, sig med

Leyemaal at forstel maa ickes effter første Forseelsefførend 2. Aar ert

forløbnesbevilgissenten Skoleeller Præsteskald at betienesoc er siden
plictiaf at føre med sig til Superintendenten, rigtig Vidnisbyrdsom

sit Liffs og Leinets Forhold og forbedringtor der hos hans Kong. Ma¬
vest naadigste bevillinglathannem er tillat Kald at betiene saafremt
bindellers tilnogetskal stedis og forfremmis: Men hvis saadan for¬

seilse anden gang blifverbegangen da Forsaadan Persenaldrigne¬
Øbbbb

gen

Stu.
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gen Prædickestoel meere at betiene. Forod. Christ.4. Dat. Hafn. den
16. Maj. An 1647. Lege Vocab. Præsters Gifftermalsupra.

Idi den Norske Ordinantz findis saaledis determineret, aff
Christiano 4. til Guds Ære og Indersaatternis udi Norge deris
gaffn or bestelat tolff Norske Studenter skullehafve deris fri In¬

derholding, iblant de 100. Studenter i Kiøbenhafns Universitet,

hvilket specisiceris, som effterfølger: Aff Trundhiems Stiftsfire

aff Opslo Stifts fire aff Bergens Stifft to og aff Stavangers
Stiftsto: Hvilcke dogskullehafve Bispens og Capittelssudihvil¬
cken Stifft defrakomme deris Commendation, at de hafve dennem

in primts artium elements, udi Skolerne saa forbedret udi deris

Lefnet saaforholdt, ochafve gode ingenia, at der er god forhaabning
om dennemsat de med tiden kunde blive beqvemme til Kircketienisien

at forestaa. Dict los art 9. Parag.s. fol 29.
Studi=Skat Cathedraticum, Kirckeskats Skoleskats som
Kirckerne udgifvethafvel og børat udgifves udgifvis som aff Alders

hvert paasine forordnedesteder; bekommeroe nogen jus patronatus,
ved Mageskiffte, eller iandte maader fra Cronen, eller Geistlighe¬

den gifve dog til Bispens Universitetet, og andret eftersom Kirckerne
af Arildstid gifvit hafve. Reces. Christ. 4. Ub. 1. Capt. at. 4. Lege

Mageskifft supra.
Stuff eller Særkiøb det er et sær ocadskildt styrke Jordel¬

ler Eyendom, fra anden Jord i Marcken indsteenit eller ingrafvit

særlige. ut Jyd. Low ub. Cap. ss. hine Stuffkighilem. Ub. 2. cap.
1. som skalkaldis paaet Tingsførend Sandmænd svære. Endskal¬
dis der ey paa Stuffkieblorgangeeyved Marckestiel, førend foret

erlda due dem en siden deris Paakald. tet. allegat. cap. 2. Vide
Særkiøb.
Stuff maa eyformeeris eller mindskis om end Marcken

drifvis til Reeb forstaal om Soelskifte gaar paa Bye. Deqva Jyd.

Low übr. cap 52. G Soelskiffte pauldsupra. Hvad videreherom
fornøden og nylligter at vide det findis i Jydske Lows lb. cap.29.

Om

Sty.
——

—
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Om Reebdeeling eller Reebpaa Jord.
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Güb. z. art. 7. & 58. ibid.

Hvorledis gierdis skalfor Stuff Reces Christ z. art. 27. & 28. der

beskrifvis den gandske Proces, hvorledis Marck og Eyedom skal
reebissetc.

Stuffning eller at stuffe sigis til Skibs som Gods naar
det indsættis udi Skibet saatæt at det kandliggeeller staastille i

Skibet: Hvor om Søeretten talersart.39. At Skipperenskalhaf¬
veflittig Opsiun paa Kiøbmands Gods i Skibbet med Stuff¬
ning og Garneringsat det der over icke fanger Skade. Lege Gar¬

neringssupras.
Stygis=Ran, eller Stige-Ransde qvosapra circa Ran. Le¬

3e Jyd. Low lib z. Cap.6. — 67. & Constit. Erici Regn Diciparag.

de naufragium passis.
Styris-Hafne her om hafve været atskillige opiniones og

Meeninger Men naar Tord. zurt. eller paragrapho ansees for de

første 20. Cap. Jyd. Low lb.3 med flid obser vers da sluttis der aff
at det hafver været en synderlig og særdelis Gaards som i gamle dage

aff Cronens eller Stiftens Godsshafver værit deputerit octillagt
den til Forlehning at besiddelsom hasver betient Styrismands Em¬

bede foruden des. Stepper Rugshand aff hver Haffne Aarligen

naar Leding var paabudit saaviit hand hafde befalning, da til hans

Lønor Omkaastnings opretningshafde at fordre indkræfve og op¬
berge, som Jodsk Lows z. Bogs z Cap. udtryckelig formelder. Thi

hand der imodskulde fange sig Hest og Brynie. etc.
Hvilcken Gaardeller Styrishafnes ickegick udi Arff uden

paa Sverdsiden nemlig som til Sønseffter Faderseller octil Fader
effter Sønssaaoe til Brodersiter andens dog skulle de være Eitefødt

thinvorey var Adelkone Sønsefter Faderseller Fader efter Sønseller

Broder effter anden der arfvede Kongen Styrishafne Mende
Styrishafne somlaa til Biscopsdomme deskulde følge der hen

lib. 3. c. p.26 juris Cimbr. Lege Voctb. Haffnesupra.
Arnold. Hvitf. in Chron. Rigi Canmis. Pag. A. siger At saa¬

Bbobb i

danne

748

Sty. Sub.

danne Styrishafneerenuforvent under Adelen og de giortfrilden¬

nem besads som dog udi fordum dage vaare ickun Forlehninger, men
nu ere de bleven til Arfvefor de dennem besidde til Herremænd. Lege

Jordeygne Bønder. supra. Hine:
Styrismand, der hafve mange værit udi den Meening at
det skullehafve værit en Styremand, som den til Skibs er antagit
Skibet at styre: Dog til bedre Forstandsnaar form. de første 20. Ca¬
pit. lib. 3. observeri, som sagtersdaeractis der aff at hans Bestil¬

ling hafver værit større end en Styremands som sluttis af det 3.
og 4. Cap. ibid. Thihand skuldehafve Hest og Brynieltem, fuld

Mands Vaabenfor der til Armbøstsoctre Tylter Pile, Hand skul¬
dehassve af hver Hafne o. Skiepper Rug Aarligen i Feydetid for¬

udenhans deputerede Gaardeller Styris-Hafnel hannem var for¬

leent at besidde. Skulde ogsaa lade bygge Skibscap. s. ochaffver hafft
befalning offver sine Hafnebrødesmed Skibs udredning og andet saa

og fuldmäct at pante dennem cap. s. naar de vaare forsømmelige og
vilde ey udrede, hvis de vaare plictige maatte ogsaa tage Bøder og

Pengis Straff, aff de andre sine Hafnebrøde og varlige i Dom¬
men med Skibsnæffn saa der aff sluttissaff hans Bestilling var som

en Capiteinoffver Skibet som deellegerte 20. Cap. lib. z. ydermeere

om formelde, aff Styresaakaldet, at hand sie Hafnebrødre skulde

styre occommendere, etc. Alias
Styremænd Nautici Lat. kaldis de til Skibss som paa Søe¬

kortet og Haffnerne ere forfarnes og sig derfore lade antages at de Ski¬
bet skulle styre: Alias Piloterkaldet som deris og Baadsmænds an¬

tagelse Straff, Hyre Føring og anden forhold) læsts udi Søe¬

Rettenlartic. 3.5.10 34.35. G 36. ltem Vocab. Baadsmænd supra.
Sub=Degne skaldis Inder=Degne paa Landsbyerneshvad

heller de gaaei Skolei Kiøbstæderne eller ey som dog betiene De¬
gnekaldene naar derette Sognedegne ey selff for lowlig Forfaldt
kunde være tilstede. Clidst Substituter, som ere Medtienere til Kir¬
ckerne til at læse for Ingdommmen hvilcke ey maa Verge paa

leeg

Sve.
———
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leeg Mands Ting. Vide Jyd. Lowlib. 1. Cap. z. G supra Præster.

Den Norske Ordinantz forbinder at der icke maa tilstedis nogen
Sub Degne eller Dranckere ad være Choraler udi Domkückerne,

etc. Oet om see fol. 72. ibid.
Svendbarn) o: Drengebarns maa sin Jord ey sellie, og en

anderledis affhændel førend hand vorder 18. Vinter gammel. Lege

Møebarn supra. lem Jyd. Low üb 1. Cap. 36. Skaansk Low lb. z.

cap. 2. & Mindre Aarigesupra.
Svendeller Tieneressernus Lat. Nota: Den Svend som
til Hofve tro Tienistesagthafver og drager frasin Hosbonde uden

Forloffor Pasbord, den maaingen tage udi Tieniste: endhvo det
giørshandskal bøde til den Hosbondehand fra drogset hundret marck
Danske Penge. Gaards Ret. art. 31. Endsom nogen Svenddra¬

ger fra sin Hosbonde uden Mindes naar hand er tilsagt paa nogen
Tog eller Reysesvære æreløs. Gaards Ret. art. 32.33.
Men hvorledis Svenne og Drenge som tiene Bender paa
Landsbyerne skulletage Pasbord eller skudsmaal hos Præsterne

naar de forlofvis aff Tienistens derom vide Reces Christ glb.2. Cap.
zu. art. 1. Læge Skudsmaalsupra. lem, hvorledis Folck til Skibs¬

behoff 1skaloe maaantagis der om vide Søe Rets arric. 2. Clupra
Vocab. Skipper.
Svenne eller Hoffmændt som tiene deris Hosbondersærlige
og kroliges og skeer dog Ofverlast eller Ofvervold ellerocicke bekom¬

me deris Klæder og Penge tilrette Tidedaskal Hosbonden udi Kon¬

gens Gaardsstande dennem til Rette for Hoffmarschalcken: Men er
det icke i Gaardensda for Rigens Marskalckfor da skal Marskalcken

hielpe dennem tilrettessom i saa maader forurettis Gaarde Retsart.
34. Lege supra Vocab. Hoffmand.
Sveren og Banden er Guds hellige Naffns misbrug, som
er forbuden i Christian. z. Receß wart. Hverdensomsver eller

bruger Guds Naffnforfængelige til Tinge, eller for Dom skal
strax giffve en skilling for hver gang: vilhandey da være forfalden

Bohbb ii

3. Marck

Sve.
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5. Marck til næste Hospitals Fogden og Skrifveren. Legesupra¬
Banden.

Gaards Ret. art. 37. formelder: Hvem som i Gaardenssper,
banderseller driffver nogen Guds bespottelse handskal straffis efter

Borgestue Retten. etc. eller og legge Penge udi Byssensefftersom Ee¬

dene og Lasterne ere til Legesupra Vocab. Eeder.
Sveren og Bandenssaaor anden Guds Naffus forfengelige

Hisbrug, forbindis og straffis i Guds Low. Der om læs udi Mose
2. Bogs 20. Cap. v. 7. I den z. Bogs 9. Cap. v.2. G Cap. 24.

v. 30./1.12./3.4.5.6. — v. 25. Iden 4. Mose Bogsys. Cap.

v. 30. 5. Iden 5. Bogs 1. Cap. v. 26. 27.28.29. Sprach. Cap.23.
Av. 9. 477. I den Epist. til de Ebræer i det o. Cap. v. 16.

Sveren og Bandenfor saadan Guds Nafns misbrug at fo¬

rekommeser meget Christeligen og Gudeligen offverveyet og betænckt
aff Høyleflig K. Christ. 4. or derfore til den ende Guds den Aller¬

høyestis store Fortørnelsesmed hans Guddomelige Hielp og bistan.
at afskaffis sampt paahengende Landepiager og wlyckesmildeligen at
bortvendis og formindskis, da er naadigst og alvorligen paalagt alle
Geistlige og Verdsligelingen undertaget sig fra Banden og Svæ¬

renforsaadan Gudsfortørnelse at entholde. Endoesaaalle Gud¬

fryetige Eitefolcksmed deris Børn=Folck og Tiundelder ofver athol¬

denbefalet som de for Gud i Himmelen og med en god Sampittig¬
hedlacte at forsvare efter hans Mayest. Christelige og alvorlige For¬

ordning forfattet ihans Kongel. Mayrst. Reteße b. 1. Cap.4. Art. 31.
parag. 1.2 3.4.5.67.89.16.11.
Sverenor Banden brugis og begavis meest aff lætfærdige

Folckssom ev uden Sverenstaar tilat troe (hos deris Jeffnligesoc
derfore intet hos andre) hvorfore en hversbaade Geistlige ve Verdsli¬

ge alvorligen formanis (sig derfra entholde ibid perag.1. End
befindis nog n udi Kiøbstæderne fortrædeligen isaadan Guds for¬

tørnesse at fremture de maa icke til nogen Besitning i Byen forfrem¬
misssom derundehafve Ære og Gaffn aff: Oc dersom deformeget
med

Sve. Svi.
———
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med Skat og Tyngegraveri, da skulle desigey der ofver besværges
men maa slet forvisiis Byens om de en saadan deris wgudelighed ville

affstaa. Lodem cap. Gparag.2. Lege Vocab. Dommere supra.
Sverejer ellers tilladt Retten til bestyrckelsesdennem som udi
tvistige og Tvifts=Sager dømmeskulle som Sandmænd Næsnin¬

ger 6. Mændtocandres som Lowentilholder at dømmeor stielne
udi de Sager dennem bør ved deris Eed, hvilcket Loweney tillader

anderledis at maaskee. ut Jyd. Low ub. 2. Cap. 22. Om desomsver¬
gis Fredløsfor Manddraab lem, om de som svergis til Bodslib.
2. Cap. 28. lem, den som aff Næffninger bliver Ran ofoer soren
lib. 2. cap. 4. Endorsaa den som vorder Tyfverjofversoren, lib.2.
cap. og og saadant meeres saa vist Lowen i saa maader Eeger udkræf¬

versetc. Lege supra Vocab. Eed.
Svergis mand til Fred og Bod eller og Fredløssfor Mand¬

drab derom lege Ind Low lib.2. Cap. 22. G 28. Releß. Christ. z. art.
21. Gesapra Vocab. Bod. Endssbergis mand til Tyffilegge først

udsdet handsigtis for for der til Tvigildsor Kongen 3. Marck: Vil

handey bødes da mælis paahans Halsstil Lands Ting. Iyd. Low
lib. 2. Cap. oß. Vide Tyff insta.

Sviigslettine dolus, er Bedrægeris eller hvad som skeerer de¬

lomilo, o: aff et bedrageligt Forsæt. 1. Jyd. Lowlbs. Cap. g. de de¬
natione inter virum G uoremcausamortis, suibicione dolinen.)

valtura. Dict. tet, siger: Hvormeget ochvad Hustruenskøder

Hosbondenseller Hosbonden Hustruen, hvad heller de hafve Børn

sammen ellerey dastander det ickes uden deris Arffvinge ville det hol¬
deeffter deris Død. End skøderentin aff dennem noget anden

Mands der uden deris Felligersforuden nogen Soig enten Jord¬

eller Eyendom, da holdis det icke uden rette Affvinge ville. tert.
Allegat. Vide Voca. Opdindelse supra. G Venteliatinsra.

Endkiøber mand Jordpa anden Mands Marcksmed Svig
enten foren Marckeller to eller meere fordi hand vil øde deris Græs
og Marcksetc. Vide ca s. codem lib. z. Uem Stodpors supra.

Svo¬

Svo.
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6Svogerskab er tvende Stammers tilhobeføyelse ved Mands
—
og Ovindis Ecteskabslutine affinitaskaldet for begge Staramer
li¬

ge som grendse tilsammens ved tvende Personeröenhobenøyelses til

et Svogerskab som sin Egenskaits lige saavist til Biodet henstre¬
cke som Frændskab. Dogskalheractis at ingen aff beggis Frænd¬

stabanckis udi Svogerskab videre med hinanden end deto, som
sanckis udi Erteskab saaat Manden contr herer alleene Svoger¬
skab med ald Qvindens Frændskab og Ovinden udi ligemaader
alleene med ald Mandens Frændskabshvor aff følger at ivende Brø¬
dremaahafve tvende Søstre: lem, Fader og Sønat maahaffve
Moder og Daatter aff en anden Stamme. Hvoromsee Constit.
Christian.. 4. Dat. Hafn. den 16. Junii, Anno 1637. og nærværende
Sletts og Svogerskabs Træshvor udi er at acte¬

).

Mandens Frændskab paa den høyere Side aff sine tvende

Stammer paa Fæderne og Møderne herkommendis og Qvindens

paa den vensire Side aff sine i lige maade tvende Stammer paa Fæ¬
derne og Møderne scke.

2. Hvolledis Ledene udi hvers Sleckskalregnis som er effter

tre almindelige Regler. Hvoraff den første actis udide gerade
nemliglopoenedstigende Linierssaaledis: At saa mange Fødse¬

ler saa mange Led Stammen og Affkommen undertagen¬

dis. Som Carolis er sin Farfaders Farfader udi fierde Led fordi
der eresiee Fødseler fra Oldefader somher regnis fra som Stam¬
men som blisfver undertagen. lem, Sønne Søns Sonser Caro¬

louditetdie Leedsfordi der ere tre Fødsel fra Carolohannem self som

Stammen undertagen.

Den anden Regel actis udi den tverstigendelige Linie Jonaar

begge Personer ere Stammenlige nær saaledis Ae udi hvilket

Led en hver findis fra Stammen, udi det sammeere dei¬
mellem hin anden selff indbyrdis. Som Sødsken ere hver et

Ledfta Stammen deer, fødde aff derfore ere de og imellem sig selff
udi

Svo.
——
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udiførste Led. Sødskinde Børn ere hver fra Stammen udi andet

Ledsderfore ere de og imellem sigselff udi andet Leds etc.

Den tredie Regel actis udi den tverstigende ulige Linie) :
naar den ene Person er nærmere eller længre fra Stammen end den
anden saaledis: At udihvilcket Led den længste Personer fra
Stammen udisamme Led ere de og imellemhm anden ind¬
byrdis. Somsnaar Sødskind med næst Sødskinde Børnconcur¬

rere, da befindis Sødskind udi første Ledloe næst Sødskind Børnu¬

ditredie Led fra Stammensderfore ere Sødskinde og næst Sødskinde
Børn udi tredie Led imellem hinanden.
3.

Skal actissat det Tal som findis udi hver Birckelskalrefe¬

reristil Carolnmoelsabellum, at deerefta de Personer som findis u¬

dihver Bircke, udi det Led Tallet udviser da dog Personerne udi

hver Birckefregnis fra sin egen Stamme og Herkomst. Som Ca¬

roll Farfaders Farbroderser Caroltudifterdeledtenddoghander selff
frasin Stamme udi første Led. lem, Caroli Farfaders Farbroder

6Sønser Carolindifierdeled enddog hand er selff fra sin Stamme udi
andet Ledseffter forbemelte Regler.
4.

Skalactis at udi hvilcket Ledenhver aff Mandens Fræn¬

der hannem tilkommer udi Frændskab udi samme Led tilkommer be¬
melte Person Hustruen udi Svogerskab: Som Mands Broders
erhannem udiførste Slectskabs Led) derforeer Mandens Broder

Hustruen udiførste Svogerskabs Led ltem, Mandens Farbroder

er hannem udi andet Slectskabs Ledsderfore er hand Hustruen og udi
andet Svogerskabs Ledsetc. Det sammeer og om hendis Slectat

sige: Hendis Farfaders og Mormoders Systreerehende udi tredie
Frændskabs Led derfore erede hendis Mand udi tredie Svoger¬

skabs Ledtog saafremdelis.
5

Skalactis at alle de Led hvor udi Ecteskab forbindis for

Frændskab, udilige de samme Ledforbindis og Ecteskab for Svo¬

gerskab. Oeters At lige som Colw udi dette Sletts og Svoger¬
skabs Taricke maahaffvenogen Qvinde aff sin Fæderne eller Mo¬

Ceres

derne

Svo.
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derne Slettluditredie Ledssaa maa hand ey heller hafve nogen aff sin
Hustruis Slettsom hinde udi tredie Ledpaarører fordi de ere Svo¬

gersker udisamme Led. Hvilcket og er om Justruen at sige at lige¬
som iebellricke maa bafrenogen Mands Person, somhende enten
paa Fæderne eller paa Møderne tilkommer udi tredie Led fordi de

erehendis Siector Blodsforvante saa maahun ey hellerhafveno¬

gen aff sin Mands Sletts som hannem enten paa Fæderne eller Mø¬
derne tilkommer uditredie Ledfordide ere hendis Svogre.
6

Siuttis her aff forn. Carolum og Isabellam ingen aff alle dis¬

see Personer som findis paa dette Træsat maahafve til Ecte fordi d.
længste ere dennem alle udi tredie Ledsundtagen Farfaders Farbroder
og Systerslem Mormoders Morbroder og Systerietc. som ere udi

fielde Ledfor dogicke maa Ectis aff Carolo eller Isabella, fordi dehol¬
dis dennem at være udi Forældres stedshvilcket og er at sige om Olde¬

faders og Oldemoders Sødskindessom Carolo og Isabelle ere udi fem¬

te leds og saafortopad, hvor vist deor værekunde. Thide næste
Led fra den opstigende Liniel regnis udi Forældris stedfor derfore for¬

bindes til Ecteskabspaa det der maa holdis den Høfviskhed og Natur¬

lige Blusomhedstil Slecten som af voris Forfædre hafver været hol¬
den. Kirckens Ordinantzpag.13.

At de Personer som aff disse avlet vorde og uden dette Træ

7.

findis og i saamaader gaaeet Led udbedrel kunde først komme udt

Ecteskab med Carole og lsabella, undtagen desom kunde tilsættis udi
de opoe nedstigende Linier som aldelis forbindisshvor vist de og være

kunde fra dennem fordis de opstigendes hvor vist de og eres holdis for
og ere Forældre for de nedstigende hvor vist deockunde være ere og

holdis alle for deris Børn, saavel som de de Ectethafvesetc.
8. At efftersom Numero 6. er sagt Carolum og Isabellam, ingen

at maahafve aff de Personer som findis paa dette Træsskalforstaais
om de Personer som egentlig høre til en hvers Frændskab ocicke til
enhvers særdelis Svogerskab som Caroli Farsysters eller Morsy¬

sters Mands egen Systers Mand, Broders eller Syster=Daatters
Mandt

Svo.
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Mandsmaa Eetis aff Isabellt, effter Carolt Død) fordi de ereicke

hendis men Caroli Svogret og tvertimodelsabelle Farbrøderis og
Morbrøderis Konerlegen Broders eller Brodersons Konersmaa vel

Eetis aff Carolo, effter isabelle død, fordi deereickehanssmenshen¬

dis Svogersker. Thi Svogerskab kommer icke aft hin andens
Svogerskab men aff hin andens Slector Frændskab som fører

sagt. Dogskalher actie sat fra denne Regel undertagis den gerade 2:
opstigende og nedstigende Linieffordi hvis Personer der udifindissere

hinanden udi Forældris og Børns sted som for den Respect, imellem
saadanne Personer bør at været effter Guds c Naturens Low, icke
maatilstedis-uden bey Øffrigheds vigtige betænckende og tilladelse
at komme udi Ecteskabsammen. Saa maa Caroluricke haffve sin

Stiffaders Hustru som hand Eckedeeffter hans Moders Døds en

heller i hele Stiffmodersend dog hun er ickregentlig hanssmenslsa¬
helle Svogerske. Eyheller maa Matellehafve Caroli Stiffaderieller

sin Stifmoders Mandsesfter hendis død for forne. Aasagere skyld.
Hvor om saa velsom anden Svogerskabs Leylighedskand den gun¬

stige Læser videre besee Frid. 2. Høyloflig Jyukommelsis Eiteskabs
Artickler lem ot Hoyloflig Christian. 4. Recest ub. 2. Cap Sartic.3.

hvor udi og særdelis specificeri de Personer som med slig Leyermaal
forbryde deris Hals. Læs her om oe voris Doct. Hemmingu Christe¬
lig Indervisning om Ecteskab, hvorhand det vistleffteligen udfø¬
terfartic.2.

Supplicatz ingen Supplieatz blifver accepteret til Hofves
med mindre Sagen først Lehnsmanden andragis og hand des be¬

skaffenhed uden paa enhvers Indligs under hans Haandskriversot
maa Lehnsmanden vel bjlegge Sagensom mueligt ershant maain¬

gen Suppplicant opholder men strax for det første muelie i expedere,
Dog dersom nogen sig ofver Lehnsmændene særdelis hafver at besver¬

ge da vorder hans Supplicatz saavist accepteret. Ilige maader

forholdis med Universiteternis og Capitlernis Bønder. Reces Christ.

4.lb.2. cap. artic.6.

C
Sttet i

End¬
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Endstilleggis nogen ærrørige Sagsubevisligloc Supplican¬

ten eykandskrifves orfragaar slig ærrørige Tillegssiande Skrifveren

derfor til rette. ibid. Legesapra Vocab. Skrifvere.

Forordn. Frid z. formelders At hvo som udi sligrebelliske fore¬
tagende befindis og betrædis kand de skulle tiltalis effter Lowen og

Recessen og ofver dennnem Domhendis og siden uden ald Naade

straffis. Dict. Forordn. Dat. Aggershus den 31. August. 1648.
Superintendent Epistopus vel Carchiepistopus. Let.ere

Biscoperne som med deris Prowster (hvilckeere deris Medhielpe¬

te) skulleholde den Reformat ved mact i Kirckernesen hver i sit Stifts

som Ordinantzen fol. 96. udviser. Deskulleoesaa med Lehnsmanden
Prowsten-Prædickereso=Raad udthver Kjøbstædlopretteenmeenige

Kiiste for de Fattige udihvilcken der kand indsamlis hvad Almisse

Christne Folck give Testamenter et andet hvad der gifvis i Guds
Naffnt lem, Calente Penges Broderskabs Penge og andre Gildis¬
Pengessamt Sielegafveict. Det. Ordinantz fol. 82. Idermeere
om Superintendenters Fodel og Besoldning, samt Embedeoc.

Bestilling det om see ibid. fol. 7778. 79. o. Fl. G 83.5. 86.57. Om
Superintendenters Eed og med hrad Ceremonier handskalind¬

viessvide Dict. Ordinant. fol. 96.97 97.98 99.200.101.162.103.104.

Superintendentens enhver i sit Stift saaot Prowsterne
i deris Gebietsskal haffve god er tilbørlig Inspection, at ingen Dan¬

ske Bøger, Troen og Religionen angieldendes som paa fremmedeste¬
der tryckteere selgis og affhændis (saa fremt de icke derfore ville staa

til Rette. Lege Bøgersupra. G Reces Christ. 4.lb.1. Cap. art. 34.

Odermeere see Vocab. Stift supra.
Superintendenternes Rullehaffveindseende at ingen Ade¬
lige Begrafvelser holdis efftermiddag: skulle ogsaatilholde deris un¬

derhaffvende Prowster og Præstersat haffveindseendes om nogen aff
Adelen giører dennem eller deris Dødet forhøye Grafver ofver Jor¬

den med Allebaster eller saadan bekostning saafremt de icke derfore
ville siga tilbørligen til rette. Reces Frid. 2. artic. 9.

Super¬

Sup. Syd.
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Superintendenterne skulle med siid forfare som Geistlig¬

hedens forholdfor Leffnetloe flitteligen der om randsage og inqvirere,
dersom noget wiilbørligt findissda skulle de det icke lade wpaataldsel¬

lerwstraffet forbjgaa saafremt deickeselff derfore ville staatil rette.

Reces Christ.4.lb. 1. Cap. art. A. G parags. Lege Vocab. Geistlig¬

hedens Forseelser supra.
Superintendenternis effterladendis Encker nyde Residen¬

tzen et halst Aars i det mindstes efter hendis Mands Dødfor den an¬
den ey at flyttefførend om Paaske eller S. Michels Dagstide og be¬

holder hun til sin og den døde Superintendentis Bornthalsfdeelen
aff det tilkommende Aars Rente som den ny Superintendent til¬

kommer. Ordinantz Ribet art. 22. Videsupra Vocab. Geistligis eff¬

terlatte Encker.
Sydskinde ere Brødre og Sysire hvad heller de ere heele eller

halffvesydskinde hvilckearffve anden som Fader er cy til Norsk Low
A.B. 7.Cap.2. Afft dog taget Broder to Loddersor Syster tredie Lods

baade efter Fader og Moders saa og effter Sydskinde. ut Jyd. Low

lib. 1. Cap.4.

Hydskinde til daer Faderbroder og Moderbroder
Ereey S¬
Fadersysterot Modersysters Broder børn og Syster børn, alle lige

nær imellem dennem skifstis Arffoe som de vaare alle Sydskinde

dog tager Manden to Lodder oe Qvindentredie Lod ibidem, cap 5.
Men hvorledis det ene Sydskind arfver mere end det andet nemlig
naar saaskeer, at det Barn som først er født arfder sinhalff=Syd¬

skind med sin Modersi hvor mange Sydskinde siden fødis damaa
den ældste Forloddis udtagesalt det hund arfsvedt efter hans Sær¬

syskind naar skifftis skallenten efter Fader eller Moder. Iyd Low

lib 1. cap.1. Hine: Systers Jordsom den eigis ulowligshvorledis
hun da nyder og beholder den der om vide Jyd Low lb. cap. 3. Pla¬
ravide supra Særsydskindser Steffsydskinde. ic.

Sydskinde imeden desidde sammen i felligs i hvor mange de

erelot hvor god Jord de ryersdarede deey mere deraffend en Redsel

Cecce ii

om

Sys.
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om ald Jorden æriereller brugistil cen Gaards Men skillis de adeda

giøre hver for sig. Oe naar deris felligen gang er atskild da maa de en
legge deris fellig igien og nyde een Redsel uden den ene Fledfører sig

tilden anden. Jyd. Low lib. z. cop u.
Sydskinde maakalde anden til Jeffnit, o. Skiffte og Dee¬

ling som deris Lodder ere wskifftefor det efter Samftænders Lodding
og Deeling ved Eed. Jydsk Low lb. capis. Skaan. Low Ub z. Cap.

i 12. Arfve Bogscav. 556. Lege Samftændersurg, lem Norsk.

Low. A. B. 18.Cap. O. B scap Gsafra Arff.
Sydskinde Børn, eller udi de andre forbudne Leeder om de
usvitterlig kundekomme med hver andre i Ectestab da skulle de hver¬

cken derfore enten ved Dom ar skilliseller straffissthi det var dem u¬
vitterligt Mens skeer det aff nogen vitterlige da skulle de straffis paa
deris Formuessom hans Kongel Mandaters Offvertræderefoc røm¬

me det Land Danmarckjor det Stifft i Norgelhvor de boende erefeff¬

ter Dommerens findelse. Reces Christ. 4. Ub. 2. cep. stort z. paragr.
ultimo.

Syssel) Deter et Herrit der om formeldis Jydsk Low Ab.).
cap.1. At Kiøns Næffaer 12. Mænd inden tredie Byrd og inden

Syssel inden Herrit boesiddendissetc.

Syssel skand og værenogle særdelis Kircke Sognerspaa en vis

Sted og Platz indbegrebet aff Arilds tid som kaldis Syssel lut, i

Jydlanderen Sysler, nemlig Wendsyssel) Himmersyssel
Harsyssels Loffursyssel Opsyssel-Ommersyssel-Waarsyssel
Sallingsysseloe Jellingsyssel hvilckeskalhanve været Hertug¬
dommeigammel Dage etc. Hinc.

Syssel=Ting o: Herritzeller Bircke Ting) hvor Jordskal

skødist efter Jyd. Low lib. 1. Cap. 37. Vide lib. 2. Cap. 57. om Naffnin¬

ger døeeller fare aff Sysselsetc. Alids.

Sysle vel Pusle o. at røcte Qvægsoe see til gode udi Bon¬

dens Gaard. Jur. Seland. lib. z. cap. 7. Hine: Syslingeserede som
rørte

Sys.
——

————
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rocte Qvægs eller og anden Bondens Tieneres som ev ere fuldvorne.

b. 3. Cap. 28. & Ub. 4. Cap.32. ibidem.

Sysselmænd, er Bestillingsmændt ut i Ledingsfærdskand
veloesaa væreudiandre Verff og forretninger der om siger den Nor¬

ske Low, at Sysselmændene skaludkræfve Ledingsfald aff Bøn¬
dernes ochaffve der af to Deele og Skipperen den tredie Deel: vil

hand det icke udsøges da maa Skipperen det søges og haffve der
aff halffdelen og Sysselmandenhalffdeelen. Tdf. B.

9 Cap. parag.2. Lege Vocab. Styrismand

item Bønderne supra.

STANS
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5
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N
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Tag. Tab. Tag.
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2
Aade morarialiqvem. Lat, er at forhindre eller anholde

49 eller

og at giøre nogen Mand weførm som paa farende

D Veyes eller og andensteds u, efter Lowen at tage hans Øg
fra hannems eller velte hans Vognf og saaledis Taadehannem, at

handey kand bortkomme med sine farende Kaaster. Jydsk. Low lib.2.
ca. 76. Den det giør tiltalis for Ran deelis og dømmis der efter

hvad heller handtager Kaasterne med eller lade dennem effterligge.

Vide tert. ellegat.
Taalespati. Lat. ersat lide og fordragessaaot at tie til det som

mandiske burde eller om mand vilickesige imod eller tale der paa
med Rettensut: Taal ocfordrager hand saadant eller og Taal

hand Dom. ut Jyd. Lowlib z. cup 58. Ends Taal Husbondensat
Hustruen skøder noget borti orfanger den Lawhæsdpaa det som

kiøbtiss uden Bondens kiærelda maa hendis Arvinge deele det efter

igien og Bondengielde baade Bonden, saa og Kongen 13. Marck

fordi sathans Koneskødtewhiemmelt oghand viste og taalde det

etc. Der om see Jyd. Low z. Bog.. 47. v.
Taber amutere, Lat. taber mand sine Kaaste, forstaasom

noget vor der bortstaallet og mand vil søgeog leede der efter da skal
hand følge til den Byes der hand vendtersat hans Kaastet ere tilkom¬
medsee liuse for alle Grandeleffter slig Tysinet etc. Vide her om Jyd.
Lowib 2. Capos 97. lem der Randsagesuira. Nota¬

Den der Taber og efterliusershandskal sige Jerte no Mercke
etc. Ind. Low b. 2. capite Legesutra Funden Gods.

5

Tagebod, det er Bod for yfverjtnaar Eyerenssomfrastiæ¬

lissskal have tredobbelt igien og 6. Øre Sølff i Tagebod og der¬
foruden bødis Kongen 4. marck Sølff. Norsk. Low L. L. B. 1.Cap.

parer. 2. Lege Joceb. Tvigild.
Tand

Tan. Tar. Tat.
—

—

———

7.)
————

(

Tandelie Tanders dens, denn, Lat om de udslais derom
see Sielandske Low z. Bogs 30. Cap. som formelder: Ends vorder
*

at Tandueslaunses For Tenderssom Tungen falder isda
(

*
*
* *
bod
endigt
und Solff von Tanden: End vorde to

—

1

L er ligensdah die en Marck. Solff. etc. End svende Kind¬

□

*

*

Tie vollannes dabødis huagitsor for hver Tandsto Øre Solff.
De

117
Legt b d.
lem Øresupra.
—

germaal up o. for melder At for hver Kind Tand bødis

halff ict, og for hver Frem Tand). Marckfforuden Slagetsind¬
tils: Im udstaiss. Tender da bødis fforuden Slaget, tredie
Mandbodsthi det er rettelig Lydes Dict. cap. 19. Idermeere. Lege Fo¬

cab. Anhug.

Tarff lucrum, Lat, er saa meget som Behoff, eller Nyttesut
at talepansm Tarffseller Nyttes vel Fremtarff Sat beholdeno¬

getofverstil en anden Tidssigtil Fordeel. Iyd. Low Ub. cap. 29 6
zo. Menstarff det er Ødselhedor Skade ibid in tert. Det vide

supra Bernegods.
Tattere venefici. Lat er et færdelisslags Folck: En deelsor¬
tes og en deel hvidet gemeenlig, et ublufærdigt løgenactig stielmsk

ochoerattigt Folck, somicke hos nogen ærlige Folck, her i Landene
maaellerkandlidis formedelst deris skielmske Løgens Tyffverisocu¬

biufærdighed, samt Spaadom ocret Diefvelskab, som de omgaais
med hvor med de Skielmske viis affbedrage og frastiæle den simple

oceenfoldige Almue deris Gods og Formue for der hos med saadan

deris slemme forargelige og vedersiyggelige Leffnet forføre og indlede

Ingdommen til lige Letfærdigheds Misbrug og andre Gudsstore

Fortørneiserecte Hvorforesaadanne Tattere forbindissudi Christ.
c. Forordning sey at tilstedis her i Riget enten paa Kronens Ade¬
lens eller andensteds under høyeste Straff Men hvor de findis da

skulle de paagribis for deris Øfverste eller Anførerestraffiis paa Lifvet
og de andre baade Mænd og Ovindersskulle paaleggis en vis Deget

Tid at rømme Riget: Skeer det icke da straffis desligesom deris An¬

Odddd

førerel

Tat. Tax.

762.
——

—

——

førere paa Lifvet. Findis Øffrigheden Paa hvis Grund saadanne
Folck findis) her udi forsømmelig da stande de til rette ligesom de

hans Kongel. Mayest. Forordning ey holde ville.
Herritzfogderne og Sognefogdernelskulle giffve Lehnsmænde¬

netilkiende hvor saadanne findissunder deris Gaardfestis fortabelse.
Borgemestere og Raad i Kjøbstædernesskulle i lige maaders under til¬

børlige Straffigisvesaadant tilkiende for Lehnsmanden. Endshvo

dennem husersbøde for hver Natssom de der huse Fredløsesorg marck.

Hvilcke Færiemænd eller Skipperesig understaae, at føresaadanne

Tattereher ind i Rigetseller ogsaa fra et Færiested tilet andetsdahaf¬
ve der med forbrut deris Skibochalfve Boeslodlot der foruden stan¬

detil rettes som de der foracteligen giøre imod hans Kongel. Mayest.
naadigste Forbud. Constit. Christ.4. Dat. Hasn. den 31 Maijt Anno

189. Vide istius Recescap.3. art. 16. lib.2.

Taxere=Borgere ere des som udi Kiøbstæderne aff Borgere

skabit blive udvalt Aarligen den z. Jannarii, tof fire eller flere ge¬
meenligen aff de en tidlang udi Byenhafve boet sog Borgernis leylig¬

hed kiende hvilckeskulleimed forige Aars Kemnereldet Aar Taxere
den). Søndagikebruano, saa or da giøteen Taxt i Byenspaa Øf¬
righed og Borgeres ingen undertagen hvor efter all udgifftstil Geist¬
ligoe Verdsligbruglog hvadsomheldstnæfniskand (skalpaaen hver

beregnis. Lege Borgemestere og Raadssupra, G Reces Christ.4. Ab.

2. Cap. S art.3.
Taxere Borgernesblifve ved forige Aars Taxtersmedmin¬
dre deved Arives eller iamdtemaader deris Formuehøyre end den
var forbedrithafvel er da skal Lehnsmanden tilnæifne tvende andre

Borgere som dennem paanyskulle Taxereng. Dage der efter ibid.

Lege Vocob Lehnsmandsurg.
Endsbefindis Taxererne nogen athafve giort til Villiesda

skulle de tiltalis aff Lehnsmanden for utroskab og dennem 1 effter

Dommens Indholdsstraffe. Forem lib. cap Gartz.

Tegens Signum, Lat eller og Mercke eller Kiende Tegen
dem.)

Teg. Tes.
—

——
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idem) skullegifvis dem som maatryglespaa det dekundekiendissete.

Hooromsee Constit. Frid. 2. Dat. Hadersleffhus den 27. Decembr.

Anno 185. Paragr 10. G Reces Christ. 4. lb.2. Cap.3. art. F. parag. 7.
Tegenskalocudhengis i Kiøbstæderne hvor Verthuse og Losemen¬

ter erespaa det Fremmede kunde videshvor deskulle indlosere. Lodem

Receßlib. & cap. art. 18. Lege Borgemestere og Raad supra. Alas.
Tegen=gield mulctaincrimini agitationem, Er testificatio.

nem. Lit. Jydske Cow lib. z. cap v. var den Bod og Straff nemlig
colff Marck Pige som Manddraberen igammel Dage var syn¬

derlig paalagt naar Bod befffest hiemmel imod Lowen og Sagen

afftinget førend Sandmænd sore datil Kongen forfaldenstil Straff

for hemmelig Affsoning som aff den allegerte Texter at forfare: thi
ellers bør Kongens naar Manddrabskeer stre Marck for Blodvide
hvad heller Manddraberen blifver soren til Fred og Bods eller Fred¬

løs. Recest. Christ z. art. 21. Vide Bodsch Blodvide.
Den Norske Low siger: Om Drabskeer aff Vaade eller Nød¬

vergel daskal Kongen icke meeretage aff Draberens Gods for Te¬

gengield end 8. Ørtuger og 13. Marckaffhans Løsøre. Ericke
Løsoretillor Kongen udleggis af Draberens Jorder i Tegengield

damaa Draberens Arfvinger som de ville løse det igiensinden t Aars
om det er Odel. M. F. Cap. Lege Vocab. Drab.
Testament Testamentum. kaldis hvad et Menniskepaa sit

Oderste forordner og tilkiende gifver som hand vilhafveholdet og
efterkometlefter sin Død. Dog der omtalis intet synderligt i Lowen

Men saa siger Tert. Jyd. Low lib. z. Cap. 43. At Mand og Kone maa
en skiødehver andre meget eller lidet thi det standerickel uden deris
Arfvinger ville holde det efter deris Dødsetc. Ocenddog Mandog

Justru indbyrdis ey maa gifvehin anden Siælegafvesudi noget Te¬

stament aff de Aarsager forn. 43 Cap. omtalerssaaer det dog icke

forbødet dennem deris halfve Boeslod at hengifve til andre naar de
ickehafve Børn sammenlot synderlig adpias causes, som til Fattige
Kircker og Skolet som det s. cap om formelder. Fide jus seland.
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lib.1. cap zo. Ub. S. cap. o. Skaan. Lows Arfvebog cap. 40. 41. stem

jus Eccies parag. 7. bekræffter og det samme.
Men bliver det Trætte om da skulle sandmænd skille det ad.

Jydsk Low Ub z. Cap . siger: Kalder Closterseller Kirckeseller Ho¬
spital paasocer det tyskrevet i Testament med gode Mænds Vid¬
nisbyrdsda være Bonden ved Kiøne Næssus hvor aff følger=Testa¬

menter at væretilladt doacondnienaliter, thi hvad som skrifvis i

Testament som med gode Mænds Vidnisbyrd er underskrefvit

skal med Sandmænd derier og hvis icke med Kions Næsn. Dict.
lon erc. Lege supra Vocab. Gafve. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. z. art.
12. tilste der særdelis Personer at giøre Testament hvorom lege Vo.

cob. Friheder.
Testament hvorledis og hvor vist det skulde holdis og efter¬

følgieldet lærer S. Povel i den Epistel til de Galater i det z. Cap. v.

55. ot i den Epistel til de Ebraet i det o. Cap. v.)6./7.
Tiden, naar enhver aff Rigens Undersaatter hafver sig til

Herredage at indstilleser som efterfølger: De af Sieland og Skaa¬
ne som ereindstefndel skulle med deris Vederparter aff hvilcke de

stefnteete væreoe møde i Kiøbenhafn (naar Herredage der ere be¬

rammet den forste Dag i Herredagene. De af Fyen-Halland)

Bleginds Laalands og Smaalandene skulle møde femte Dag
og de af Jydland ottende Dag efter Herredage erebegynte. Hol¬

dis Herredagene i Jydlandseller Fyen da skulle de Jydskeor Fyn¬

skeværetilstede første Dags De Sielandske og Smaa Landske
semte Dagde Skaanske Hallandske og Blegindske være tilsiede
den ottende Dag i det seniste. Berammis Herredage i Skaanesda

skullede Skaanske Hallandske og Blegindske være tilsiede forste
Dags de Sielandske og Smaalandske femte Dagenfor de Jyd¬

ster Fynskeottende Dagen isenitte, efter Herredagenis begyn¬

delse. Hvosom ude blivershand haffver tabt Sagen, indtilhand
igiensteffnerfor der til en god Kaast og Tæring. Reces Christ. 4. Ab.2.

sap 6.Art.II.

Tien¬
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Tiende Decimalatine, det er den tiende part (paa dette sted

at forstaa) eller og den Tiende Neegeller Kerff aff alle slags Korn,

saaor det tiende Fæis Howitlaff alle slags Qvægs som Bondeno¬
meenige Almuel fornemlig paa Bøgden i Danmarck saa velsom i

Norges de som pløye og saaes bør at give Aarligen til Kongen Kir¬
cken og Præsten aff hvis Vert og Grøde Gudgifver. etc.

Hvorledis saadan Tiende erbefalet og paalagt aff Gudselff,
der om læsis udi Mose; Bogs 27 Cap. v. 32. 33. Ochvorledis Gud
befaler en hver ydermeere retfærdelig at Tiende for der med i alle maa¬

derrictigomgaaes; det læris i Mose 4. Bogs 18. Cap. v. 25.26.27.
28129. & lib. 5. Cap.4.A. v. 22 adsinem Capituli. Læs Samuels

1. Bogs s. Cap. v./5. 16.
Hvad voris Verdslige Lower om Tiende sig belanger der om

hafver den gunstige Læstre at søge udi voris Kircke Ordinant fol. br.
Riber Artick. 9.10 1) 12 15.14. Reces Christ. Jartichl. & Con¬

stit. Ericipriord Erictsillparagr..2. & z. Recch Christ. 4.lb. 1.
cap.4. art 36. 4.46. 17. 48.49.50.51.52. GI. di den Norske Or¬

dinantze fe 36. Se. Idermeere see under det Ord Lehnemændene

pag zos. lem Kirckens Tiende supra. Alias.
Tridings Tiende) Jette Bønderne Biscopent for Kircke Lo¬
wen aff alleslags Sædsatydis et sted udi Kirckesognen som Kircke¬

Lowentformelderfartit 23. Omuretfærdige Tiende der om siger

Kircke Lowensat derforskal gifves 12 Mænds Eet regiid. Y¬
dirmeere hvorledis Tiendis skal der om see under det ord Bønderne

Pag. 40. supra.
Den Norske Ordinantz befaler, at hver Mandskalgifve Tien¬
de aff alt sit Kornsæd, hvad det heder eller være Lod og aff alian¬

den retfangen Auvelien sinde hvert Aartor den Tiende skal aispis og
giøris i det Sogn som Jorden ligger og af den Mand som boer paa

samme Jords eller bruger Jorden hvad heller hander Borger=Bon¬
des Bebersvendt Huusmandeller Tienistefolckssaa at Sognepræsten
det af bekommer sin part: Men udi de Egner og steder som icke saa
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rundeligsaaes Korulder skulle de gifve Smørs Fisk og andet som de

pleye at iendes effter gammel sædvane. etc.

Ydamte eformeldis ibid. Atenddog Adeleni Norgehafver
begiært at værefri for Tiende saaere de dog udi Ordinantzen paa¬
mindtesat betæncke sig at deere Christnes og derfor selsfvilligen give

Christi Tienere som ere hans Prædickere og affhannem udsendte

hvad dem selffret og got siuniis paa det den Fordømmelse maa dem
en ofvergaa der Chrisins taler om til Prædickerne: Hvoeder for¬

smaar hand forsmaar mig, ochvo mig forsmaar i hand
forsmaar hannemsom mighafver udsendt: Saaskaldet
og gaa og blifve Sodomiterne og andre derislige lættere paa

den yderste Dagsendsaadanne Guds Ordis og Naadis For¬

actere. Thibefalis Lehnsmændene, at gifve Tiende, aff alle hans

Kong: Mayt og Cronens Slotte og Gaarde paa det andre der aff

skulle tage god Exempel. Dict. Ordinantz. fol. 36. vide supra Vocab.
Adelen. Hinc.
Tiende Tageren kaldis den som hafver stedt og fest nogen
Tiende eller og hafver Rettighed til den at annamme eller opbærge:

hvilcken Bonden eyer forplict sig tilskade at forbiel om en hastig
Høstindfalder; thi den som Tiendentager borat rette sigeffter

Bondensleylighed. Lege Vocab. Vedtægt. Endtforspørger den som
Tiendentager sig ved Kirckeeller i Byel daere Sognemændene

pligtig at sige omtrent den Dag de høste ville, om sig Veirligt fø¬
yet. Reces Christ 4.lb.1. Cap.4.art.. 47.
Tiende Gafve forstaa den Tiende part aff alt det Gods

som nogen arfver i Norge der om at tale; datilsteder Lowen, at
mand maa gifve det bort (forstaa der aff den Tiende partsine
Arfvinger ucadspurk: Lowens Ord derom ere saaledis-Endsien¬

de=Gafve maahandgiffve aff det Godssom hand hafver arvet
baade udi Landor Løsørel enddog hand icke spørger sine Arvinger

adshvadheller hand vil det helbredeeller sing: Oeslig Gafveskal
liusts til Tinge der som Godsetliggerssamme Aar det bliver gifvet.
etc.

Tie.
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etc. Norsk. Low C. B. 2. Cap. Alias Fierdings Gafveibid. unde su.

pra Voc b Gafve.
Tiende penge sigts ockaldis dentiende Parteller Penge

aff all Jordegodzisurvisse Indkomst fornemlig Stedsmaal Sage¬
faldtog alt andet urvisse End ogsaa den Tiende penge naar vornede
Bønder selgis (paa de steder saadant er ibrug) qvilcke Tiende pen¬
ge ofver altsaavist Øfrighedens Embede Mact Frihed og For¬
svar strecker Adelen og gode Mænd aff Alders tid; hafver forundt
og bevilget deris Ridefogder somen Rettighed at annamme og op¬

bærge uden tvist til den Ende, at saadan urvisse Sagfald og Ind¬

komst icke skulle blive Herrerne fordult eller underslaget Men af

Fogderne af des Aarsages skulle dis flitteligere der om inqvirere, eff¬
terdiat deris Fordeel og det aft kunde søgis. etc. hvilckenlowlige

Brug med saadan Tiendis penge oppebærgelse som af Anderfføl¬

ger Fogderne for en Rettighed og Løns ubehindrets saa vel paa Kon¬

gens som paa Adelens og de Geistligts Gods-Hvor om end ivoris
Tiderser hørt og falden adskillige Domme for hans Kong: Mayest:

og Danmarckis Rigis høyejse Raad. etc.
Tiendis (taccin Lit.) paa sin Hals seller 40 Marcks Sag
maa ingen mand dømmis eller undskyldis: Jyd. Low lb. z. cap.64.

forstaat Herritznæffn, eller andre Næfningerssom vordelowligen op¬

kræfvetssaavelsom andre Dommere) som salkiende eller dømmeu¬
dinogen Sag synderlig hvad halsløs Gierning 40 Marcks Sa¬

ger eller andet saadant belanger: det skalskee aabenbarlige siden
som det paagielder hans nærværels med fuldkomne Ord og en Ti¬
endis eller forblummetssaa den som sictis og bestydis ne for Sagen
erskandhafvesigder effter at reite: Thilowensiger ibed. At desom

næfnde vorde (forstaa Nætninger eller Dommere) skalertet svære til
ellerfra dogaabenbarlig for en Tiendissete. Lige Forerritz¬

næfn. End maa Næfninger ey gange Tiendis fra Kirike. unde lib.

2. Cap. 18 jur Cimbr.
Tieldstentorium. Lat vide Jyd. Low lib. 2. Cap. 32. det er Telt

eller
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eller Ofverbygge som nogen kand haffvegiort til at skinlesigil ude

paa Marcken enten aff Klæder Lagen eller Riies hvor om Tertensi¬
gers Hvor mand bygger enten med Tields eller med Grofft eller med

Rijsbod og hafver det i ført sig og sine Kaastet, der maamand beyde
paahannem Herverckessom i hans eget Huus. Skaan. Low üb. s. cup.
3. siger Om Mand drabis i Marckenlsomhand hafver sat sit pind

eller nedlagt sin Sabelsdet er lige som mand dræbis isit eget Hus. Ti.

de cap. allegat. lem Riisbod supra.
Tienereeller Trælle servum. Lat. som undvigte og flyde fra
deris Husbonder hvorlidis med dennem efter Guds Low stulde

forholdis igammel Dages der om læs Mose 5. Bogs 23. Cap. v.)5.
16. Vide Forordn. Christian. 4. Dat. Hafn. den 16. Movemb. 19. pa¬

rag. 13. om Handvercksdrengessom forløbe deris Lære.
Tienere skulle være deris Herrer lydige og bevise dennem til¬
børlig Æres udi S. Povels Epistel til de Epheser Cap.6. v 5.6.78.

Tilde Col. idet 3. Cap. v. 22 25.24. Til Tit. Cap.2. v. 9.10. I den

første S. Peders Skrifvelsis 2. Cap. verstb. 18./9.20.
Tieniste=Karle og Drenge ihvo deoctiene skulle være for¬

plict S. Vaer for Faredag i deris Hosbonder lowligen at opsige.
Endsbegifver nogen Tienistekarle eller Drenge sig ulowlig aff sin

Tieniste hafve forbrut saameget som et halff Aars Lønshalsfdeelen
til Hosbonden ochalffdeelen til Hosbondens Herskab Men den

hannem antager videndes bøde dubbelt. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap.
A. articuloprimo. Alias=Tieniste Karle og Drenge til Hofvessom

ulowligskillis fra deris Hosbonders deris Straffssaa vel som deris

dennem antage der om see Gaards Ret. art. 32 33. Ssupra Vocab.
Svend. Hint:
Tienestehion, somicke vilholdesin Lejemaal forstaa om

hander fæst med Bonden Kocicke vil holde det da bøde Kongen 3.
Øre Sølff, og Bonden maaudsøge saadan Løn affhannem som
hand skulde udgifve Men Kaasten fanger hand intet for thihand
beholder den selff. Norsk Low K. F. 2. Cap. parag.2.

End
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Endtager nogen anden Mands Tieniste hion vitterligisin
Tieniste bøde Kongen 5. Marck Sølff ibid. parag. 3. Endsbliff¬

ver Tienistedreng siug og ligger halff Maanet derfor qvittis intet
affhans Løns Men ligger hand længer daskalqvittis aff hans Løns
efter Dannemændssigelse. Dict. lib. Scap parag.5. Lege Vocab.

Bonde supra.
Tieniste Piger for deringe Formuehaffve skulleicke (naar

de hafve Bryllup) Brudestoelredis i Kircken: der skulle icke heller til
deris Bryllupper dragis sey heller skulle de udredis med Guld i Per¬

lelads udslaget Haars eller anden Practor Smycke Men deskulle
allene imellem to andre Piger forføyesig til Fruprædicken for der la¬

der sig vie Hvo her imod giørsbøde Kongen 40 Marcksor Byen li¬
gesaameget. Reces. Christian.4. lib. 2. Cap. F. artic. z. parag. 8. Lege

Beryttede Bruder supra.
Tiggebørnoe Hittebørn) präjecti pueri. Lat. skulle sættis

til Hannovercker. Reces Christ.4. lib. 2. Cap. z. artic. F. Lege Vocab.

Hittebørn.
Tiggeborn, skullegisvis Tegen saavelsom andre der maa

tigge. ibidem parag 7. G. Forordn. Frid. 2. Dat. Hadersleffhus den
7. Decemb. 188.Parag.1.2. 9 10. Legesupra Vocab. Fattige.
Tingser ock uddis det stede som Retten administreri paas som
Herritz=Ting Bye og Bircke=Ting saaor Land=Ting etc.

Forum. Lat. Hine: Atholde Tings det er at skaffe en hver Low og
Ret som bedis octil saadan Hielp, formedelst forurettelse foraar¬

sagis Oepaa det wretot Ofvervoldkunde forekommisser af den
høye Øftighedligammel Tidt forordnet nogen og adskillige visseste¬

der udihvert Land og Provintz, som Low og Ret skaladministreris

paa hvilcke erekallede Ting (eller udi Formere Tider Maalerstef¬
ne) som endnuhos os udi alle Kiøbstæder Herreder og Birckthol¬

dis hver ottende Oag, hvor om zus Seland. lib. z. cap. 22. formelder
at Tingskalholdis paavisse og stadige Tider, som Kongen haffver
giffvets og som i Herrit er vedtagit og maa Ting evandensteds flyt¬
Eeree
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tis ellerhenskludis end det haffver været aff Alder 1 uden Herritz¬

Mænds villies oe Kongens Ja forskulle Ting begyndie efter Sie¬

landske Lowsbemelte Cap. halffgaait Middag i ocendis Midaff¬
tin Menhvad før eller fiiermere for sildere paa Dagenshandledis el¬
ler affsagdissbleff for nullitet actet. Tingsbøreyheller atsættisi¬

gien den Dag naar det førstegang er brutsetc.
Menformedelst sioerwskickelighed, som sig tildrog med Dri¬

cken og Svermenshvor Herritzor Bircke=Tingene laae i Byerne, da
eresaadanne Tinge paa Kronens udflytte fra Byerne paa Mar¬

ckm hvor best beleyligt vaar efter Lehnsmændenes og beste Herritz¬
mands Raad og Samtyckessom Christian. 4. hans Mayest. Høylof¬

lig. der om udgangne Receslib. 2. Cap. 6. art io. formelder. Dislige¬

sieskil Kongens Ombudsmand (forstaa Herritzfogden, og andre
Dommere) holde Tingsaa offteskeebørsor en paa nogen hellig dags

som udi Ordinantz fol 35.36. forbindis. See herom Reces Christ.3.

art.3. Men naar Helligt indfalder Rette Ting eller Tegte Dag
daskal Tingholdis næste Søgnedag effterssaa fremt Rettens gien¬

gis visse Tingdags som siette Vaiss eller disliges paa een hellig Dag
indfalder daholdis og actis næste Søgnedag for Rette Tingdag i

steden for Helligdagen. Rects Christ. 4. Gb. 2. Cap.d. art.s. Scap.6.
artic.4.
Paa Landet i Norge) skal holdis Ting, hver Maanets dag)

eller hver anden i det længste Synden Fields undertaget udi Telle¬

Marckenfor Radbygde Langetlac allesteds Norden Fields der holdis
ickun Tingengang hvert Fierding Aar. Dict Receß lib. z. Art. 22. pa¬
ragr. ult. Idermeere naar Tingey maa holdissder om see den Nor¬

ske Low Tingf. B. ocap. lem Vocab. Anfred supra. Nota:
Hvor Tingholdislder er gemeenliggiort Benckessom ere lag¬

defirekantige til at sidde paa, og forhøre Sager som kaldis Tin¬
Stocke, hvor aff Stock-Næffnhafve deris Nafnejutsupra.) Tord.

parag. 6. siger) Om nogen understaar sigat huggei Tingstocke
eller bryder og fordærssver dem med villie og Forsætsdeter Herverckes
og

Tin.
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og maa enhver aff Herritzmændene hafve Fuldmact, at deele og for¬

følgeden Sag. utterinsapractatio. Det samme erog at sigeom

Broer. Ved Tinge maa ey heller holdis Kroe. unde lege sapra Fo¬
cob. Kroer.
Den Norske Low formelder At ingen maa førenogen Drick
eller Madpaa Tinget hvercken at selge eller i andre maader at ud¬

skencke: Hvem det giør hafve forbrut til Tingmændene. Ting¬
f. B. 3. Cap. Parrg.3.
Vota. Til et fuldkommen Ting, foruden Parterne somgaae

i Rette hører Domeren og Skrifveren soe i det ringeste 7. Mænd

jurta Terium Jyd. Low üb. Cap. z. Thimindre end 7. Mændsere
en Tingsvidne men siu Mænd ere et fuld Tingsvidne. Text. alle¬

gat. jus Selaud. lib. z. cap. 22 formelder at Ting maaey holdis med
mindre end 12. Mænd. Videcap. 2. ibid. der talis om 24 Mænd.
Hvisellers til Tingene og deß tilhørige Officerer belanger og saa

vist der til behoffvissere disse dog hver i særdelis Sager Først Dom¬
meren og Skrifveren dernæst Tinghørere eller Stockmand

Sandmænd Siunsmænd-Rans-Næffninger, nem Stock¬

Næffninger (Otte=Mænd) Tolff-Mænd) Tretten-Oldin¬

ger og Mænd Kirckeneffnor Herritz næffn tvende
Næffningers-Vidnelser Mænd som skulle vidne om Herverckef
nem, ser Høringe Varselsmænd og Domsmænd Fyllings¬
mænd og tvende Leyekiøbs vidne Tingrideres eller og andre

saavisten hver Lands og Stædsherkommesor deß beskaffenhedleffter
Lowenskandbrugis og fornøden giørissproratione temport, locie

cause. Om Tingi Norgesor deßtilhørige officerer derom Lege

Pocab. Laugræt. lem Laugtinglsapra G Tingbudi fra.
Ting Bøgerne skulleheldisklare reene og wemaculeret
nisapre Skrifvere. Oc naar nogen Forandringskeer enten nogen

Skrifvere døer eller i andre maader forandris da skal Ting Bø¬

gerne indleggis udi Fierdings Kirckeseller Landekistesudihvert. Der¬
ritseller udi anden god forvaring paa det en hver kand vide hvad til¬
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forne er forhandletsom fornøden giøris. Reces Christ. z. art.. Le.
gesupra Vocab. Herritz=Bircke og Bye=Tinge. G Reces Christ.4.
lib. 2. cap. 6 artic. 24. Elib. 3. Art. 19.
Tingsbrøde mulctaforensis. Lat er den Bøder og Sagfaldt

som forbrydis paa Tinge hvor om formeldis udi den Norske Low.
Tingf. B. at alle Tingbrøde, som falder og ickestrax betaliside
dømme Laugmændene det at betalis til næste Laug Ting. Tingf. B.
scap. par agr 4. Vide Vocab. Domoff. nem Brødesupra. Clias

Tingfredt Danmarcksut sao loco.
Ting bud frecoforensis. Lat sigis eller kaldis naar Ting
tilliusis og advarisseller og særdelis ved Bud teffterlowlig Advarsel
og befalning) opskiæris og paabindissor fornødenhed det udkræfver.

etc. Den Norske Lowsiger der om sat hver maa skiære Tingbud op¬

som behoff haffversor ingen maa det nederfeldes forstaat efter lowlig

Medfart.
Tingbudskalbæris ret frems Huse imellem og icke til affside:
Hvem Tingbud nedfeldersbøde til Kongen Budfald. unde Vocab.

Bud. lem L. L. B.Scap. Alle Bønder som Bud tilkommersskal

fare til Ting uden Envirckis Mand, saa og Encker og vanføre
Mandsde skulle icke søge Ting uden de ville ellers skulle alle Bøn¬

der Tingbud tilkommer søge Ting eller bøde Kongen enhalff
Marck Sølff ibidem. Endskommer Tingbud saa sildigsat Bon¬
den ey kand komme til Tings Formiddag da maa handsidde hiem¬

me dog bevise det med 2. Mænd. Ends Sagis flere for Tingvide¬

daenten bøde eller aff bevise. Nota¬

K
Fire
. Tingskal hver Mand tilsøge. (5.) Naar Kongenbiu¬
der Ting. (2.) Manddrabs Ting. (3.) Mandtals Ting. (4.)

Vaaben Ting. Andre Ting maa Envirckesiddehiemme. tert pre.

allegat. Hvem Enevirckis Mand er derom vide suo loco, Jupra

Forordn. Frid z. Dat. Aggershuusfforbindersat ingen sig understaar
Budsticken at opskæres eller nogen slig Forsamlingholde uden Fog¬

dens og Skrifverens nærværelse og befalning under fortabelse af O¬
dels¬
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delsmændenis Odels-Gods og Leylændigernis første Bygsel etc.
Dict. Forordn. Dat. den 31. August. 1648. Lege supra Vocab. Bud¬

byrd.
Tingfred det ersathafve Fredpaa Tingerjus vel salus con¬
ductus. Lat. Saadan Tingfredersterck, thipaa Tinge hafver

manden stor og særdelis Friheds icke alleeniste paa Tinge men end

ogsaa til Tinge og fra.
Reres Christ. z. artic. o. siger: Hvilcken som findis enten paa

Tinge eller for Don og gis Fogdeneller Dommeren wlind med
raabensbuldrens bancken eller bandens eller gifver Dommeren eller sin
Gienpart nogen Skandsordsnaar de sidde Doms og er Fogden eller
Dommeren wlydig for og vilicke gifve Platz ot Rom paa Tinge

de deelis at bøde imod Dommeren 3. Marck, og imod deris Her¬

skab 3. Marck.
Men fra Tinge siger Jyd= Low lib. 2. Cap. or. om den som be¬

skyldis for Tyfver: kommer hand ubunden til Tinge da bør hand
at hafve Fred or Leyde der fra igien, uden hand kiendis ved Tyffnet

paa Tienge. Lib 3. Cap. 22. formelder som Drab og Slagsmaalpaa
Tingeforsiger at derfor bødis 40 Marck ofver anden Bod. Vide

cap. 33. seavent. Gjus Seland. lib. 2. cap. 6. Tord. par 8. 69./bid.
Recess. Christ. z. art. 23. formelder om Tingfred og Kircke¬

fred, at derforskal bødis 10. Lod purt Sølff, om mand alleeniste
høder eller truer med vred Hues eller verjende Haandfor det er bevis¬

ligtsenddoghand ingen Skade giør. Endshugger eller siicker mand
til Blodviidel dabødis 20. Lod purt Sølfft foruden rette Saarbod.
Endsstaar hand Pust eller Næsvehugs Staffshugseller inogle andre

maade dabøde hand derfor effter Lowen octil sit Herskab 10 Lod

purt Sølff, for Tingfred oe Kirckefred. Jusseland. sigersub.2.
cap. Li. Om mandslaarseller saaret anden seller tutter (det er skuffer)

paa Tinge derfor bødis 40 marck Bondenssaa og Kongen. Skaan.
Low om Orbødemaal cap. 1. etiam.
End skeer Drabpaa Tinge og gribis Manddraberenmed
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ferske Gierninger miste Halsen ochans Boeslod forfalden halff¬
deelen til dens Arfvinger dræbt vorder ochalffparten til Herskabet.
Exceptocsuforduite codem Reces Christian z. art. 33. u supra. Ere

deflere om Gierninger da bøder Hofvitmanden 40 marcklot med¬

føigerne hver 20. marckstilsit Herskabsom det vorder sorit til vaade

eller Nødverge. ibid. &c.

Den Norske Low formelder at alle de Mænd som udi Ting¬
færderes skulle Fredelig medhver anden fare tildekomme tilbage
igien til deris Huse: Ovem somgiør imod den Fred, saa athand
dræber Mand, eller Lemlester (uden det skeer aff Vaade eller Nød¬

verge) dahafver hand forgiort Fæor Fred Land og Løsøres ockom¬

mealdrig i Landetigien. Endssaarer Mand anden paa Tingesel¬
ler paa hans rette Tingvey frem og tilbage da bødis Skaden dub¬

beltsor Kongen 8 Ortuger og 3. marck Sølff. Tingf. B. s. Cap. pa.
743.1. Bær mand Vaaben paa Tinge dagielde hver det giørsen¬

halff mar= Sølffjor miste Vaabene halfft Kongen og halfft Ting¬
Mændene, undertaget Adelspersoner og deris Folcksthiallesteds bør
at holdis Fredog Skickelighedsocallermeest paa de steder hvor Low
og Ret forhandlis skal. Lodem lib. Scap. parag. 2. Vide Vocab. Saar

supra. ltem i B.Tcad.
Endnusiger Jydske Low lib 2. caprog. Kalder mand anden
Tyffofver Tverting, og følger hannem eysiden paa Haand med

Lowen da bøde den hand skielderstre Marcksor Kongen ligesaa etc.

Rees Chist z. art. 10. Omen sicter anden inden Tinge fornogen
wærlig Sagfor det icke beviser da deelis den det sagt haffver, foren
Løgnere i mom nogen for Dom og Ret med Skielderjo. Skands¬

ordlangviber og ofverfalder sin Vederpartsdet kaldis in Constit. wal.
dem. par. 8.24. Maning o: Skielden og Skiensord) Dat. Kal¬

lundborg Anno 1360 Forstaats ogsaa om tvænde Personer naar den
ene inden Tingstockene for den anden uden for Jofverskiende og skiel¬

dehver andre supre süb liter a R. om Ret forstaa hvor Reiten hol¬

dis lem vide dictum Reces Christ. 3. art. 20. G supra Vocab. Fred

Ma¬
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Maning. Lege Obne br. Christ. 4. Dat. Koldinghussden 14. An¬

gust 1890 lem Lands Tingsupra.
Tingfred regnis fra eens Huus og til Tinget saaocrecta

vid, fra Tingoctilbage igien om mand diß imidlertid tager ey aff
Veyenseller tager sig anden Syssel eller Gierning fore. Reces Christ.

3 art. 22. Lege supra Fred.
Tingfreds Bøder eller Brødes er 40 Marck, efter Clossim
cap. 38. Jyd. Low hb. 1. Jus seland. lib. 2. cap. 21. G 33. lem Skaan.

Lowom Orbødemaalcap. 1. Parag. 2. Deprocessuistius delictilege
art. 23. alleg. Receß Christ. 3, saa og om des Brødrog Straffsut supra.
Tinghøringe pragmaticus. Latine. Jydske Low üb. 2. Cap.
96. og forstaais paa dettested om Vidnisbyrd, som saae at den

Mand antvordet de Kaaster fra sigshannem vaare paaførde. Tert.

allegat. Lige Votab. Jupra.
Tingmænd forenseshomines. Lat. erog kaldis de Mænd

somskrifvis til Stockelgemeenlig i Danmarck S. Mands Jyd. Low
lib.. cap 38. eller og 2 Mændseffter Sielandske Low z. Bog 22. cap.
ut supra Ting. Hinc. Stocknaffnsidemut no loco. Saadanne

Tingmændkaldis i Norge Laugrettis Mænds unde Vocab. Laug¬
Ret. Dognaffnis deoesaaudt Tyff. B. 4.Cap. Tingmænd: hvor
derformeldis, at Tingmændene skallegge Tyssven steffneffor til
første Ting at møde som hand er inden Fylckis. etc. Dict. Tyff. Bin

tertn.lias.
Tingmænd sigis bei gemeen som søge Tinget, hvad hel¬
ler de hafvepaa Tinget at forretteeller ey i hvilcke den Norske Low

forplicter at gribe og binde den som giør Perlement og Slagsmaal
inden Tinge (unde Vocab. Saargiorsapra) eller bøde en Marck
Sølff, hem, Tingmænd ere ogsaa plictistesat følge Misdedere til

Retterstedetseller bøde enhver som det icke giørsen halff Marck (for¬
staaede Mænd som ere paa Tinge naar Dom gaar.) M.H.B.). Cap.
intert.

Tingsingseller og Tingsiug Mand udi Lowenkaldet inte.

status,
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status. Lat det er den Mand, som er med Low og Ret ofvervunden
og feldt saaledis at handicke maa svare for sig selff til Tinge om
hand der tiltalis Jocey heller ved Low eller Eedkand frelsis eller oprei¬

siss ut proverbinm Athvilcken Mandssom 36. Mænd (ↄ: tre Tyl¬
ter)icke kunde hielpe med deris Eed, hand kand aldrig helbredis for

saadan Siugdom. etc.
Skaansk Lows Arfvebog 14. cap formelder at den Bonde

kalde vising at være der ey maa til Tings ride og eysin Maali¬

gienmælet (forstaa) saaledis forvunden, at hand ey maatte svare for
sigsutsupre. Nota: Vdi Closter maatte icke heller indtagis nogen
Tingsiugmand igammel Dage hvor om besee jut Seland. lib.1.

cap. 29. G supra Vocab. Closter. Clias
Tingstuds Rabula. Lat. kaldis den som er Trætterkier Joe vil
rage udi hver mands Sag til Tinge som hannem intet vedkomer

eller og en ret gammel Trættebelle som for sin Skalckhed-Practicker
og Kroge Lowersicke bør at lidis eller tilstedis inden Tinge udino¬

gen Sag, for andre at brugis. Hvoromsee Christ. 4. Ub.2. Cap.

6 artic. 16. par gr o. Clias Lowstud ut suo loco.

Tingsiug=Ovinde er Erløs Qvinde som med Hoer eller
Tyfverhaffver sig mod sin Hosbonde forbrut, og derfore til Tinge

klaget og Dom overgaaet saahun icke selff, aff dets Aarsage maa
raade for sine Nøgles eller og noget betroessetc. Vide Skaan. Lows

Arfvebogcap. 42. Glupra Vocab. Ledom.
Tings=vidne derom lege Jyd. Low lib.1. Cap. 38.42. & 43.
Deter Tings=vidne sominden Tinge forhandlis inogen Sag¬

og det de gode Mænd paa Tinge vaare svidne det de saae og hørde
og strax i Tingmændenes paabørs indskrifviis i Tingbogen o. si¬

den effter Tinghørernes eller Stockmændenes vidskab og vidne
gifvis efter Tingbogen beskrefvit under Herritzfogdens Skrifve¬

renssor tvende Lowfaste Mænds forsegling (dog efter en hver Lands
sted og brug) hvilcket er saafast og sterck, at ingen med sin Eedeller
Low kand det fra gaa. Jyd. Low lib. 1. Cap 37. Sjur seland. lb.2.
cap.
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cap.. G entertusinali. Ritt: Men dersom saadan Lowens Fri¬

hed blef misbrugt at noget for Retien i Tingbogeneller og i Tings¬
vidne anderledis bevisligt bleff indført og derefter udi Tingsvid¬

ne gifvisbeskrefvet anderledis end som inden Tinge sig tildrog, da

kandsaadatseffter Bevissletteligen iglenkaldis sor underkiendissthi
Lowen forbinder icker imod Tingsvidne jo at maa føris Vidne

etc. Lege Ting Lufra.
Tings vidne som gielder paanogen Mands Liff eller Eye¬

dom maaeystedis eller udstevis beskrevet uden den det paagielder
bliver der tillowligstegnetheller og fanger Lowlig Kaldor Varselsel¬

lerocer selff til Vedermaals Ting. Reces Christ. z. artic. 14. Handf.

Erick Regt, paragr. 7. Vide Norsk Low Tingf. B.4 cap. & supra
Vocab. Vidne Nota¬

Althvadsombeskrifvis inden Tinge efter lowlig Medfart
og effter en hvers Ord og Gierning paa det ingen med sin Eedryg¬

geeller kuldkaste. Iyd. Low lib. 1. Cap. 37. Sjur Seland. lib.2. Cap.
1. Gal. Lege Clossam cap 38. Jyd Lowlib.. Ocaltssaa vist inden

Tinge bestrisvis og for affskeedigis det skal uden modsigelse gifvis
begge Parter beskrefvenlom de det begiere. Reces Christ. z. Art.13.

Tingsvidne imod Tingsvidnes eller og Vidne imod Vidne

naar saakommer, dasiger Jyd. Lowlib. 2. Cap. 7. om Sandmænd

At det skalstaal som Biscopen og beste Bygdemænd følge og stad¬
feste forstaa: Om Vidne er imod Vidne de Vidne som Lands¬

dommer kiender ved Magt eller felder (som hand endeligen giøreff¬

ter Rettens tilladelsesom de for honnem indsteffnis ordeskyldis. Reces
Frid. 2. Art.4. Saadanne Vidne som til Landstingit er ved mact
kientsdenkand Inderdommere tryggeligen effterfølge. Vide Lands¬

dommer sapra.
Deris Straff somblifoefeldti Tingsvidne beskrifvis udi
Christ z. Recessis 16. Art. at deskulle straffis paa deris to Fingre og

deris Boeslod være forfalden til deris Herskablot maa aldrig faa op¬

reisning igien omhand befindis at vidne aabenbare Løgen med fri
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villie oeret Forsæt. Constit. Christian. 4. Dat. Hefn. den 14. August.

1890. Fromulgatasiger At de som kiøbte andre til at vidne Løgensel¬
ler anden werlig Gietning at giørelde skulle straffis paa derts Boes¬

lodsocactis icke bedre end desom Gierningen giorthafves etc. Vide
Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. 5. art . & Vidnisførere insraa. ltem Falsk

Tingsvidnesupra.
Tive=Vinterschæffd derom siger keces Christ z. art. 10. At

hvis Gods og Eyendom nogen Mandhafver haft i Haand og hæfd
udi 20. Vintre ulastor ukiet det beholder hand Angerløssor uaff¬
vundelsuden saakand findis og bevisiissat det er enten Pant eller For¬

lehning Legesupralo ab. Hæffe.
Tiur Temus, larine. Det Nødkaldis Tiurssom holdis hos
Kiøerstauus, masculus, nencastratus, det er den Oxe eller Nød som
eyer udskaaren. etc. Den Nerske Lowgitver her om Anledingssaa¬

ledis: Giørnogen Mande Tiur skadessiden handet 5. Aargam¬
mels da svarehand der til som Tiuren tilhører: Dræberhandnogen

Mandsdaskal den Døri Arvinger begiere Tiren, og Eyerman¬
den forplict, at legge Baand paa Tiliren, og anverdehannem den

i Hænder: Vilhand det icke giøre da bøde 5. Marck Solfflocudleg¬

ge dog Tiurens dog bødis siden icke videre Bødersenten imod Kon¬

gen eller den Dødis Frender. M. H. R. 20. cap.
Tocke bod) Skaan. Low Ab. 5. cav. 20. 5. Tuckebod vel

Samtyckebodlidem, er 2. Øres saagode som 4. Ørtuge Penning
det er 8. Alb. effter gammel Mynt, som den bøtte der dræbte noget
Ovægs (foruden Skadegleld) Men i den 35. Bogs z. Cap. det er
Tucke, eller Somtyck bodsz. Marcksomskalbodis aff Hoerkar¬

len der giør Hoer med Bondens Hustrue, foruden anden Bodsor

er det den ene Sag der bødis 3. Marck for Tycke. lidecap Stert.
allegat. Lege Vocab. Bonden maa for Hoersetc. supra.

Toffte koldis nogenringe Jord som enhver Bondehafver
færdelis til deris Gaarde gemeenlig indluckt og indheyanit. Hine

Tofftegaarde vel Gaardstofft nem Soren-tofft d hine

Gaard¬
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Gaardesæde=Tofft & Landboctofft gamleve nye Toffte
hvorledis de skulleholdis og sortgis saa og hvorledis Toffter opgif¬
vis og reebis naar Reebeller Soelskifste gaar paa Bye; det læris

Jyd. Lowlib. d. cup. st. 52. S. G jur. Seland. lb. 4. Cap. 264.
Hvorledis Toffter skulle indbeygnis med Gierde det lærist....

Iyd. Low cap os. Saasom Toffte stisstis i Bye, saaskifftis og all
Marcke Jord. Jyd. Low lb. capssin sine. Lege Jocab. Reeb

suptat.
Tofftegold det er et Norsk Ordfor forklaris udi Lowenseffter

Tertens Anledning at skal være; Marck Solff Bøderssom skal
bødis for hver Styre=Homlesdet er det Rumssom Skipper og Stor¬

mandhafve til deris Redskab og for hver Toffte bødis Kongenen
marck Sølff, (forstaa) Bønderne i Norge, som en ville tage dens
Seyll og hindrehans Reyse, som icke vil sige og angifve hvorhen

hand vil seylemed Langskib som der opbyggis af ny udi Herredit
deskalbøde og udgifve forsagde Bøder derfor, som kaldis Toffte¬

gold. Unde Vocab. Lang=Skib. lem V. f. Biscap. purag. ultimo.
Togsdeter Borgen i Lowen u, selff at gaa i Togor Bor¬

genfor sig. Deqvo Jydske Low lib. 2. cip og intertu Skaan. Low
lib. 7. cad.. 2. 4. 7 18. Plura supra Borgen.
Togsætte er at vedkiende som som mand sine Kaaster ian¬
den Mands Hæsidfindersockiender sig der ved være sig hvad det er

som Hors eller Nødt og det der Togsætteror vedkiendersbeslaar
arrestererseller besætter det paaen Rit. Hvorledis der medskalpro¬
cederis, der om see Jyd. Lowlh.2. Cap. zo. lem, Hiemfødis Vidne

stora. Men hvorledis staalne Kaaster skulle Togsættis som findis
i nogens Huus som Hosbonden eller Bonden ereyhiemme derom

videcapan. ejud. lb. Plarasapra Vocab. Borgen. Lege Jyd. Low

Ub. 2. cap ie in Glossa. Bircke Retlart 13. Gig. Gsupra Arrest.

Toldskaldis den Afgiffts som gifvis aff de Vaere der udeller
ind i Rigetforis latine vectig somhans Mayest. til en Høyheds
recognition aff Kiøbmændene betalis; som udi alle Landeerbruge¬
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lig og udi Guds Ordstadfestorbefalit som hos Matth. i det 17.
Cap. v. 24.25 26. Gult. G Cap. 22. v. 2). Epist. Paulitil de Ro¬
mere i det 13. Capit. v. 7. Nota:

Den Toldor Rettighed, som Lowligen aff Herrer og Førster

udi fremmede Lande paaleggis skal en hver Skipper og Kiøbmand
velvillig udgifve. See Ret. artic. 72. Videsupra Skat.
Tolds Acciseleller anden Paalealskulle ickepaaleggis Landet

foruden Stændernes Inor Samtycke. Privileg. Christ. l. paraz 36.

lem Privil. Frid. par 18 9.
Toldens Opbørsels som til Grændsernis og Festningernis
Defensioner paalagt bleff paa adskillige Toldstæder wtilbørligen
omgaait med hvorfore hans Kongel. Mayest. høyloflig ihukommel¬

sel Christ. 4. naadigst nno 162. den 12 Januarii, hafver ladet

udgaa oe publicere, en fuldkommen Ordinantze om Tolden, hvor
effter alle og hver som vedkommer under deris Eedt Troskabsocan¬
den tilbørlig Straff sigskullehasive at rette og forholdesocer samme

Ordinantze eller Forordn. affdeeit udi Artickler eller paragraphos,
dennem som vedkommer at holde og efterkommes under tilbørlig

Straffete.
Odermeere hvorledis Tolden ofver ald Danmarckskalop¬
bærgisder om seeskegis Frid z. Told Rulles Dat. Hafn. den 13. Au¬

gust. Anno 161. hvor udialle Vaarene som udor indførissbaade af
2

Ind og Vdlændiskelspecificerit, hvad der aff giffvis til Toldsetc.
Ilige maader udi Norge hvad der gifvis til Told) baade aff

Indlændiske og Fremmede der om see den Norske Told=Rulle. Dat.
Hafn. den Augusti, Anno 1660.
Saa og her foruden hvorledis Skibene skullelegge an naar
de indkomme for sig angive og hvorledis ellers i alle andre maader

den Trasicaverende saa vel som Tolderenoe Toldbetientel dennem
hafve at rette. Der om Forordn. Frid z. Dat. Hafn. den 30. Julii, An¬

no 1649 Parag..2.3.4. G S. Sc.
Besviger nogen Indlændiske Toldensdehafve forbrut Vaa¬

rene
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rene og første gang 30 Rixdaler anden gang dobbelt tredie gang

3. gange saamegit. Menskeer det offtere da siande til hans Kongel.

Mayest. naadigste opreisning om hand videre Handel maa stedis.

ibid. par agr..
Førster sig den som inoget Embedes er hans Kong. Mayest.
medsær Eedforbunden, den forbryder Vaarene og straffis første
gang paa 20 Rix daler, anden gang dobbeltstredie gangactis for den

som sin Eedmotvillighafver forglemt og offvertraad og stande til
hans Kongel. Mayest. om hand der effter oprictid skal actis. ibi.

dem parag. F.
End understaar sig nogen uden hans Kongel. Mayest. Tolds
rictigaffelarerings at bortlobelde hafve forbrut Skib og Godsthvor

og naar de betrædis og Skipperen tiltalis som den der hans Kong¬

Mayest. Rettigheds Tyffatteligenhafver bemærtigit. Dict. Forord.
Regis Frid. z. Dit. Hafn, den zo. Julii, Anno 1649. perag. 12.

Tolderen og Toldskrifveren Telonarius Sseriptuarius. L.

skulle sværge Stadtholderen udi Kiøbenhaffn, om de der fra forsti¬
ckis ocellers paa Lehnernes hvor Toldsteder skal saadanne Told¬
officerer sværge Kongens Lehnsmænd naar de efter Toldordnin¬

gensformelding ere der til forordinerede Men hvorler is Tolder¬
ne og Toldskrifvere skulle giøre deris Eed det lærissammesteds pa¬

rag. ultimo. Om Toldens forhøyelselderom see Forordn. Christ.
4. Dat Glycksiad den 15. Junii, Canno 16to.
Tolderemaa eytilstede nogen Øxen igiennem en heller at ski¬
bes uden dehafve deris Lehnsmands Zeddel der paa eller og Adelens

Beviser hvor de ere kjøbte og ofverstallede for da der efter aff Lehns¬

mandens Fuldmægtigessom der commenderer, eretalde. Reces Christ.

4 b.2. Cap. 13. art. 1. Parag.3. Om Misbrug udi Oxenhandling

derom see Christ. 4. Forordn. Dat. Friderichsb. den 31. Julii, 1647.

Lege Ziisezedeler. infra.
Tolffmænds=Eedder om finder den gunstige Læser udi Jyd.

Lowlib. 1. Cap. 34. Ub. 2. Cap. 27.5.61. 23. 96. 98. 5. us. lib. z. cap. 33.
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5254. Hine Tolff Eyermænd der om formeldis Iydske Low lib.1.
cap. 2. Legesapra Vocab. Eyer. lem Norsk Low L. L. B. Scap. G

M.H.B. 22. Cap. &c.
Top og Tagelssigis fersiom Skibe naar de ved Stormel¬

ler W være undergaaet at mand hverckenkand see Topeller Tagel

saade undergaae med Top og Tagels somer proprie sagt. Dernæst
sigis det imereyrie udi Lowen om Heste med Bidzel Sadeleller
Tømmepa. ut Jydske Low lib. z. Cap 4. naar Hesten med Top og

Tagel blifver borte det er med Sadel Bidzel og andet tilhørige
eller ocsom Hesten døersor Top og Tagelhiemkommer etc. Hine

proverbium, naar noget er slet borte med alle da sigis at det da er bor¬

te med Topor Tagel.
Top, kaldis de Huse eller Boelt som byggis udepaa Mar¬
cken fra Adelbyes blive des. Aar rolig) og wepaakiært dakand de
ickesiden opdeelis Menklagis derpaa inden 3. Aar dalkand de

opdeclis.

Jydsk Lowlb. 1. Cap. 27 siger derom: Er Torpgiort ude paa
Marcken ocer alt en Agerskifft og Engskifft for skieldem om hvad
til Torphørsochvad til Adelbye daskulle de vilde der i Adelbyeboe:

Tyckis dem i Adelbye boesat det Torpstaar dem til Skades damaa
dekalde dem efter igien om den Skade er dem waalig og wlidelig.

End villede ey effterfare daskal mand legge dem Laugdag for paa
Tingefeffter at fare. Sidde de efftersat deere Lowlige opkrafveleo¬

opdeeltes ligge Kongens Ret ved. Doghaffve de tre Vintershæffd
paaderis Bygges wiær paa Tinge daamaa mand dem ey opdecle.
tert Fresllegat. Omøde Torp lseejus Seland. lib.4. cap. 39. Plu¬

rahos det ord Lawhæsids G Reces. Christ. z. art. 30. om 20. Vinters

Hæffd. Lege ocab. Vonginfra.
Torvefred, eller og Torrefredidem erligesom Bye eller
Bresfred forstaai Kiøbstæderne. Hvonogen mand dræber paa

Torve eller saarerseller Baardager da bødis først Skadenfor der
osver 40 Marck for Torfvefred, Bondenfor go marck Kongen.

Der
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Oerom see Skaansk Low om Orbødemaallcapn. Lege Baardag

sapra. Hine, Torvekiøbt sigis om det mand kiøber aabenbarlig
med Vidne udi Kjøbstædernes paa Marckeder. Iyd. Low lb.2.

cap.93.

Towmaalere s. Vaer som ere fuld Tosmaalele Low¬
maal i Retten og skalendeligen alle Sager udi voris Danske Ret
fulddrifvis sog en længere forholdis under nogen Dommerejends. V¬

ger uden det skeer med Parternis bevilling. ut Reces Frid. 2. artic.s.
G Forordn. Christ. 1. Dat. Koldingh. den 14. Augusti, 1890. Intet
mindre end 6. Vger fuldkommis Lowmaal med Sandmænd. Iyd¬

ske low b. 2. Cap. 6. Tord. parter 7. Persecutioomniumcauserum,
super qvibutenemur Stockneffnsdiscernere debet fieriper tria

placita. Jus Seland. lib. z. cap. 25. formelder tertu sinal, at ingen of¬

ver 4 Tingbør med Retten at opholdis forstaar om den som søgis¬
eyvilmødeorsvare forsigletc. Lege Vocab. Saledag sufra.

Towsmændere de, som inden Tinge opkræfvis at dømme
eller skielne i de Sager de bør ved deris Eed. ut, Sandmænd eller

Næffn: Sandmænd ere 8. i Jydlandog Fyenletc. men Næffninger
ere og 8./ endogsaa 12 Mænd: i Skaaneskal de væreys Mænd og

y i Sjællandsdeskulle deris Towg fuldgjøre inden 6. Agessefter de

erelowlige opkræfvede. Retes Frid. z. art. 7. Vide Sandmændelem
1
Eedsupra, Gucke
Ret ort. 7. Gr.

Tommer lignum. Lat forstaas til Landværne Skibsbyg¬

ning ut, i Norge skalhuggis paa Kongens og hver mands Skow

til Iaffnede, orligesom enhverhafver Lodor Deel thricke skalen

Mands Skowalleene ødis Ilige maaderskal huagis Tømmer
ihver Mands Skowe, til Skibshuus etc. unde vide v. B.2. cap.
Hinc. Skibs Tømmermændskaldis de Tømmermænd som hug¬

geot bygge Skibe deskulle tilnæfnis alle som ere inden Fylckis og

videre som behoff giøris (til at bygge Landværne Skiber)de skulle gif¬
vis Lønfor deris Arbeyde somreter. Hver Stanne Tømmer¬

mandssom tilsagt ersocickekommer bødeen Marck Solff og hver

Fyl¬
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Fyldings=Tømmermanden halff Marck Sølff. Indløber nogen
frasit Arbeydesnaar Kølen er sat paa Banckestocken, er det Stafne¬

Tommermand, bøde til Kongen 8. Ørtuger og 13. Marck Sølfff
og hver Fyldings=Tømmermands. marck Solff. Dist. A. cap.

intet. dreilegat. Nota¬
Tommer og Huggen=Bordsmaa liggett Aar omkring i Al¬

minding. End stager nogen det som maatte ligge bøde 6. Øre Solff
til Kongenssaaoe fuld værdt for det handtogs og Afvindsbod, efter

Laugdomme. L. L. B. Sp.Cap. parag. 6. 7.
Tøndemaal (Ingen Tondemaa brugis udi Riget uden de

som findis brændte med tre Lower og det Aarstallysoz. eller og de

Tønders som komme der med ofveteens undtaget Riberhus Lehn
som altidhafver hafft sit sær Maal. Reces Christ.4. lib. 2. Cap to. art.

2. Vide supra Maal.
Odermeere er forordnit over alt paahans Kong. Mayest og
Kronens Læne Adelens Gaarder i Kjøbstæderne saa velsom paa

Landsbyernes ingen Tønde brugis uden den som udi størelse, høyel¬

selbiedelse og dannelse ofver eens kommer med den Tøndepaa Pro¬
viants-Husit udi Kiøbenhaffn. Octil den Endes skal saadan Tøn¬
de med tre Løfver og Aarstalbrændtstil alle Lehnene forskaffis hvor

effter alle Tønder som skal være tilladt at brugis (skalgiøris ocret¬

lis Ribber Tønde undertagit. Forordn. Frit z. Dat. Hasn. den 1.

Julii, Anno 1651. parag. 1. Lege Vocab. Maalsupra.
Skulle og alle Skiepperssaaledislignis og rettis: saaatenten
femsserssius ottes eller flere Skiepper, efter som de udi hver Provintz
ere brugelige saadan en Tønde fylde Der til med skulle de værelige

høye lbreede og dybe lot udi Kjøbstæderne brændtes ocingen uden de

som ere brændtestilstedis at brugis ibid. par 8.2. Nota.

Iligemaader skulle alle Tønder som Salt med maalisli¬
gnis og rettis effter den Tønde som udi Kiøbenhafn anordnis at
skulle brugis. Dict Forordn. Frid z. Dit. Hafn. den 15. Julii, Anne

161. Paragr. ultimo. Lege supra Vocab. Maal.
Huis
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Hvis Korns Rugs Biugl Malts Saltieller andre slige Vaa¬

res som i Norge skal maalis med Tønde det skal maalis med saadan

Tønde som i Kiøbenhaffnbrugis, og der efter skal Skeppen rettis

saa der ganger 6. strøgen Skepper i Tøndenfor)2 strøgen Sættin¬
ger eller halfve Skepper i Tønden og hvor Mæle eller Soldbru¬

gissdarettis de efter Tønden, dog at Tallit er ligeleffter som ihver
Bygdelaug sedvaanligt hafver værit. Nota.

Vdihver Kjøbstædi Norge skal Lehnsmændene udi Hofvit¬

Lehnene tilskicke Borgemestere og Raad udihver Kjøbstædideris
Lehnsen brænd Tønde, effter den maade som forskrefven staars hvor
effter alle Maale Tønder skulle lignis og brændistskal og lige saa for¬

holdis udi Lehnene paa Landet etc.

Nota. Vdihver Kjøbstædskal være en soren Maaler som skal
maale alt hvad som kiøbis eller selgis med Tønde og ind eller udfø¬

risforskal handhafve for 24 Tønder Maalepenge 8 ß. Danske:
Maaey heller maalis med anden Tønde udi Haffnerne, end den

som brændt er og aff Lehnsmanden udsendt. Endsbefindis nogen
at omgaais med falske Tønders Skeppers Vegt, Bismer Alneel¬

ler Maalsdastraffis derfor effter Lowens som ved bør. Norsk. Low

K. B. 29. Cap. par ig.2. Gult. Vide Dict. Reces. Christ.4. Ub. zart.
u. Lege Vocab. Laugmand supra, G Vocab. Vegt infra.

Traads eller Træds Jordsidemskaldis den Jordssom ud¬
leggis til Fædrofftor Græsgangs ut i Norge. Hine Trosidem, ut

noloco. Traadsskal være den fierdepart aff Jordens som skal lig¬
geusaaedfor kaldis Trætz Jord: er den Jordugiød daskalall Vin¬
termöglegais hen paa den Jord som ugisder uden den ene Nattis

Mogsnaar Bonden farer aff Gaarden. Et Traadmøgitsdaskal
anden Jord møgis som meest behoff hafver, ellers gielde Bonden

hvad Skade der aff følger efter o. skiellige Mænde Doms om hand

hafver ulowlighandlet. L. L. B. S.Cap. Lege Vocab. Bondesom vil
affløtte. Alas Trædtz=Gierde unde Focab. Balcksupra.

Træler en Tjenere for Liffegen som udi fordum tiid kiøbtis

Gaggg
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eller fangendis udi Krigs eller og den som er Trælfød verna, Lat.
Nota. Om saadanne Trællefride andens Hestsuden Forlofformin¬

de da bøder Træls Husbonde til Bonden fulde Bøder ligesom
Frelsmand Men Træls Hudgaar i Ombudsmands Vold, for
Kongens Rel. jure Seland. lib. 4. cap. 26. Pluraom det slags Folck
lege lib. 5. Cap. u. 2. Om Trælbegick Manddraabsda bøtte Husbon¬

den og derforesefter Sielandske Lows z. Bogs z. Cap.

Træl) Mancipium. maaey arfve. Jyd. Lowlib. 1. Cap. 28. in
tertu sinalt, maaeyvære Verge eller Formyndere) cap. 31. ibidem.

maaeyfare i Lethingfor sin Hosbonde. Jyd. Low üb 3. cap. 2. End
kommer Træli Lethingspaa hans Hosbonds vegnelda maa Kongen

tagehannem til sig om hand vil eller mælehannem fræls for hver
mand. Allegat. tect. Jure Seland. lib. 5. Cap. 12 siger Sender mand

sin Trali Lething uden fulde Hafves da hafveforgiort Trællensor

bøde 3. Mack. Idermeere om Trælle vide Skaanske Low ub.s.
per totum. Endsstiælen Mands Træl og hans Hosbondevil en
løsehannemsdamaa handhengis. Skaan. Low lb. 7. Cap.20.
Trælle eller kiøbte Svenne, hvorledis med dennem skulde

forholdis effter Guds Lows i det gamle Testamente der om læs den

2. Mose Bogs z). Cap. A. v. 2. ad 9. Mose z. Bogs 25. Cap. v.
34. adfinem capitult, Glb. 5. Cap. 5. v. 12 1./4./5./6.17./8.

Menhvorledis med Trælle eller Tieniste Tiunde skulde forholdist
naar deris Hosbonder sloge dennem at de dødes eller om de blefve ved

Liivet eller miste noget Ledemod der om las Mose 2. Bogs 2) Ca¬

pit. v. 20.2).26.27.
Trælast som aff Norge maa udføris hvad der aff gifvis til

Toldsochvorledis der med i alle maader skulde omgaais det deter¬

mineris udtrykkeligen udi Forordn. Christ 4. Dat.H.fn. den 9. April.
Cnno 1643. Lige Vocab. Egetemmer supra. G Forordn. Frid.3.
Dat I fn. den 19 Augusti 16se hvor saadan yder meere specificeris.

Trælbordsconcisis. Lat. Jyd. Low ub z. Cap. 32. det er Træl¬
bordsom en blifver saaledis slagens at hand kand ey selff gaa fra ste¬

den

Tre.
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den men bliver der beliggendes ockand ey røre Hænder eller Fødder
men maa agis eller bæris der frasor er Beenbrøtocufør. Saadanne
Bøder og Straff er først for hvert Saar og Slags den tilbørlige og
rette Saarbod. Jyd. Low lib. z. Cap. 35. Dernæst skal betalis og op¬

holdis den Slagnis Kaast og Tæringssaavel som Badskærlønsor
der ofver 12. marck Bodfor der hos forbeholden om Lemmelestelse og

Lydessom der foruden særdelis skal bødis. Iydske Low lib. z. cap. 26.

27. & 29. Gyde samte.
Tredie-Aars Tage er en Plictor Rettighed i Norge som
alle Feste=Bønder skal udgifve hver Tredie Aar til Jorddrotten
nemlig aff hver Pund Skyld eller aff hverto Huder eller en Løb

Smør en gammel Daler i Landboe Vexel for intet videres enten til

Fogdenseller inogen andre maader. Norsk Lows L. L. B. Cap.1. pa¬
rag. 2. Endsbefindis nogen Tredie Aars Tages Forhøyelse da
maa ingen saadan ulowlige sedvane følgis medens rettis effter Lo¬

wen. Reces Christ. 4. lib. z. art.. 6. Legesupra Vocab. Kiendelse.

Tredie=Femt det er tre gange fem Dages vel i Dage Iyd¬

ske Low lb. cap. 33. siger=Om den som hafver Arff og Gield at kræf¬
veeffter død Mand, handskal kræfve det inden tredie Femt effter
handhiemkommer. Alle Saarbøder skulle og bødis inden Tredie

Femt effter Saarer hannem Lowdeelt paa Haand. ut tert. jur.
Cimbr. lib. z. cup. 27. intellige effter Dom der paa forhvætfvit vide

jur. Seland. lib. s. cap. 18. Hvorledis hiemfødde Fætil Tinge skalhæ¬
lisinden Tredie=Femt. Femt regnis oci Lowen for s. Dagesel¬

ler og fra Ting til andet. Vide Femtsupre.

Tredings=Hafne igamle Dage der aff skulle udredis 4.
Mænd i Lething thi Tredings-Hafne reiste en aff mindre enden

Marck Guld. Vide Jyd. Low l. 3. Cap.12. 1. Gesapra Landbec.
Tre Marcks=Bodldirom findis Jyd. Lowubl. Cop./4. K.
43. 5. 56. 1.2. Cap. 13. 27.3. 37. A. .. 52.61. 73 79.97.128.109.

b.3. Cap.3.S.2.3931312.35 36 F. S.A.1.2.4.57 ( 58.
Den Norske Lowsigers Atallesteds hvor Tremarcks Bøder

Gaagg i
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følger der skal 6. Mænd dømme om Skadegield men hvor større
Bøder følge der skal 12. Mænd dømme om Skaden. L. L. B. 44.

cap. parag.n. Ocskal en Marcks Sagerforde som mindre ere ver¬

gis med 3. Mænds Eed. unde Vocab. Lyritter Eed. lem Tyff B.

16. Cap.
Tremarck, saavel som 40. Marckskandoefaa følge anden
Bodslegem text. cap. Fö. Ub. 2. jur. Cambr. udite myus locus, C per.

sonadelictum iggravint.
Tremarcks=Mands Homo trium marcarum, kaldis gemeen¬

lig den Mand, som allerede er dømt til sie Tre marcks=Bøder at

udgifve Men udiden Jyd. Low üb. 2. Cap. Fl. der forstaais det om
den Mands somhafver Tre Marck ved athette; thidaskal hand

være Næffning ut Constit. Woldem. G Christoph fill, Anno 1360.

promulgata Parag. 28.
fydsk Low lb. 2. Cap. 52. sigers At saa offtes som en Mand low¬
lig kræfvis til at være Næffning, og viley være; dagieldehand Tre

Marck, indtil saalængehand vorder saa fattig, at hand hafverey

Tre Marck. Ters allegat.
Trætter Gield eller Restantzer maa ingen kiøbe eller tilfor¬

handle sig i Norge den Fattige der med at udsue og plage saafremt

hand icke derfor vilstaa til rette. Rees Christ. 4. Ub J. artic.B. Lege

Vocab. Landgilder supra.
Troldfolcks ere des som sig med Diefvelen bebundit hafvesel¬

ler med hannem omgaaes hvad heller det er Mand eller Qvinde
Lat. venesicus ch veneffra. Med saadanne Troldfolckskalfothol¬
dis effter Lowen og Recessen: Men de som sig med saadanne Trold¬

folckindvickle og ved deris Troldom noget understaae at lade for¬
rete straffis paa deris Hals uden all Naade. Reces Christ. Ub.2.

cap. 28 parag.2.
Troldfolckis timelig og ævig Straff den beskrifvis udiden

2. Mose Bogs 22. C. v. W8.lb.3. cap. m. v. R. & cop. 20. v.6. &
ult. Epist tilde Galater Cap. 5. v.20 2). Uinc.

Trol¬

Tro.

789

—— — —

Troldom Magia. Lat. ter semtelligitur. Men hvad der
om fin is besk efven i den Jydske Lowsdet læsis lb 3. Cap Co. ut, Om
nogen Mand viider andensat hafve forgiort hannem med Troldom¬

og ganger den ey ved som sigtis, da veries dog den som Sag gifvis
med Næsn i Kircke Sogensde qvibus Erricus, G Ericus Christopheri

silipperag 14.
Reces Frid.2. art. F. formelder At naar Kirckenæsinhafveof¬

versoret nogen som for Troldoms Sager er anklagit, da skal den

somofvisoret erlickestrax Rettissmen blifve besiddendissthisaalæn¬
ge Sagen indstefnis til Lands Tingetfor Landsdommeren da at døm¬

me der paa ocenten dømme forn. Kirckenæffn ved mact eller feld at
være; og dersom dens Slect og Venner som ofversoret blifoers icke

ville steffne Sagen til Landsting daskal Vederparten sieffnes ochaf¬

veendelige Landstings Dom som forsken. staar før end den Beskylte
blisverheden rettet. Her med stemmer ofver et Reces Christ. 4. lib. 2.
cap.6. art.2 som formelder at Landsdommer skalendeligen reise el¬

ler feide alle de Domme=Tow or Eederinogens Liff angaaendes som

for dennem indsie nis u anseet saadanne ey udi steffnung beskyldis

uret at være dømt. Vide Kircke Lowparag. ie. lem Kirckenæffn. 6
Voctb. Giæder supra. Lege Landsdommeretiam supra.
Troldom, foscinumaincantatio idem Lat incantamentum.
lem, Spaamænd) Tegens Vdleggere Sandsigere og Manere

forbindis i Guds Lowsat tilstedis iblant Guds Folck i den 5 Mose
Bogsys. Cap v.10.).12.
Reces Christ. 4. Ub.2 cap 28. siger) At dersom nogen befindis

med Segnen-Manen, Maalens Visning igien visse Dagis
udvellelse Charachterum Misbrug at omgaais oe der udifor¬

faren for dennem øfve og bruget de Personer der med befindis som
ey aff Adel ere hafve forbrut deris Boeslod og rømme Danmarck

Norgesoebegge Førstendomme: Men de saadanne Folckis Medvi¬
dere ere og deris Raador Daad til sigor deris bruges eller bruge lades

skulle første gangstaa aabenbare Skrifftet og straffis ofver Formuen

Gaggg ii
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men befindis de anden gang da uden allexception, værelige Poen og
Sitaff undergifne med dennem som Konsterne øfve og der udifor¬

farne ere. Sallegat. Reces Slots Lege Adelen, lem Øffrigheden

Jupra¬
Trosso Fællitz Marcks eller og den Marcksom ligger til Græß¬
gangor i Fellet. Compescuus ager. Lat hvor om Jus Seeland. lb.4.

cap 4. formelder: Omnogen vilsin Ager indvenge indbeygneel¬

ler indluckesda skalhand der imod udlegge sin Hofvit Toffitil Tros
for saameget som hand venger ind i Alenden det erhandskaludlegge
aff hans Hofvit toffte Jordt saameget igjen til Græsbeed somhand

indyeygner og indlucker aff Felleden. Tert praallegat. Lege Vocab.
Alende supra. lem Traadetiam supra.

Trøndings dag, 2. Ret 30. Dage efter død Mand i Jyd.
Low lib.). Cap. z. paahvilcken Dag Gieldskalkræfvis thi da bør

Skiffte at staa. Jyd. Low lb. 1. Cap. 33. Kiendis rette Arvinger ved
Arffspaa zo. dag dagielde all den Gield der kræffvis etc. cap. 26.

supra Vocab Gield.
Tryg Tutus. Lat. o. at væresicker og fri ochafve Leyde til
Retten og fras ut apud Tordonem parag 6. eller og anden særdelis Ley¬
dessom nogen kand væregifven. Vide Handfesin. Frid. 2. artic. 22.

Calids:

Trygt at sværes ersat gifve Orfeyde oe Qvittering for Drab.
jur. Seland. lib. 5. Cap. 24 Skaan. Low lib. s. Cap.1. Gart. 15. Orbøde¬
maal cap. 2. siger: Om nogen Mand dræbis paa Trygeller paa

Blodfestesdagifver Kongen Skyllingofver den det giør: Kommer
handtil Fred og Bod, da bødis fuld Mandbodt og der offver 40.

Marck) Kongen og Vondenffor Nidingsverck. Endshugger eller
slaurhand til Blodviidelda bøde derfor effter Lowenfor der foruden
40 Marckssomsagt er. Vide supra Fredatsværge & allgat. Cap.

item Orfeyde supa.
Tryglere eller Staadere Aendicus Lat. som befindis at

omløbeudi Rigetoctrygle og ere dog føresestercke saadekunde

for¬
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fortiene deris Brød deskulle paagribis hvor de betrædis oe (effter
Dom) føris til Bremerholm sat arbeyde. Recest. Christ. 4. lb 2. s. v.
1. art. 2. siger ydermeere Atofver saadanne omløbendestercke og fø¬
re Staadere eller Landstrygere maa straffis alvorligen som Tat¬

terejeller andre Fredløse: Men hvorledis derette Fattige og Hus Ar¬
me i Kjøbstæderne skalglfvis Tegen, og maa der med omgaalder om

see ibid. artic.3. stem Reces Christ. z. art.. 62. & Constit. Frid 2. sub
Dat. den 27. Decembr. 1888. item Borgemestere og Raad supra. Vide
Norsk Low C. B. 26.Cap. Om Tryglere eller Betleresqveresu¬

pralie.
Tryglere paa Landsbyerne skullegifvis Tegen paadet hver

isit Sognkand værekiendt: Findis nogen Betlere at inddrage i no¬

get Sogen som en hafve Tegen den maa paagribis og hudstrygis.

Forordn. Frid. 2. Dat: Hadersleffyus den 27 Decembr. 1858. paraer.
10. Vaar at ynskelat saadant bleff effterkommit eic.

Trygleris Knapsackel maa enhver attvar Mand randsage
hvad dehafve med at fare og hvad Meen og Skavanck de hafvespaa

det Skalcke, fra dem som bør at hafve Almisses kundekiendis. Reces¬
Christ. 4. lib. 2. cap. 3 art. 16. paragr. 2. Idermeere de har materia

læge sapra Borgemestere og Raad.
Trygler og Betlerisikuldem mdey gifve sig til. Der omta¬

ler Syrach Cap. 41. Versione Lutheri, v. 29. 30. 5. 52. hvorhand

siger: Mit Barn) leff ey hen i Betleries Leffnit det er bedre at døef
end at betle. En Mand som seer til et fremmed Bordshans Leffneter
icke for Lin at regne hand skalbesutle sin Siæl med Fremmid Mads

Men en vittig Mandssom eroplærtsskalvaresig. Tryglerjskal
være fød udi en Whluis Mundsmen ihans Bugskalbtænde en Ild.
Vide Version. Resenii, Cay 40. v 39. 52. 7 33. ejud. Derforeskalen

hver arbeyde med sine Hendersaat hand kand hafve at gifve den Fatti¬
ge somtrænger og HErren skal velsigne hannem igien udt alle sine

Gierninger. Moses Bogs is Cap. v.4. S 10. Sy). Melius estdare

qvam accipere, &c. Vide supra Fattige.
Tyen¬
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Tvennet eller Tvemundet Saar vulnus anceps. Lat. er
det Saar som erigiennemstucket og hafver ivende Huls som mand

vorder stungens enten igiennem Laar eller Legseller Arms eller Haand,
eller hvor som mand vorder gjennemstuckit paa Mands Liff. Her om
taler Jydske Lowlb z. cap. zo. hvis Bøder ere 6 marck Penge. Vide

jus Selandb.3 cap 4. Skaan. Low lib. 5. Cap. z. Lege Saarbod

supræ¬
Tvertingsforum condistum. Lat. St inden Tingsiockenes eller
paa Tinge. ilt: Om nogen kalder anden Tyff over Tvertingsoc

ey følger hannem det siden paa Haand med Lowens bøde 3. Marck
Bonden og Kongen. Jydske Low lb. 2. Cap. 109. Skaansk Low ib. 7.
cap. 7. Vide Receß Christ z. artic. 20. Gaards=Ret artic.14. & supra
Vocab. Fredse Tingfredsete Lege Vocab. Skieldesupra.

Tvifvel, eller at Tville

latine dubitare, om saa skal være

somsagt eller angifvet er. Heromtaler Lowen at dersom Tvifvel
indfaldersom saadanne Stycker som icke egentlig kand viddis da skal
Dommeren følge den mildiste Part juxtaregulam: Interpretatio

in dubio semper inbenigniorem partem facienda. Iyd. Low lb 1.
capintertu. Gjur. Seland. b. 1. Cap. 35. Lege Vocab. Vaandis

infra.
Endsom noget Tvilactigt forefaltssaavist Geistligheden ved¬

kommer: udisaadanne Tvifvel=Raadige Sager hafve Præsterne
først deris Medhielpere der udi at Raadføre ocom de icke forstaae
Sagenret da Prowstensoe siden Biscopen og hvorledis desaadan¬
ne Bud og Brefvel uden bekostnings kandforskicke fremoe tilbage

der om see Receß. Christ. 4.lib. 1. Cap.2. artic. 29.
Tviftsmaal dubiatio. Lat om Sagefaldfforstaa udi Kjøb¬

stæderne, om Sagfald som forbrydis, imod hvis forordnet er med
Bryllupper Barseler og Begrafvelser der om siger Christ. 4. Reres,
At detsom sigbegifver Tviflsmaal udinogen (der om indberebne
Actickler sig nogen der imod at hafve forseet da skullede der sigtis

enten befrje sig ved nøyactig Vidnisbyrd eller og ved deris Eed som
den

Tvi. Tyf.
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den dennem foreleggisseller og være forplict deris Bøder at udgive.

Allegat. Receß lib. 2. Cap. F. art. 7. Parag. ic. Geistligheden som sig
der imod forseer paa dennem skal Biscopensmed Consistorio, eller Al¬

nisterio: Ocsaavist andre angaarsda Borgemestere og Raadjuden
all forhalning være forpliet i der udinden at kiende og dømme naar

lowligen for dennem indsteffnis. ibid. paragr. is. Odermeeresee Vo¬

cab. Nye Paafundsupra.
Tvigild) duplum. Lat. effter Lowen) er dobbelt saameget

som Tyfven hafverstaalet, hvilket skal igiengifvis Bonden eller
Sagvolderen aff Tyffvens efterlatte Formue naar hander Tysise¬

renfor der til Kongen 3. Marck. Endiganger hand ved Tyfnetpaa

Tinges eller det hittis i hans Hæsid da fare hand som andre Tyfve¬
og Kongentager hans Hoffvitlodsetc. Jyd. Low lib.2. Cap. No. 10 og

os Skaansk Low lib. 7. Cap.6. G Reces Christ.4.lb. 2. Cap.14. art. 1.

Tord. parag 44. Legesupra Igildse infra Tiusstraff.
Tutter recesm, agitare. Lat. o: at skuffe eller at støde. ut,

om entager anden fatsoctutter eller skuffer hannem frem og tilbage

skeer det inden Tingel aff vred Hulda bødis derfor til Herskabetso
Lod purt Sølff. Receß. Christ. z. art. 23. Men skeer saadan tutten

andensieds da bøde den det giør imod anden fremarck. jur Seland.
lib 3. Cap. 17.

Tyff) Fur. Lat det er altformeget vitterligt hvad Tyff er
dog herom taler Jyd. Low lib.2. fra det 87. Cap. usgadsinem übri,
c Gaards Ret art. m. 12.1. & Jus Seland, lib 6. Cap. 12. G.
Skaan Low lib. 7. per totum. G Reres Christ. 4. lib. 2. Cap.14. lem

Norsk Low Tyff. B.d. cap. ug. ad cap 12. inclusive. Nota. Gribis
Tyfven med ferske Gjerningersog med Kaasterne da binde dem paa

hans Bag og føre hannem til Tinge og antvorbe Dommeren han¬
nemsor fordre Domsor Ombudsmandso=Dommeren hafve Tings¬

dom til, hvad hand haffver forgiort med saadan skyld. cap. 57. lib.2.

jur. Cimbr. Skaansk Low lb. 7. Cap.1.
Den Norske Lowsiger Findis nogen med siaalne Kaastersda

Hybbb
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maa de bindis paahans Bag 1 og føris Kongens Ombudsmand, i
det Fylcke hand er tagensor hand er pligtig at holde hanuem, og lade

føre til Tingocfra; oeskaffe Bødel til at ræffsehannem saaocalle

Tyfve. Tyff. B. 2. Cap. parag..
jydsk Low lib. 2. Cap. 59. formelder: Om Ombudsmand)
(det er Herritzfogden eller andre der til forordnede Dommere) viley

tage ved Tyff (det ersom handey vil dømme hannem) dahafver hand

der med forgiort sit Lehn det er forbrut sit Embede, fordi det heder

at giøre Bonden Retløst og bøde der til Kongen 40. marck og Tyf¬
vens Frænder lige saa: Oc vorder Tyff siden løs da være Bonden

angerløs der hannem bant tert. allegat.

Endtager Ombudsmand Tyff bonden paa Tinge aff Bon¬
den og lader hannemsiden løs, uden Tyfsmercke da maa hand ey

kjære ofver Bonden der hannem bant. Jyd. Low b. 2. Cap. 92. Oder¬

meere siger Lowen At der som Tyf stiæler halff marcks Kaaste da

maahandhengis uden Synd fordi hans egen Gierningerhaffve

dømt hannem og damaa (Ombudsmanden) ladehannem henge
for Rettens Sagor Kongens Voldio ey for Hæffn. Jyd. Low lib.2.
cap. 58. Skaanske Low lib. 7. Cap. 15. stemmerother med ofver eet.

Gaards Ret art. n. talerom en marck Danske Penge som Tyff
maahenge for. Men hvad halff marcks værders der om vide Jocab.

Hesteleyes Marcksupra.
Hvorfore Christ. 4. Høylostigihukommelse naadigsthaffver
anseetsslighalff marcks værdsuliiget Menniskis Liffor Blodat væ¬

refor derforenaadigst befalitsat ald saadan Tinfverissom forstegang

forseeis medseller ogringere som offte begaais paa Kronens grunde,
ickeskal straffis paa Lifvet Men efter Dom skulle saadanne Tyfve

forskickie aff Lehnsmændene, til Bremerholm. Reces Christ.4. lib.2.
cap.14. &rt. 1. Lege Vocab. Adelen supra. Menhvorledis dømmis

skalpaa Tyfve stil Herritz Bye eller Bircke=Ting der om læs Chri¬
stian 3. Reces, art. 13. Uem Vocab. Domsupra.

Den
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Den Norske Low siger At Tyff skaldømmissomhand stiæl
ihvor hand vorder greben Tyff. B. 2. Cap. parag. ult.
Tyff forgiørey videre med styldtend sin Halsoregen Hofvit¬

lod. Jyd. Lowlib 2. Cap 97. & tol. Sjur. Seland.lib. 1. Cap. 41. G.
4 om Hofvitlod. Skaan. Lowlib.). Cap. 6. Vide sapra Vocab. Land¬

boes item Vocob Øttelbytetiam supra.
Tyffsmerckelstigma. Lat. der om formelder Jyd. Low lib.2.

capo. Om Tyff siiælmindre end halff marcks Kaaster og vorder
tagen vedfor ført til Tinge da er hand skyldig at have Tyffsmer¬

cke, idet ershandbør at at miste Hud eller Øre seller og brændis med
et Jernspaa Kindbeenit eller Kroppenseffter en hvers siedsor Lands¬

viis og gifve Bonden Igild og Tvigildfor Kongen z. Marck. End

kommer Tyff bunden til Tinge med Kaasterne ihvor lidet der er
ochaffverhand tilforne Tyffsmercke damaahand hengesor Bon¬

den tager Igild og Tvigild for Kongenhans Hofvitlod. Jydsk Low
Ub. 2. cap. 90. Vide Reces Christ. 4. Ub. 2. Capit.artic.. 63. Lege

Sagvolderen supra. Skaansk Low lb. 7. cap. 1. siger: Stiæl Tyff
mindre end halff marck, miste Hudeller Øre. Ydermeeresiger tert.

allegat om Tyff stiælicke meere end en Pengis værd, saaer det dog
Tinfverj. Vide Gaards Ret art. 12.13. lem Valroffinfra. Lege

Vocab Stiælesupra.
Tyff eller anden Mands som fangis og bindis ocey føristil

Tinge men uden Tingsdomløsgifvis den det giørshand er skyldig
at bøde Tyfvenseller den Fangenlo Marcks og Kongen 40 marck.

Jyd. Low lib. 2. Cap. l. Handf. Ericipareg 26. Endssiden Tyf¬

—

venerfangen med Tyffnet og gode Mænds Vidne 1 omhand da

udbryder og undkommers imod Bondens villie enten aff Bondens
Husseller paa Tingveyseller paa Tingesuden Tingsdom damaa

handbindis, hvor hand findissor giørehannem sin Ret. Endsvor¬
der hand saaløs, at hand faar i sin egen Frelse ockommer selff til
Tings ubunden for vil svare for sig da maahandey tage hannem

paa Tinge for de Sager hannem vildis menskal sigtehannem paa

Hobbh i
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Tinge og søgehannem til Lands Low, fordil enhverer skyldigat
haffve Fred til Tinge ocfral uden hand ganger ved skyld paa Tinge.
cap hi. lib. 2. juris Cimbr. Legesupra Vocab. Bindis.

Den Norske Lowsiger: Athvem som griber Tyfshand skal

forvarehannemsor ant vorde Ombudsmanden hannem bunden med
Vidnellader handhannem førløssbøde Kongen 4. marck. Tyff. B.
2. Cap. paragr.3. Men lader Ombudsmanden hannem løsstuden

Dom bødelige saa ibid. Men slipper Tyfven løs for Bondensi¬

modhans ville da bøde icke derfor. Tyff. B.s. Cap. parag.2.
Tyf som tagis med noget i Hændes og haftver hand eyskø¬

detil hvor hand fick detsdamaahand bindis. Ende næffner og paa¬

skinder hand Hiemmel eller Skøde, da bør den som hannem togsat

følge hannem til Skøder dog maa handen skyde længersend til tredie
Mandiden tredie Mandhand skal udrette de Kaaster der hand ved¬
gaar dog skal hand haffve Vidnesat udlegge de Kaastelderhannem

er tilfuldt med Skødel og bøde eysmenhaffve tabt sit værd. Ends

hafver hand ey Vidne tillat hand Corfvekiøbte detsdagifve dog Low
at hander ey Tyf ocey Tyfs Medvidere og ved sin Kiøbmand

enten lefvendis eller død oe hafve dog tabt sit værd som der er Vid¬

nes fordi at Vidne rinder Bast og Baandfor Kongens Ret. Jyd.
Lowsyz. cap. lb. 2. Vide Skaanske Low lib. 7. cap.2. om Orbode¬

maal. cap. F. lem Staallet Godssapra. Norsk. Low Tyff. B.

capit.
Tiuffsoe Tinfvens Medfølgeressaa mange som vorder vedtag¬

nesnaar Tyfnet giøris ifellig da maa alle for Tyfvehafvis ogbin¬
dissor de hafvealle forgiort deris Bojæl Men findis staalne Kaaster

i Bondens Husssom handhafver Laas for lda maahand bindissor
ingen anden fordihander Verie for Husitsdog hvad der findis i In¬
deste Mands eller Konis Laas eller Luckelse, som i deris Kiiste eller
Boelder svaret Bonden ey til. Jydske Low lib. 2. Cap og Skaan. Low

lib. 7. cap.6.
Den Norske Lowsigersat Tyfvel og andre Misdederes maa

mandbinde Sagisløs C.B.ncip.

Tyff
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Tyff somhandstiæler Hestjenten inde paa Staldenfeller ude

paa Marcken, da maa Bonden følge effter og binde hannem hvor
hand finder hannem. Jyd. Low üb.2. Cap. s. Men vorder der duelle
imellemsenten 2. Dage eller meeret og hand binder paa Skødeldaskal
Bonden følgehannem til den By der hand paaskindet, brøsterhan¬

nem der Hiemmelsdabrøster ey Bastreebsett. Videcap. allegat.

Tyff soren Mand) skalførst udleggesaameget som hans
Gienpart feldehannem til og der til Tvigild og Kongen 3. Marck.

Endganger hand ved Tyfnet paa Tinge eller at det hittis i hans
Hæffds de fare hand som andre Tyfves og Kongentager hans Hof¬

vitlod. Jyd. Low lib. 2. cap. ef. Hvorledis videre med Tyfsoren¬
Mand skal procederi til Landsting om handeyvil udlegge sine
Bøder derom vide intertu praallegat. & Vocab. Hærdis. lem

Giømtsupra. Handfestning waldemariformelder: Omnogen vor¬

der tregange Tyfsoren da maa hand med all rette dømmis til Gal¬

lien ocophengis. Alleg. loc. paragr.1.
Tiuffs straff forstaa den som for Tyfverjer overvunden

eller og Tyffsorensor feldt for Tyfveriseffter Lowenshandskal først
betale det Gods somhandhafver staallet efter vurdning, som det

vaar værdt hvilketkaldis Igild, dernæst skalhandgive den for
Sagen er i Tvigildt det er dobbelt saameget som hand stael. Iyd.

Lowlib. 2. Cap. 90. 1036 108. G Recess Christ. 4. Ub. 2. Cap. 14. art. 1.
Handfestn. Waldem erikalder det slickuthutte. Men Trigildud¬

tydis aff Eckenberg) at være Ofverbodssom Tyfvengifver Bon¬
den for Strickenspaa det hand icke skal hengissorer det ret Midsom¬
mers Penge nemlig z. Marckssom Aarligen hver Midsommer skull¬

leudleggissin perpernum commißi surtitestimonium. Den Norske

Lowsiger At Bondenskal hafve fuld værd for sit Gods, aff Tyf¬
vens Boel saaoe forhvis handhafver kaastet at søgeeffter sit Gods
og fuld Ret effter Laugdomme. Tyff. B. 7.Cap. paragr. ultimo. Lege

Tvigild. supra.
Tyfveor Mordere bør aldrig at hafve Fredithi de freds ingen

Hobbh i

Mand.

Tyf.

798
— —

——

Mand. Iyd. Lowtert sinalilib. 2. Cap.6. Gjusseland. lib. 3. Cap. 23.
pine Tyfnet.. Jyd. Low lib. 2. Cap. 96. & 97. Endskalder eller skiel¬
der en den anden for Tysklinden Tingeseller for Dom og Retsor kand

saadan Skielden ey beviseshafve forbrut z. Marck til den hand skiel¬
der ot z. marck Kongenseum notainfamie. Hvienimnon probst
qvodsbyeit, pænatalionis damnatur. Iyd. Low lib. 2. cap og jur.

Seland. lib. C. cap 12. Reces Christ z. ert.20.
Tyff om hand vorder sig forstaa naar hand segis for Tyf¬

veisdahafver hand Restit indtilhand blifver fore. Endser hand i Pil¬

legrims færdsdaskal mand hje indtil handhiemkommer. Erhandin¬
den Riget dog uden Lands daleggis hannem Maanets Dag for

Alle de Forfald der før ere sagde (Vocab Forfald) Jyd. Low lb. cap.
so de maaochergielde om hand erey hiemme. Endhørdehand sin

Saaf forstaa inden Tinge da hielperhannem ingen Forfald uden

Kongen lodhannem kalde. Iyd. Low lib.2. Cap.100. Skaan Low
lib. 7. cap. o. Gi. Endssigtis nogen for Tyffverji Lethingloe blif¬

ver ey der erklæretsdaskalhand erklære sig med 12 Mænds Eedinaar

hand kommer hiem. cap. lif. eodem jur. Cimbr. lib. 2. Idermeere om
Tyfveri (see under det ord Stiæle.

Den Norske Low formelder: Om mandlegger anden Tyff¬
sagtill damaahand raades om hand vilsteffne hannemhiemmes eller
fare til Tings og liuse hans Tyfveri, og da steffnis effter Ting¬
mændsforlagstil visse Dag at mode effter Lowenskommer hand icke
ocey heller hans Forfaldsda dømmis handskyldig i Sagen men mø¬

der handt dabinde Low for sig; brøster ham Low, være Fredløs.

Tyff. B.s. Cap.
Tyfftis forcillari Lat. o. at sigtis eller beskyldis for nogetsut:

for Manddrabs Tyfveriseller andet. Alids, At Tyfftistilsorat
fordriste sigtilsat tage noget ulowligen fra en anden Mandshvorom
Skean. Lowlibs. Cap. 1. siger at hand derfor maa henge som andre

Tyfve. tert, preallegat. End den som tyfftis til at dræbe anden

Mands Qvæg. unde lib. 9. cap. 9 ibid.

Tyff¬
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Tyfveri forbindis udi Guds Lowsiden 2. Mose Bogs 20.

Cap. v. 5. Ab. 3. Cap. 19. v. 1). Mose 5. Bogss. Cap. v. 39. Ord¬

sprocks Bogs 29. Cap. v. 24. Tobiæ Bogs 2. Cap. v. 17. hos Mat¬
thaum Cap. 9. v. 18. Epist. Pauliad Ephes. cap.4. 28.

Tyfveri truisor straffis i Mose 2. Bogs 21. Cap. plys.
Cap. 22. V.1.2.3.4.789.lib. 5. Cap. 24. v. 7. Josux Bogs 7.Cap.

A. v.2). ucadsinem capnis. Ordsprocks Bogs 6. Cap. v. 30.5).

Prophet. Jerem. Cap. 7. v. 9 Hos. Cap.4. v.2.3.4. Zachar. Cap.s.
v. 3.4. Epist. til de Corinth. Cap.6. v.)o. En Natte=Toffmaatte

slaais ihiel uden Bodsiden 2. Mose Bogs 22. Cap. v. 2. Om nogen
beskyldtis med wret daskulle Sagen indkomme for Dommeren og

hvilcken der fandtis skyldigsskuldegifve dobbelt igien Mose 2. Bogs

22. Cap. v. 9.
Tylt er et gammelt Dansktord og bemerckeret Talsomin¬
deholder 12 og meest brugeligt om Tømmer Deler Legter Master

etc. Vide Kongel. Mayest. Forordningersom Trælasters Toldocud¬

forselsetc. Aliassigis det or om Eedersut en Tylt Eeds var igam¬
le dage 2. Mænds Eed. Sic. 2. Tylter Eedersvaare 24. Mænds Ee¬
der schine 5. Tylter Eederspaare 36 Mænds Eeder hvor med den

Sictedeleffter som Sagen var tillskulde erklærissi synderlighed naar
handnectede nogen Sagssomhand beskyldtis forsetc. Om saadanne

Tylter Eeder vide jus Seland. Ub. 1. Cap. 7.18.30.3132.33.34. 3.4.
2. Cap.4.14.17.19.23.24.25.27.33. b 3. Cap.3.14.16 19.20. 21.26. b. 4. Cap.
2.10.12.13.14.23.24.2.33.343550 Ub. 5. Cap 9.10.B.14.16.18.23.31.32.

go lib. 6. Cap 9.10.11.17.18.23.25.26. E 27. item Skaansk Low lib.1.

cap.3.10.1214.16. Ub.2. Cap.1.4. 16. Ub. Scap.6791. lib. 4. Cap.1.
1749.20.21. lb. 5. Cap.2.14.16.18.23.24.26.27.28.36 3738. Ub. Scap.1.3.
6. 10. 11.lb. 7. Cap.10. 12./9. ic. Uh. 9. Cap.1.2567.S.13.18. Ub. 10.

cap. 1.2. lb. 11. Cap... 13. Cap.4.5. Ab. 1s. Cap.1.2.3.4.5. Slib. 16cap.
1. 2. dog hos os nu eybrugelig men i det stedbrugis Vidne og Be¬
vis hvor efter nu dømt bliver og saaledis den for Sagen er enten

skyldigeeller fri etc.
Tyl¬
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Tylter Eedsformaliser udi den Norske Lowsaaledis=Der¬

som nogensigter nogen for Lands Forræder (det er den som forraader
Landog Folck frasin Herre og Konning) daskalhand verge sig med
Tylter-Eed: Ocsaaskalvergis for alle wbodemaal. Den som Low

skalaiffvelskalnæffnis 6. Mænd paa hver Sidessaagode somhand
erself og næsthos hannem ere boesiddendis som den Sagvitter¬

ligter: Ickeskal næfnis hans Frænder eller Svogres eller hans Aff¬

vinds Mænd men fuldmyndige og forstandige Mænd som icke ere

befundnetilforne med prang Eed eller falsk Vidne: Siu aff dennem
maahandtages og være selff den ottendefor fliesig selff fire der ickeere

befundne med Meen Eed: Handskalsværge fuld Eed forsig som
—
Sager giffvet de andre skulle sandehans Eedimed slige Forordsat de

icke vide sandere for Guds effter deris Sampittighedsend de sværge.
(7
Tyff.
B. 14. Cap. Lege Vocab. Lowsupra.

Tyrer seller lader Tyre sit Qvægianden Mands Agger eller
Engsmansionipabulatorie dare. Lat hvo det giør er hand Eyere
paa Marcken daer det Voldsochand er skyldig at betale Skadensor

bøde 3. Marcks og gifve Lows at hand bød det eysutesttert. apertis.
jur. Cimbr. lb. z. Cap. 51. jus Seeland. lib. 4. Cap. 20. & 1. Vide Skaan.
Lowlbo. Cap.6. Lege Veyfarende Mand infra.
Den Norske Lowsiger Om Bonden Tyrer Heste Kiøerseller
andet Qvægs i Vongsor det kommer løst og giør Skadelda skal det

indsættissindtil Bonden løser det udfor betaler Skadenseffter Lowen.

L. L. B. zocap parag ultimo.
Tyskens) pariter. Lat. Vide ius Selaud. lib. 5. cap 37339 er li¬

gesaadan eller slig Tingistseller og lige saadan Bodsetc. Nota For

Herverck bødis 40 marck eller og for Tyskensmaal o. saadanne

Sager. jur. Seland. lib. s. cap. 7. Ombudsmandso: Herritzfogden
maaeysøgenogen for Tyfveri (forstaaf der som hand selff er Dom¬
mere eller for Saarseller for Ranseller for Tyskensforsaa¬

danne Sager. Lege cap. z. ic. ibid. &

Skaan. Low lib. 7. Capt.
Vaa¬
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2.
00 Aaben, Arma. Lat kaldis alleslags Gewehr, som nogen

Isandbruge til at defendere sig med at Iyd. Low lib. z. Cap.
D 47.3636. jur. Seland. Ub 5. Cap. 7. S. Nota: Treslags
Vaabenskulde hver Haffne=Bonde hafve i gammel Dage nemligt
Sverd=Jernhator Spind foruden Skiold. Jydske Low ub. z.

cap.4. Olds Vaabenser og Harniskeller Rustningligamleda¬
ge Bryniekalditsut lib. z. Cap. z. ibidem om formelder. & hine Vaa¬

beneting o. Munstringo Munsterplatz) unde vide Norske Low
Vofarbalckenscap. 12. somformelder, at Vaabenting skalholdis

ofver ald Norgesdogicke større tilhobesend et Skibridsstingsor skul¬
lebegyndis Kyndelmisse ochaffve ende Midtfaste tider, og til det
Tingsskalhver Bonde søge med sit Folck og Værger; Hvem som

ickekommer til Vaaben Ting, bøde Kongen 2. marck Sølff og

for hver Vaabenhandskulde hafft der 1) marck Sølff- udenhand
er sig da skal hans Tieniste Karlbærehans Vaaben. Dict. b. &

cap. Lege Vocab Bøsse. lem Budstickesupra.
Her foruden skal enhver Odels Bonde eller Leylending, som

boer paaen fuld Redsels Gaardshaffve en Lang Bøsse med Fyer¬
laas forsoe nødtørfftig Krudor Lodssaaoten Tessack socen Øre.
Den som sidder paa en half Redsels Gaardsskalhafveen lang Bos¬

see Tessacksoe paa en Triding Gaardsen Bøsse og en Øre. Den
som boer paa en Fjerdings Gaard, skalhafve en Hellebarde med

Jernskinnersto Alne langs ned at Stagensor en Tessack. Hver Hus¬
mand som boer i Gaarde hos Bønder skalhafve en Hellebarde

med Jernskinners og en Øre. Hver Strandsiddersom haffvergod

Formue) skalhafve en lang Bøssemedsin tilbehøring og en Tes¬
sack orde som ringere formaae en Hellebarde og en Tessack eller
oget Spindoe Tessack efter hvers Leylighed. En Tieniste dreng

Julii
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som tienfor fuld Lønsskalhafve et Spind og en Tessack og for halff
Lon set Spind ocen Øre. Vide Vdf. B. n. cap. Ssutra Vocab.

Halffrettis Mand. Nota¬
Hvem somfattis noget aff forre Vaaben, bødeforhrerten

Marck Sølff og værehalffrettis Mand indtilhand forskaffer sig
saadanne Værger ibid. cap u. S 12 ut supra. Odhuc Notalt In¬

gen maa forloffvis at være friforsat holde Vaaben og Værge, uden
det første Aarhandsætter sig ned: Det andet Aarskalhandsøgis til
Vaabenvides Dict. cap. 2. parag. ultimo. Endsbefindis nogen at

hafvelaant Vaaben, som hand bær paa Vaabenting, de Vaa¬
ben ere forbrut til Kongen og den der laante Vaaben, bøde Vaa¬

benvide. ibidem.
Vaaben, som Styrismand eller Capitein skuldehaffvei Le¬
thingifordum Tider vaar Hest og Brynie (o: Harnisk saaoe fuld

Mands Vaabensder til Armbøstsor tre Tylter Pilesocen Mand
der kunde skindesom hand ey selffkundeskinde. Iyd. Low lib. z. cap.

3. 4.
Vaabenssom nogen laaner en anden at giøre Skade medsverie
derfor med 12 Mænds Eed, at handey laante dem ud til den andens

Skade. Endfalderhand aff Lowensbøde z. marck etc. Jyd. Low

3. Cap. 35. G jur. Seland. lib. 5. Cap. 7. G s. Skaan. Low lib. 5. Cap. 23.
24. Endsbliffver mand uforvarende saar aff Vaabenssom anden

hafver i Hændeseller aff Vaadelderfor bødis Vaadis bod. ut parag.

sinali. Jyd. Low lib. z. cap. 36. Idermeerelegesupra Vocab. Laaner.

stem Vaade pauld infra.
Vaabentack eller som det tryckis udi den Skaanske Low
Wapnetack det er attage Vaaben og Værge i Haand ut, at

hugge Fred aff en Tyff eller Manddraberetil Landstings som igam¬
le Dage haffver været brugeligt udi Skaane, synderlignaar nogen
paarbortrømt som haffde forbrut sin Hals og Sagen kom ind til

Lands Tingsor der paakiendt da hafver Sagsøgeren bedit sig forloff
(aff Landsdommerenseffter Dom vaar gaait omhand maatte hugge

Fre
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Freden aff den Skyldige og efter saadan er hannem aff Landsdom¬
meren tilstedt skalhand haffvedragit sit Sverd for der med hugget i
Bielckenpaa Lands Tingetstillet Tegent at den Skyldige var Fred¬

løs giorts som og den Skaanske Lows 7. Bogs 9. Cap. formeldersin

tert. Vapnetack Onebacksa Lands Ting dog ey nu brugelig
siden Velb. Lauge Wrne var Landsdommer som mig er beret etc.

Vide lopra Offne.
Vaadescasi Lat. Vaadis=værckseller Vaadisegierning

er casus forzuitu derom tracteri Jyd. Low lib. 2. Cap. 14. 30. 40. 49.
72. Elib. 3. Cap. 36. 52. Reces Christ. z. artic. 21. Gaards=Ret art.3.

5. 7. ot er saadan en Gierningshendelsessom et Menniske imod sin
villie begaar uforvarendis ocupaatænckts at in Glosse Jyd. Lowcap.

49 lib. 2. beskrifvis. Hvorfor iert. Ub. z. cap. 36. i lige maade formil¬
der saadan Strafffor sigersat for Vaadisgjerning bødis eytil Kon¬
gen eller Biscopimen imod den bruter. Legenus Eccles parag. 1.

Den Norske Lowiligemaader formelder saadan Vaade¬
værck som en skeer med ville og forsæt; at allesteds hvor Vaade¬

værckskeer siger Lowen der som mand vil giøre gaffn) og Skade

skeet da bødis ey meere end fierdings Bøder imod den Skaden fick

eller hans Arvinger ihvad Skade der skeer om det var imod hans
villie der Skade giorde for det skal hand verge med 6. Mænds Eed.

For Vaadeværck bødis icke til Kongen M.B.12. Cap. Parag. 2. Vide
Skaanske Low lb. s. cap. 18. G 25. hvor saadan Vaade=Boderey

høyere end z. Marcks ibidemcap. s. S. 43. (foruden Manddrab. Pla¬
rain cap. 36. & 37. Jyd. Low lib. 2. Secus jur. Seland. lib. 4. Cap. 8. 9.
om Haandløse Vaade Glib.5. cap 9. hvor casus fortnitus eller u¬

forvarendis Gierninger bødis lige ved forsætlig Gierning uden
Kongens og Biscopens Bøder erhand forskaanet for for siger Texten
ydermeeres At for død Mandssom dræbis aff Vaade fralgiffvis z.
Tylter Eedsor for Saaren Tylt Eedforskal den Dødis næste Ven¬
ner være med udi saadan Næffnsett. Men hvorledis Vaadebod be¬

dis for Drabs efter Christ. 3. Receß, det findis artic. 21 parag.. 63.
ilii i

nem¬

504.

Vaa.

nemligstrende 18. Marck effter Lowen som Manddraberen blisver
tilstede og sværis til Bodsdog gielde hver til Bodssomhandudlost¬
versete. Legesapra Vocab. Haandløse Vaade men om Vaade¬

Ildsder om see Vocab. Ild. sapra Baand. Nota¬
Skinder eller kaster nogen ofver Hus Skibeller Plancke¬
verck, eller anden slig unødig Gierning giør og anden der aff faar
Skade Saar Meen eller Banel imod deris villie det giordelda bø¬

dis derfor halff Bøder og verge sig selsfsiette, at det icke skeede med

hans villiesor være Sagisløs for Kongen. Norsk Low M. B. 12tap.

parag.2. Det maa ickekaldis Vaadeværcksom mand hugger eller
slaer tilen med vred Hul at hand vilde skadehannem ogrammeren
anden. paragr.2. ibid. Endiganger nogen sammen i faufnen at bry¬

dissda forvare sig selff. etc. ibid. parag.4.
Vaandis det er at kedisseller være sorgefuldseller at klage og

giffvesig aff Banghedshinc. Vaande Sag, Jydskelow b. 2. Cap.
107. er fryctende og Tvil=Sags, at frycte sig forsat giffve den Sag¬

som mand tviler paat som til Exempel-Or en Mand viste fuldkom¬

men beskeden hvor hans frastaallet Gods vaare henførtsochund dog
eykunde kommeisiune der med eller og føre der paa lowlig Bevis

hvorledis daeffter Lowensskalforholdis det læris tert. allegat. som
formelder: Veed mand sin Tyffjockand dog en komme i sine med si¬

ne Kaastersdaskalhandsigte den Mandpaa Tingessomhand acter at

gifve Sag, ocladehannemstefne til Tinge somfører mælt om

Rans deele og paa det andet Ting svære hannem paa Haand tilssaa
meget hand tør fordriste sig at hette hans Eed ved opaa det tredie

Tingskulle Næfninge tilsat sværehannem enten aarsaget for de Kaa¬
stejeller til Tyff. Vide Jyd. Low lib. 2. Cap. 96. Sjure seland. Ub. 5.
cap. 3. Skaan. Low lib. 7. Cap. 5. Go. Lege Staallit Gods supra.

Vædvarderso: Baun eller Baallaff Vædeller anden Bræn¬
defang giort og opreistffornemmeligen i Feyde tid ved Søekanternes

saaledis giort, at de hastigkand anstickis naar Vardmænd som
Vact holde fornemme Fiendernis Ankomst Igni speculatorii. Lat.

Den

Væ.
—————— —
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Der. Norske Low formelder derom: Erderfeyde formoden¬

dis paa Riget da skal Vædvarder og Vardehuse o. Vacthuse

ferdiggiøris af Bøndernespaa destedersom afgammeltid værit haf¬
ver. De Bønder som boe næst hos Vædvarder skulle Varder og

Vardehuse byggesmed Tag paasoe 4. Dørre paa hvert Hus=Ovem

som forsømmer ocicke bygger Vædvarder naar hand der om til¬
sigissdøde Kongento Marsk Sølff. V. B. 4. Cap Paragr. 1. Vide

Vagt. pauleinfra.
Vardemændene o: Vagtenseller de som holde Vactsskulle

brænde Vardevæden naar de see tre Orlogs Skibe eller flere kom¬

me. Komme Fienderne Øster frajor de Vardemænd som den Var¬
de voctesicke brænde Vædvardensdahafve de der med forbrut deris

Boeslod, ligeogsaa de sompaalanden Varde vocte der næst hos
er ibid. par ag 3.4. De som den Nordeste Varde voctefor den der

næsthos er tabe og deris Boeslod som Fienderne komme der fra og

de icke brande Vædvarden. Men hver de andre det forsømmelbøde
Kongen to Marck Sølff. Dict. Ab. Scap. parag ult. Lege Vocab.

Leding.
Wærlige=Mand, sigis den som for Tyfveri eller andre

Skielmske Gierningerer forvunden eller Dom offvergangen etc.
Nota: Hvilcken Baadsmand, som icke vilhielpe at biærie Skib

Godssor Skibs-Redskab naar nøden trænger og behoff giøris den

skalmiste allsin Hyrelocholdis siden for en Wærlig=Mandsliblant
andre gode Søefarende Folck. Søe Ret. Cap. 24. Alias.
Wærlige Sag eller paasaugen unde Vocab. Ømel supra¬

item, Ærrørige ords etiam supra. Nota. For alle warlige Sa¬

ger nogen tilleggis som Kongen dømmis Bøder forsda bør den som
sigtet ersat hafve Ret effter o. Mænds Doms omhandblisver frikient:
Menbliffvehannemslige Sager offver bevist da bøder denshannem

sigtethvercken Kongen eller Bonden. M.H.B. 21. Ap. Parag. 3. Lege

Vocab. Klager. lem Sigtesupra.
Værilts=Skot) Skaansk. Low lb. 4. cap. 2. forstaa Lo¬

Jijii i

wens

Vaf. Vag.
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svens Meening om nogen bortskøder sin Jord inden Tinge til Eye¬
dom da siger Lowensat det er Værilts=Skat for Retteligenbortskøt

og affhændt til Eyedom uden Væriesor imod ald Giensigelse. Alas.
Vætskst o. Pantsat-Jordssom igien kandog maa indløsis. See
Dict. lib. Gcap. lem Vocab. Forvædsupra.

Værn unimen. betyder proprie, Beskiærmelse eller og
fuldtryg Adkomst til noget Kiøb hvor ved handkand være forsickret

som ved Skøde. Menester Lowens meeningsbetyder det Lowseller
Næffnshvor ved nogen kand beskiermis og befriessetc. Hvorom beste

ius Seland. Ub. 3. Cap. 26. lib. 4. Cap. 34. lem Skaan. Low lib. z. cap.5.
cus. 17. A. Hine Værnit er Forloffverseller og Vissen og Lof¬
venssom den Formyndere der ey er vederhefftigskand stille for sig hvor

ved hand kand giøresig vederhefftig: Ockommer samme Ord aff
Værn: Thiligesom et Kiøbbeskiermis ved Skødefor den som w¬

skyldeligenbeskyldisskand beskiermis ved Værn eller Low saaeroe

om Børnegods ved Forlofvere forsickret. Vide jus Seland. lib. 1. cap.

46 insine.
Waffvidende eller wforvarendes insciens, improvisis. Lat.
at saae udi anden Mands Aggersden det giørshafver tabt sit Arbeyde

dog børhand sin Fruct eller Frøegield igien. Jyd. Low. lb. 2. Cap. 72.
Gjur. Seland. lb. 4. Cap 6. insine iextus.
Vagt ercubatio, Lat, eller Vordidem, Ingen som tiener i

Gaardensmaa forsømme sin Vagt: Deris Straff som det giøre si

Fred og Feyde tid der om see Gaards=Ret. Art. 9. S 10.
Den Norske Low formelder: Naar Vagt skal holdis daskal
Ombudsmanden stegne Ting og tilsige Bønderne at holde Vagt.
V. B. 4. Cap. parag. 1. Tre frelse og fuldmyndige Mændtsom ere in¬

den Lands fødde der Øynene Ørne og Fødderne ere helbredepaa

stal Vagt holde: Hvo som forsømmer sin Vagt bøde Kongen 2.
Marck Sølff. Middags tide skal mandgange paa Vaardeeller
Vagt og sidde der til anden Middag. Endsoffve de Mænd som

Vagt holdeskulle, og brænde Vædvaarden Sønden eller Norden

fore¬

Vall.
——
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fore at haffveforbrut deris Boeslod. Dict. lib. Scap.4. parag.2.

Lege Vocab. Vædvaarder penlosupra.
Vagten skal randsagis hver dag af skiellige Mænd der til aff
Ombudsmandenbeskickede: Forsømmede detfor det aff kommer
Skadesbøde Kongen 8. Ørtuger og 33. Marck Sølff. Lodemloco

par ag ultimo. Lege Vocab. Vordinfra. item Vædvarder supra.
Valcke verare, Latme er, at tribulere nogen eller og søge
ulowlig udfluctocophold hvor med en anden kand forhindris udi sin

Retocrætferdige Sag. Hine Væfveidem. Undejus Seland. Ub. z.

cap. 26. Vide Skaan. Low Ub. 17. Cap. ult. Om Hosbonden eyvilan¬
namme Landgilde aff Bonden naar hand hafver lowlig opsagt og
vil affløtte men vil valcke o: tribulerehannem hvorledis hand da

skaltage 2. Mænd med sig og legge Landgilden paa Hosbondens
Brandsteenso: Boepæls og være Sagsløs. Vide tert, preallegat.

supra Bonde. Alias Valcklsssor upaatald. ur jus Eccles parig.
Valroff Valraaff eller Voldroffidem, erpoliatio. Lat er

et solium, Plynderi eller Berøfvelse som giøris og begaais paaet
dødt Menniskes enten til Lands eller Vandsinaar det fratagis hvad

der hos findisser tert. Jyd. Lowlib. z. Cap. 24. hvor om Sandmænd
eller Næffnskulle svære og følger der paa 40 Marcks Bod, eller

Næffn i Kiøn. Den Sielandske Lows z. Bogs 2. Cap. siget o marck¬
og Skaan. Lows s. Bogs 27.3. marck. Daenddogsaadanne Bø¬

der ere ulige udi Lowerne, saa ere det dog ende Bøders thi hvad heller

en stiællidet eller meget eller og bøder for Tyfverillidet eller meget staa
er det dog Tyfveri og Bod for Tyfverj. Vide Skaanske Lowlb.).

cap.s. lem Norsk Lows Tyff. B. w. Encap. Lege Vocab. Stiel¬

Vandsaave, Lat maa ingen Mand felde frasin Arilds Ren¬

de ocey fra anden Mands Grund. Jyd. Lowlib. cap. 8 Tord¬
darag . Vide Skaan. Lowlib 2. Cap.4 ltem Fisktaaardesepra.
Den Nørske Low siger at ingen maa lade Vand fra eller paa
andens Grund, uden det bryder selff ud: giør nogen det dalade de
tilbage igien og gielde Jorddroeten Jordspilde ve Landnam tilmed.

L. L. S. 44 Cap. Parag. 1.

Vane¬

Van.
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Vanefuld Qvæger det Qvæg somhafver Vane at sprin¬

gei Vongs eller oebryder Gierdersetc. Der om formeldis i den Nor¬

ske Low, at Grander skal bede Eyermanden holde saadant Qvæg
hiemme førend det giør Skade: Vilhand ickefor det kommer siden i
Vongldamaa det indsættissor Eyermanden er plictig at betaleshvad
Skade det giør i Agger eller Engsor udløse det efter Lowen Endsvil

hin ickeladehannem faa sit Qvæghnaar hand tilbinder Penge Pant
eller Forløfftes men svelter hans Qvæg, da bøde imod den Qvægit

tilhørersen marck Sølfilot betale Qvæget effter s. skiellige Mænds
Domsomhand mister noget aff det. Vilhand icke udlade Qvæget
og bødesine Bøders daudeske sit Qvæg og linsehannem Ran paa

Hænder for steffne Tings og begiere Sognemænd med sigsat udtage

hans Qvæg og Bøder: Hvem som icke farer med bøde Kongenen

Øre Sølff=Kongens Ombudsmand bør at fare med sor vinder der
medenhalff Marck Sølff til Kongen: Alleere Fredhellige sommed¬

faresmen de som imodstaaesere ugilde Jochaffve Hiemgieldthvad hel¬
ler de faae Skade eller Meen. Dict. Lege, L. L. B. 31.Cap. Tide Ind¬

tegte Fæsupra.
Vanryetsinfamia. Lat. er ont Ryctelsommen kand hafve for
nogen Misgjerning eller Forseelse som dog forbindis udi Christ.4.
Receff, at Præsten og hans Medhielpere maa ingen føre udi Van¬

ryctefor derfor intetsskrifftlig i deris Moede fattissmen alting hiem¬
melig forrettis. lib. 1. cap. 2. art. 28. Clastagis det Forsømmel¬

seeller wactsomhed. ut Skaan. Low hb. 15. Cap. 1. Glb. 16. Cap.4.
Hjus Seland. Ub 6. Cap. 4. Vanryetkand ogsaa sigis naar smaa
Børnforføramis formedelst Rytte og Tilsiunsat de da haffve Van¬

rigte. Hre Vangiemme idem. Vide Jyd. Low lib. z. Cap. 48.
Varsellatine citatio, er Kald og Steffningssom er alle Sa¬

gersførste begyndelse i Rettensor skal Varselskee ved tvende Mænd
som effterfølger. Hvosom nogen Mandhaffver at tiltale enten for
Gields Løffter eller og andre Sager her i Danmarckhand skal ud¬

skicketvende Personer til den Skyldigis Boepæl ofte Dage før

Ting

Var.
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Tingholdis i Byes Birckeller Herrit som skulle Skrifftligen eller
Mundtligen kalde og Varselgiffve den Person som skal tiltalis
og skullede sigesaaledis: At N. N.laderkalde og Varselgifve
N. N. at møde til N. N. Ting, den Dagotte Dage, imod

Dom og Rettergang, anlangende det eller det hand er
hannemskyldig) (hvilket endeligen bør at naffngisvis saa ocom
detter Klage Vidne Siun-Grandskning (Eskning eller og
andet som skal fori imod hannem) om N. N. vil hafve noget

der imod at svare og skulle forn. ivende Personer møde med den

for Sagener paa Tinget ottende Dagsseller og tilhvilcken Dag
dekalde) og da affglemble deris Varsel ved Eed eftersom fornæfnt

staar. Orskal gifvig i Herrit 8. dagis Varsel uden Herritz. da¬

ge Mener den uden Lands som skalkaldis daskalhand haffves.
Vgers Varsel. Iydske Low lb. 1. cap. Jo. Reces Christ. 3. art. 27.
Endshafver den som skalkaldissingensteds Boepæl eller Brofielsher
i Riget da gifvis hans Bonde Varsel paa Boligen boer der som

Trættenersibidem Vide plura Vocab Cuatio. Men hvorledis Kald
og Varsel skalgifvis i Norge det beskrifvis udi Tingf. B. ocap.

ocydermeere specificerie under Vocab. Steffning supra.

Varsel Eyendom angieldende gifvis Jorddrotten for Vid¬
ner og alt andet i Sagen forhværfvis Men for Haandgierning

som Bonde giøroe begaar imod anden nemlig Aftslet eller Afførsel

udide Marcker som Reebt ere derfor gifvis den Varsel som Gier¬
ningen giør. Reces Christ z. artic.14. Seeydermeene herom Aa¬

siunesupra.

Varsel for Eskningor dets foregaaende Dom til Indførsel
til Hiemtinge skalilige maader skeelowligseffter Recessens. Dage

før Tingholdis, og en mindre thiingen bør med Reitergang at of¬
verslis Rigens Ret art. 12. Endkmd og Varsel gifvis førresthi det

hindrer icke dog skulle Varsels=Mændene endeligen næffne den
Dagmødis skalt Men vil hiney lade sig finde og hafver ingen Boe¬

pals dagifvis hannem 6. Vgers Varsel der som hans sidste Til¬

Krerk

hold

Var. Vbo.
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hold og Boepælvaar saaoetil Landsting hvor effter tagis Dom
for Eskning til Hiemtinge sidenskal den Dom med C. Vgerssteff¬

ning som skallæsis til Landsting, saa og for hans sidste Boepælstef¬
nist og der efter tagis Dom til Landsting, og der efter eskis første
Ting efter 6. Vgers Varsel til Hiemtinge og forfølgis saanæste
tre Tinge oesiden efter 6. Vgers Varsel eskis engang til Lands¬
tingsom Eskning til Herritztingbegynt er. Fodem loco art. 14.

Varsel for Rømning i gifvis hannempaa form. Aaesteder
Aar og Dag om hand icke viddis seller er uden Riget og siden forføll¬

gis til Hiemtingor Landstingssom vedbør Rigens Retsart. 1.
Varthældet er Forsickring eller Forloffvere hvorom Skaan.
Lowlib. s. Cap. 35. formelder At Manddraberen skulde med Mænd

fare til Landstingsoebede Fred (o: kiendis Manddrab octilbinde

Bøder for sine Gierningerfor da skulle de Mænd som hannem følge
Varthl o. iofve for hannem for Bøderne omhand er selff boe¬

festocvederhefftig. tert praallegat.
Wbodemaalser halsløse og dødskyldige Gierninger udilo¬

wenssom ickekand bødis med Penge og Godssor opregnis særdelis i
den Norske Lowshvilcket Wbodemaal ertutseqvitur¬
Dræber mand sin Faders Moders Søns Daatter Broderel¬

ler Syster daer hand Wbodemand uden den det giør ergallind
og affsindig: Dræber Bonden sin Hustrueseller Hustrue sin Bon¬

deldet er Wbodemaal: Det er og Wbodemaalsom mand aftif¬
versigselff: Det er og Vbodemaal som mand dræber anden i site¬

get Hus eller Gaardseller paa hans Agger eller Engssom er indgier¬

dit til hans Gaard, naar hand gaar isit Arbeyde uden det skeer aff
Nødverge. Desombortløbe med andens Hustruesere og Wbode¬
mændsbaade for Kongen og Bonden, dræbende og døden værdsi¬

hvor de findis. M.H.B. 2. Cap. Paragr. o.I.12.13.14.
Deereorsaa Wbodemænd som lade deris Liff for Tiusveri

eller Fredløse Gierninger=Røfoer til Land og Vand for Mordeller

andre udediske Gierninger for Troldom og Spaadom at skyrcke

Van¬

Wbo. Wda.
———

——
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Vantroe medfor der lade sig kiøbe tillat dræbe anden uden Sag: De
somtage Qvinder med Vold, hvad heller de giøre deris Villie eller

ickeseller og tage Hustruer med Voldt uden deris eller deris Vergeel¬
ler Formynderis villie: Slige Folckskal ingen Bod forgifvis hvad

heller de dræbis af Kongens Ombudsmandseller andre dehafve brut

imod ibid. Nota¬
Hvem som heffner eller kræfver Bøder efter dennem som de

vide for slige Gjerninger ere blefne straffit da ere de Fredløse og haf¬

veforgiorealt det de hafve løst og fast ochafve for Hiemgield hvis
Skade de der ofver bekommesoeligge paa deris Vercke. paragr..

ibidem Lege Voctb. Fredløs.
Det er og Wbodemaal som mand forfalster Kongens ynt
Brefve eller Indsegle. parag. 17. Det er og Wbodemaal som mand

dræber den Mand som hafver Kongens Beskiermelse Breff, enten

til Landsviist eller til Vidnisbyrds sig med at undskyldesuden lowlig

Aarsage. parag 3.
Det eror Wbodemaal om mand dræber anden i det Her¬

berge Kongener udi eller udi hans nærværelse eller udi Kongens
Gaard, eller Kongens Skib enddog Kongen er icke der tilstede.

Endlskeer Drab i den Bye eller Haffns som Kongen selffer da være
det under Kongens Naade efter Sagensleylighed. Allegat. Tert.

Eparago Plurade hat Lege Vocab. Orbødemaalsupra. Tyff. B.
14 cap siger At alle Wbodemaal skalvergis med Tylter Eed. Lege

Tylter Eed. lem Nidingsvercketiam sapra.
Vdarfvinger ere Børns som fra Fader ere udskiffte og med

deris Møderne Arff udmyndet eller fra Moderen udskifft om Fa¬
der er døds hvorledis de arfve hin anden derom siger Jydske Lowlib.
acapo. Ere Vdarfvinge til som ere udskift aff Fellig og døer
nogen aff dennem som ere ifellig daskifstis alt Godzet saa som alle
leffde udifelligs og siden skisttis den Dødis Laadimellem alle Arvin¬

gerne. Lege supra Aff. er Skaan. Low lib 1. cap. A. jus Seland. Ub.
1. caps. dem Skanger Lowswoldemari l. par s. som og detteilige

maader egentlig forklarer.

Krret

Wor¬
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Wdediske, selestus, Lat. saadanne Wdediske Mænd eller

andressom Lowforbunden ere for nogen weærlig Sag som Tyve

Forrædere eller Troldfolckimaa en staatil troendesihvad hand vilsi¬
ge eller vidne paa nogen. Reces Christ.4. art 18. Saadanne Wde¬

diske som for deris Misgjerninger ere dømte at henrettis de skulle
tilbindis Præsten s. Dage tilfornesom de denhafve ville. Reces Chri¬

stian z. Art. v. Lege supra Herskab.
Idforing) evectio. Lat, eller wdskibning som skeer paau¬
lowlige affner; hvo der med befindis dehaffve forbrut Skibot
Gods. Lege Forordn. Christ. 4. Dat. Hafn. den 30. Junii 1889. 6

Vocab. Haßinsupra.
udgierd, contributio militar, Lat. vaar den Redsel som

Hafne Brødreigamle Dage skulde udgiøre til Skibs naar Lething

skuldeudredis. Jydske Lowlitz. capo. Gru. Hins Vdgierds¬
Mænd vaare de som vaare sammen udi Haffneleeg og stulde ud¬

redehvad til deris Skibsbehoff giordis fornøden. Vide codem lib.

sap. 12. lem Haffnelegsepra.
Idejord, er nogen slaader Jord udi Marcken, som Agger
og Boelsjordeyvedkommer seller tilregnis Vide Stubb og Særkiøb
etc. Hine Vdlende Jordler den Jerdi Marckenssomkand selgis

fra Husetoft hvor om Scanie lb. 4. Cap. . 1. Se.
Vdlændiske=Mænd exterranus. Lat. maaentagis udi
Danmarckis Rigis Raadsorey heller forleenis med Kronens Slotte

eller Lehne uden det skeer med Danmarckis Rigis Raads samtycke.

Handfestn. Frid. 2. Art.s.
Vdlændiske somher i Rigetarfve Gods og Penge saaoe
om Vdlændiske som flytte aff Riget, or deris Føreloff der om vide

Christ. 4. Receß üb. 2. Cap. J. art. 12. Gcap. 7. art.2. Lege Vocab.

Fremmede. item Forloßfjurra.
Vdskaaren=Skrifft syngrapha. Lat, eller or udskaarne

Skrifter idem, det ere de Skriffter som nogen imellem gipriis
eller oprettissenten om Gield Kiøb Arffieller og andet hvad det væ¬
re

Vds. Ved.
——— ————
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rekand. Saadanne Vdskaarne-Erifftersskal være tvendeens lin¬

dende og aff en (paa et Papir) skrefvit fraskaanen og adskilt enten
Slangviis eller kanted saaledis at deigien kand sammenleggis og
kiendts, at det Papirhafver siddet tilsammen og formedelst Con¬

tract, Kiøbiller Forligelsemaal ere giordet indgaaet og oprettet
med Vidne ofverværendis, som der udiskal næffuis, saaot sted og

tidsetc. Hvickeudskaarne Skriffter saaledis giordelhafveme¬
get været affhuldne og brugelige iformere Tidersjavel endnussynder¬

lige iblant den gemeene Mand som icke kand læse eller skrifve ocicke

heller hafver Segnetter. etc.
Den Norske Low siger der om: Hafve deicke Indsegleldagis¬

rede udskaarne Skriffter og bære de da Vidne om deris Kiøb¬
om icke Viineecetilt i hvor den Sagskal dømmis enten for Laug¬

mandeller anden tilbørlig Dommere. Unde lege K. B. i. Cap. Parag.

2. Lege Vocab Forord. supra.
Idskrifningi Feide tid skal skeeudi Befalningsmændenis
egen nærværelse eller og deris Fuldmæ tigis om de selff for Lowlig

Forfalds skyld ickekunde væretilstede. Reces Christian. 4.lb. z.
artic. 37

Vedseller Brendeved lignum. Lat maaey aff Riget udski¬
ckiseller udføris Men hvo som Brendeved haffver at seigeldenskal

føris tilkiøbsinden Riget og en andensteds, Reces Christ. z. art.. 64.

darag.. lem Constit Frid. z. Dit. Hs. den 5. Junii, ano 162.
Clias Væd o: Pant spignie Lar hine Forvæd idem. Jyd. Low

lib 2. Cap. 61. in dert. Reqvursupre Pant i Güb. z.Carlsb. jur. Se.
Land. lib. 4. cad.. 24. Graf. at hine Vædom vel Væthim idem¬

Skaan. Low Gb. 4. Cap. z. K. 9. Cap. N. Scap.14. der kaldis det

og Vætsete.

Gedermaals Tinger af medepas Tinge til Giensvar
eller Gien næles naar en kaldis, søgts se tilt ilis. at Jyd Low lib.2.

cab d. zo. Menhvorledis mand paa Vedermaals=Ting skal
kalde paa sit Kiøb førend fores vorder. lem den som Ran sværpaa

Krret i

Veder¬
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Vedermaals=Ting derom see cap. zu. ejusd. lb. eller de er til Ve¬
dermaals=Ting. Receß. Christ. z. art c. Gr. Nots:
Omsaakundehendis at nogen Mand uforvarendis kom til

Tinges og vaarey der henkaldit og dog uformodentligbleffanklaget
og tiltalt med Retten davaarhand ickeplictigssirax at svare tilsaa¬

dan Tiltale Menhafver s. Dagis Respit til først kommende Ting
sigat erklære. Tord. parag 59. Iyd. Low lib. 2. Cap. 5. om Naff¬
ning. Men Tingsvidne belangende det kand udstedis som Veder¬

parten eller den det angaar er til Vedermæle effterdihand kand

høre sin Sagf et svare der imod saavist hannemsiunisgafnligt, etc.

Dict. Reces Christ. z. artic. 14. parag insine.

Vedersager og Modstandere Adversarius. Lat. ens Ve¬
derparts eller ret Eftermaals Mand effter død Mand. Derom siger

Jyd. Low lib.2. ca. 22. Sværis Mand Fredløssor vilhans Ve¬
dersager ey Bodtage da flyhand Landinden Dag oe Maanet;

Flyer handey da bør Kongen at gifve Skiølling over hannem. etc.

Allegat tert. Lege Skiollingsupra.
Bedersige er atigienkalde skuldkaste eller rygge det som til¬
forne er giort og samtockt. ut, om Fledføring. Jyd. Lowlib.l. Cap.32.
somformelder: Hvo som vil stedføresig, hand maa det aldrig veder¬

sigesetc. Vide Fledføringsupra.
Vedskors er Vedkasts Lignatio. Lat. dog eymindre end 12.

Læs Ved, som det huggisor opreisis ulowlige i nogens Skouff)
derom videjus Seland. lib. 4. Cap. 28. jus Eccles. parag. 6. Skaan.

Low om Orbødemaal cap. 14. derfor bødis 3. Marck ibidem.

Lege ecab. Skonfhug.
Vedtegt udi Byer i plebiscitum Lat. der om siger Reces
Christ. arn. 46. saaledis: Hvad vilde som Almuen legger paaino¬

gen Byeeller Torp, om Heygnitor Gierde Særchiord for andet

Byens Nytte og Tarff det maa en en Grande eller to kuldkaste
men skulle alle holde Viide or Vedtægt: Hvosom siden brydersor
eyvii holde som andre Grande vedtage da maa de hannem pante

Vig.
—

—
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forhans wlydelse oceybryde fordi enten Vold) Herverckeller an¬
det. Lege Viideinfra. Nota. Bøndernebørseffter deris Ved¬

tegt dennem tilbørligen med deris Høstirette tide at forholde

paa det Tiendetageren sig der med kand vide at rette og forholde. Re

cef Christ. 4. lib. 1. Cap.4. art.. 47. Lege Tiende.
Vegt statera. Lat ingen anden Vegt maabrugis i Dan
marck end Kiøbenhaffns Vegt, saa hvert Skippundskal holde 20.
Lispund Jochvert Lispund 6. Skaalepund: dog skal intet udi Kro¬
nens Jordebøger forandris men der med holdis som af Arrilds tid¬

Hvo der imod giør hasive forbrut hvis som med anden Vegt blif¬
ver udmaaltfor der foruden straffis som vedbør. Reces Christ.4. lib.

2. cap. Martic. 1.
di Norgeskalde Vaare som med Skaalepund selgis og for¬

handlis være sig Guld Sølff, og alt andet det, at beygis med
Cøiniske Begt ocicke anden. Norsk Low K.B. 27. Car. Aar.1.3.
Skippund Vegt holdis ofver alt Landet i Norges som aff Arrilds
tid nemlig udi Bahus Lehn skalet hver Skippund være 20. Lis¬

pundsor udt hver Lispund 18. Skaalepund: Et Bismer pund holder

der 36 Skaalepund. parag. s. ibid.

I Aggershus Lehnsholdis efter Tonsbierigs Vegt med Skip¬
vund og Lispunds Vegt lige at sapra. Men et Bismer punder der

ickun 2. Skaalepund. parag.).
Vdi Bergenhuus Lehn, eret Skiprund 8. Voger 1 udihver
Vogeer z. Bismerpundludihver Bismerpund ere 2. Skaalepund

og der efter beygis andre Vaare saaet stycke Meelskal beyge 8.
Vogerset stycke Maltskal beyge 8. Vaager: En Tønde Meelsfor¬

uden Træs skalveyge 5. Vager; og holdis ligesaai Bergen for

Contorensskyld paa Bryggen. Der 49. F. ibid.

VdiRyefylcke vengis Landskolden med Tonsbiergs Vegt.
parago. Vdi Trundhiems Lehnoci Norlanden er et Bismer¬

pund 24 Marcksom ere 2. Skaalpund: En Vaaeer z. Bismer¬
pund og 8. Voger er et Skippund. En Vegt Meelst 6. Voger:

En

Ween. Ven.
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En Spand Smør er z. Pund. Kornomait maalis i Tønder.
Callegat. Ler K. B. 29 Cay par ug. 6.390. G. Lege Bismer.

stem Vocab. Laugmænd. Maale Tøndesupra. G Reces Christ.4.

lib. 3. art. 11.

Wendelige Domme kaldis de, som aff Slutningerne kand
søgisudgang, saaledis, at den som for Sagen er ey der efter kand
komme til sin Rets og Dommeren der imod kand gaa der fra efter

hans meening. Saadanne Wendeligheder ereforbudensocbestaae

fornemligen udieffterskrefne Clotier, (9) uden det anderledis
kand affbevisis. (2.) uden det kand hafvis i minde. (5.) uden
det affbetaliss eller er betalt. (4.) uden det anderledis kand

(ellerskal, forstaais. (5.) indtil det anderledis bevisis. (6.)
vidis eynn. (7.) udenhand derom aff Ofverdommeren

blifver undervst etc. Saadanne Wendeligheder ocudstu¬
cter med flere som brugis eller optænckiskand maaey udi Dom¬

mene fattis til Landstingene. Reces Christ.4. lib. 2. Cap.d. Art.. Le¬

ge Landsdommersitem Laugmænd supra.
Venteligt er formodeligt og noligt eredibiltz. Lat. ut, om

Kone vorder med Barnsockiærerey før saadant aabenbarer sig selff,

daer det venteligt atroligt at hun vaar en voldtagen. Seeher
om Iydske Low lb. 2. cap. 17. Sub. z. cap. 41. som formelder at det

er venteligtsor formodeligt at Hosbonden med Afve eller Lisiskand
komme Hustruentilat skødesighvad hand vil (som dog en gielder)

Ocere og somme Qvinder velsaalistige at de komme og vel deris

Mændtilatskøde dennem hvad de bedis. Textupraallegat. Lege

lupra Vocob. Svig.
Verger eller Formyndere Tutores. Lat. derom læs Jyd.
Low lib. 1. Cap. 7. 8. 28. 29. 30. 31. 39.lib. 2. Cap. 8. jus Seland. lib. 1.

cap. 45. 46. Norsk Low (Al. B. Ascap. A.B.S.14. Gustav.

Nte: Ingen er nærmere at være Verge for smaa Børn
end Faderselsf med saaskiel at hand tand være sin egen Verge og
er vederhefftig. Jyd. Low lb. cap 7. jur. Seland. lib. 1. cap 45. 46.

Skaan.

Ver.
———
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Skaan. Low lib. 3. Cap. 1. Arfyebog cap.6. Endt er Fader dødsda

er Broder næstsom hond erkommen til Law alders (det er 25 Aar) og
vederhefftig. Jyd. Low lib.1. cap 28. Erey Broder fuldvoxen, daer

Oldefader næst. jur Seland. lib. d. Cap. 46. 46. Erey Oldefaders da

er Farbrodernæster handey da er Morbroder næst. Eringen aff

dem til daskal næste Sleit somerevederhefftige være Verger)
qvia qvihabet spem emolumenti G successionis debet eriamonus tu¬
telehabere, det er at de som ere næst til at arfor Børnenes om de dø¬

er ere og næst til wmagen og Eventyren at udstaa udt Vergemaa¬
let dog ere Fæderne Frænder nærmere at være Verger en Møder¬

ne om de ere vederhefftige oclige nær i Byrd og villevelberge.

End vill de ilve verge eller ercey Aldrende eller u vederhefftige
daskal Kongens (forstaa) Øffrigheden paasieden sætte den til Ver¬
gesom ervederhefftigforkand svare til Godset isin Tid fordi Kon¬

gen er Verge for alle dem der ey self hafverette Verge: Den maa
tyvære Værge der heriersutsuo loco. Lege Borgemestere og Raad

sapras.
Jydsk Low Ub. 1. Cap. 28. item cop zo. formelder at hvilcken
somandens Vergeskal værchhandskalhafve saameget ved at hettef
somhandtager under sit Vergemaal med fuld Eyedom, paa det

om noget ødis eller forkom nis af detis Gods, somhand er Verge

for at hand da haffver aff sit eget Godssaameget igien at gielde og
Skaden at oprette. Endløder hand meereend hand hafver selff da
maahandey Verge være. Hvosom Verge ershandskal acte dend

Kaast o: Vagisithandhafver for de Børn, og hvad der ofver er det

skalgange Børnene til fremtarff, dog bør Verge tredie Penge for
hans wmag og bekostningletc. Lige supra Jocab. Børn.

(Den Norske Lowsiger at Verger skal hafve den fierde Pen¬

gesaff alt hvis Barnens Gods og Penge kand forrendte ofver Bar¬
nens Kaast ve Klæder og hvis der ofver er skal anvendis Barnet til

fremtarstssaa at Bornet faar der gaffn af oricke Skade. C.B.14.

cap. Hvorledis Vergerne hafve at giøre Regenskab naar Barnet
culi

kom¬

I

Ver.

2)

—

kommer til sine myndige Aarsibidem. Lege Vocab. Frænder. 1ten

Børnsupra.
Nota. Skalvidissat ingen Verge maa tage Vergepenge
længere end til den som hand er Verge forser 18. Aargammelsocey
heller kand bekommis Vergepenge iblant Adelen førend alle Be¬

kostninger aff Godsetgaar saa og besværing der paa henger være

sig Fosterløn Rostieniste Skat og alt andet som af Boet bør at
udredis først affkortissmen i sieden nyde Vergerne deris andvendte
bekostning. Receß Christ. 4. Ub. 2. Cap. 7. art l. parag.6. Lege Vocab.

Mindte Aarige S dict. Reces er b. Cap. 18.
Ju Seland. Ub 1 cap. 46. siger) Er eyretfalden Verge efter
Lowen rederhefftig damaahand dog være Verge omhand kand

stillenøyactig Borgen og Lofte forsigsete. Men hvad for Personer
der ey maa være Verger det læris Jyd. Low b.). cap. 30. 31. dem

jur. Seland. lib 1. cap. 45. Den Norske Lowsiger at den maaicke

Verge værelsom icke er vederhefftig uden hand kund stille nøyactig
Borgen den som hand er Verge forsskadisløs. A.B.14.Cap. parag.

2. Lege supra Værn.
Verger skullekræffveoc opbære Leyervide. Iyd. Lowüb.1.
ca.18.
Den Norske Low siger at Verger skalhafve for deris Belig¬

gelsessom ere under deris Vergemaal-Laug Retssom er en Marck
Sølff M.B.Ascap. vide A. B. Scap.
Vergermaaeyselge eller affhænde Børne Jordsor en Fader
ocey Oldefaderssiden Moder er død. Iydsk Lowüb.2. Cap. 30. pa¬

18. ult. Lege Vergerne peuloirste.
Verger stal Børnhafve effter Faders dødsmen leffver Mo¬

der effiersdamaa de Børn eytagis frahendesimeden hun sidder ugifft
ocumandet or danyder Moderen all Nytte og Affaiffe som gaar
aff Børnenes Gods dog deris Jordhafver deris rette falden eller

forordnede Verge iforsvar saaveloe indseende, at det andet deris
Godsey ødis eller forekommis. Jyd. Low üb. 1. Cap. 29. Skaan. Low

lb.

Ter.
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Ub 3. Cap.I. de officia Tutors. jur. Seland. lb. 1. Cap. 47. Lege Voaab.

Børn supra.

Verger maa cyvære Odere og Fordoyere thi den maaey
være Verge der herier. Iyd Lowlb.l. Capt. Gjure Seeland.

üb . cap.14.4.46. Skaanske Low hb. z. cap. 13. dem Arffvebog
cap.6.
Verger ot Ofver Formynderelhvorledis de udi Kjøbstæder¬

neioe affsættis saaochvorlænge deskulle betiene i og hvorledis de

deris Bestillingskulle forestaat det om lege Reces Christ.4. lib.2. cap.

3. art s. & supra Voctb. Ofver=Formyndere.
Vergerne, hvorledis demed Godsor Loßøreskulle affbeta¬

le wnyndige Børns Gield saaoe hvor vist aff Jordegodset maa
affhændis der om findis meget smuckt forfattet udi Christ. v. Reces
lib. 2. Cap 1. art. 2. Naar Wmyndiges Gieldeffter død Mindtrey¬

ser høyere end Godset kand forrente da skal Vergene lade ald
Boeskab og Løgsrevurdere forsig beslite at selge det dyrere end vur¬

deriker: Kand Gielden ickeder med affieggis daselgis af Jorde¬

Godset indtil Gielden saaledis formindskis at naar de Wmyndi¬

gis Opholds Verzepenge og anden Omkaastning Aarligen aff
Indkomsten udleggis Gielden da aff Restenkand forrentis; dog
maa Vergerneeyselff, eller ved andre tilforhandlesig noget aff det
Børnegods som dehafve under deris Vergemaal, saafremt de

cyville staatil rette derfor som de der med Svig og underfundighed

hafveomgaait. Diet Receßer üb. cap. 17.
Den Norske Low formelder: At ingen Verge maa lade Bør¬
ne Gods eller Penge forkommis uden Dom: Giørhand det da

skilhandsættesit Gods og Penge isteden igien, saameget som Bar¬
nemiste. S.Bis c.P. perag3. Lege Focab. Børn supre. Icke

maa ergen antvorde anden Mand Børnepenge. Giørhand det
damaa Barnit naar det kommer til Lawalder søge sit hos hviicken

handvil. etc ibid.
Verger iblant Adelen effier Lowen (eller ret falden Verge,
Liil i

om

Ver. Vet.
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om hind er en vederhefftig og utienlig da skulle det hans Kongel.
Mayest. underdanigst tilkiende gifvis og da forordnis andre, som
næstere der til: Oc skulle hver Laugverge for de Boen effter Kon¬

gel. Receß Registere, værefortænckt det sig at paatages som Lowen
og Recessen dennem enhver for sig tilholder med mindre de derfor

villelide og svare. Reces Christ 4. Ub. cup i art J. par 28.2.

Vergerne skullehaffur for hver Hest udi Roßtieniste udt

Fredstidsso Seecie alersmen i Feyde tidteffter Forordn. Dogsaa
fremt Vergen oppebær Vergepenge or den tredie part aff Ind¬
kommen, daskal handilige maader holde den tredie part Rostieni¬

stejor da bekommerhand eymeere end 80. slette Daler. Reces Christ.
4. Ub. Scip. art. 4. Parag. ic. Lege myndigis Rostieniste.
Vergerne, skulle saaledis haffve i act med Løsøres og Jor¬

degodses affhændelselat udgiften saavel som andet nødvendigtlicke
offvergaar Indkomstenssaawmyndige Børn icke der ogiver wskylde¬

ligen bringis fra deris Arff og Eye. Dict. Recesch leco ut supra.

Vergemaal tutela. Lat maa ingen betroes, som icke sine

fulde 25 Aarendithaffver: Eyheller maa saadanne selge eller afhæn¬

de deris Gods, med mindre det skeer aff sine Forældris eller deris
egen Gieldt som aff Reysen sinderings Tog eller Hofftieniste erfor¬

aarsagit med at betale. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. 18 art. 1. Lege Vo¬

cab. Kiøbersufra Vide Norsk Lows A. B. Acap. Parag.l. Es nem

supra Vocab. Mand.
Vetterveds=Bod erockaldis den Bod, som deskulleud¬
giffvelder ete hos naar Manddrabskeet. Tord. parag. 3. sigersat dee

vaarigammel Dages. Marck til Frænderne og 5. Marck til Kon¬

gen. Jus Seland lib. 6. cap F. sigers At de som vaare med isamfund¬

v. Selskablskulle bede s. Marck. Reces Christ. z. art. 23. formelder
at Medfølgeres eller de som ere med skulle bøde 20. Marck Penge.
Lib d. cap 6. jur. il nd formelder Om ingen gaar vedseller binder

Iøder for Manddrab da skulle alle de som ere med og der bether
bøde fuld Mandbod. Endesiger Texten sammesteds-At det er en ilde

af

Vey.

82.
————

at de bøde megit der ilde hafve gjort etc. Vide Christ. 4. Receslib.2.
cad 10. art. 1. der staar i lige maader udtryckeligen at de som ere
veds eller hos til stedet naar Manddrab skeer de skulle enten forhin¬

dre Manddraberen eller en hver, som hand undkommer) bøde

fuld Mandbods som er 18 Currante Dalersett. Lege satra Tocab.

Fær.
Veye vig. Lat derom legge Jyd. Lowlib 1. cad.. 6. Gjus Se¬
land. Ub. s. Caps. Reces Christien.. 3. art.sk G Rects Christ. 4 Ub.2.
cup 23. Tilhver Bylbør med Rette 4. Veye at gangefor de der til

aff Arrilds tid haftve ganget (nemlig Torfvevey) Kirckeveyog
Tingvey) Skow-veyor Strandevey) og dennem maa ingen
mand forhindre eller affgrafve. Endshvodennem formeener eller

spilder gielde Kongen 3. Marcks og giøre Veyen ferdigigien, Of¬
ver hver Byemarck, skulle de Eyermænd der i Byen boe, Kongens

Herstræde giøre. Ene) ere der saameget wføre paa Veyens enten
Moser store Aaerseller andet sligt, da skal ald Kirckesogenhielpe til

at giøre Broel om det er fornøden. Endt er det alt Hertitzbeyda

skal alt Herrethielpetil at giøre Broe, og holde den siden ved mact.

Ingen mand maasserne Veyemeenteller lucke, der til Riebstæd
eller Ting eller Strande eller Skowsserlagtsetc. Jydske Low

lib. 1. Cap. s. Skaan Lowlib 4.Cap.23.4 5. Adelveyskalvæ¬
re 4. Alne bred og Forthe 12. Faffnejeller ogsaa bred som alle Eyerne

villesibidem. Vide supra Forthe.
I
Norgeskal

almindelige Veye være 8. Alne bred) etc. unde

Vocab. Almindina supra. G L. L. B. 40. Cap.
Men hvorledis enhver Bonde tildeelis sin Anpart aff Broer
og Landeveye at holde ved lige saa og hvorledis de derfore skulle til¬

talis og bøde som det forsømmis der om vide Recess. Christ. z. Art.. 58.
Lege Broer supra lem Vocab. Bonden maa ettam supra.
Den Norske Low formelders At Kongens Ombudsmandiskal

paa Midtfaste Tings tilsige Bøndernes at giøre Veye færdigsor da
leggis dennem tid for at giøre Veye ferdig. Den første Steffneel¬

Lill tii

ler

Vey.
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ler tider fra Snee gaar aff for til Plow gaar ud. Den anden

Steffne er fra Vaaren er forleden, og til Heeslaais. Den
Tredieet fra indhøsteter, octil Snee falder. Athvis der
brysterpaa Veye eller Broersskal i disse Tider straxgipriis ferdig. L.

L. B. 41 cap. Lege Vocab. Bougridsupra. Hinc.
Veyesbruds ere de Bøder som forfalde er udgifvis for Veye¬

nis ferdig giørelsers forsømmelse og hvor Kongen tilkommeren

halff Marck Søiff for Veyebrud, da bør den at bøde som Jorden
eyer som den ufeldige Vey paaliggersmen hvis mindre Bøder Kon¬
gen tilkommer det skal Leylending bødel og væreskyldig at giøre de

Veye errigehand hos boersoffver hans egen Marckssaalangt som
aff Arrilds tid været hafver. Men de Veye som løbe offver Almin¬

ding Skowesskalalle i Herrit boelochaftve Lod i samme Alminding
Skowsterdigholde. Dict. L. L. B. ibid. Cap. 42. Parag.3. Alias.

Veyeroff, kandsigis om nogen røfvis paa farende Veye
eller og (effter Textens rette meening) formeenis sin rette Drint eller

Fart, til Huus eller fraf hvor om Voc. b. Sætter-Gadel c cap. 40.
dregr.4. ibid. allegat. L. L. B. Plarade hamateria vide Vocab.

Vyred.
Veyfarende=Mand viator Lat eller Geist maaey sønis

eller nectis Græs til sine Hestelat de beede paa Lowligen. jur Selen“.

Ub. 4. cap.s. Jyd. Lowlib. z. en si. siger i Om Veyfarende
Mandstager en Kerff eller Neeg Kornspaa nogens Agg 10t beeder
med paa sieden da er hand en Tystlog ey Ransmand derfor menta¬

ger hand noget bort dakand det deelis effter senten med Ran eller Tyf¬
vaj. Iyd. Lowliz cap. 17. Vide supra Stub.

Veyfarende Minds om handindlegger nogne Kaasteri
anden Mands Huus, eller og faar anden noget at giemme som er

stelletforden kommer ved som reite Eyer er der om vide Jydske

Lewüb.2. can os. End om Veyfarende Mand derhand ey
kienderlagdeelie fod de Kaasieik ans Huus eller fik hannem det af
giemmedgerhan skyldig at verie sig med 12 Mænds Eed, at hand

ey

Vey.
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tyer Tyff, ocey Tysks Medvidere ocat handlagde aldrig Døls¬

maal paa de Kaaste dog er hand skyldig der de Kaaste haffde i Hen¬

des at være i Løffte og Borgen for samme Kaasterstil det næste Ting
og danæffnis gode Tinghøringe offver at være at sees at hand ant¬
vordede Kaaste frasig der hand i Handehaffdel oghand tager ved

der aatte o: Eyeren fordi da maa den Mandey siden sicte hannem¬
der Kaasterne lagde ind at giemme. End kommer hand siden der
Kaastenelagde ind at giemme, og kalder paa de Kaaste daskulle de

samme Tinghøringe der dennem toge udsant vorde dem indigiensor
deforfølge deris Deele siden som Ret er. Legesupra Vocab. Randsa¬

ge Gtert. preollegat.
Veyfred, kaldissnaarnogen wforrettis paafarende Veye
der om taler Jyd. Low lib. 2. Cap. 76 saaledis: Findermand anden

paafarende Veye, og giorhannem wførmsenten at handtager hans
Øgfrahannemieller velter hans Vogns eller thaader og hindrer han¬
nem saahans ey med sine Kaaster maa bortkomme menforlader

dennem dersden der hannem Rante, hvad heller hand førde de Kaa¬

ster borts eller lod dennem efterligge, da er hand Ransmand derfor.
End) kiendishinselsf ved de Kaaste octager dem der effter igien i
hans Hæsfd som førs da maahand ey søge hannem med Rans deele

for det hand haffver sels i Hæstd. Endom den der Røntesjører hiem
til Huus enten Hestseller andre Kaaste der hand Röntes og den der

Rant vorderffareffterfor kiender sit ihans Gaardsmed gode Mænds
vidne enddog at den der Rønte fører enten hiems eller lader løbesør

finder den der aattesestter degode Mænds Vidne det vistesat hand
var Rannit da maahand med Ran deele. Lide tertu prillegat. G

supra Vecab Ran.
Wfri=Mand ret propr.dsagt er Forredere og wdediske

Mennisket iem, Tyfvel Troldfolck=Morderes Refvereseller og des

som fornogen anden Stielmske Gierninger ved Low og Dom ere

feldte og Lowforvunden fraderis rette medfødde Frihed lihvad for
Stand dekand værekommen aff Geistligeeller Verdslige, hvilcket
da
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da intet hielper dennem i saadan Falde uden den høye Øffrigheds syn¬

derlige oe særdelis benaading. etc. Sliassigis improprie Wfri¬
Mandsden som en er fød aff Adel: hannem maa engifvis Adels fri¬

hed for Frelse, som Ridere og Svenne de hafve uden alt Danmar¬
ckis Rigis Raads samtyckel uden nogen forhværfver det saa ærlig

paa Marckenlat hand er det værd. Handfesin. Frid. z. art. ig. Lege

Tosab. Frij Mand.
Wfri Mand ellerorde som en aff Adelere lignotils, homo

abscuris natalihus, plebejus. Lat. de maa icke lade ofverdrage deris
Liigkister med Leder Klædes eller noget disliges eller noget Messing
Metal eller fortinnet Beslag der til bruge; dogsaa fremt nogen

aff fornemme Geistlige eller Borgerlig Stand begiere deris Kister
med Ovelick at overdrageldet tilladissdogskulle degifve jo Encken¬
de Daler til Kircken og maa ingen bruge nogen udskiæren eller Bil¬
ledsniderspaa deris Lijakister sey heller den med andet end Kinrøgof¬

verstryge. Releß Christ. 4. Ub. 2. cap F.Artic. 7. prag.2. Legesupra
Begratveiser S Vocab. Nye Paafund eriam sapra.

Wfri Mand, som hafver bekommit Adels Friheds ochafver

frift Godssnaarhand ved Døden affgaars og en effterlader sig frelse
Arfvinger da falder saadant hans Gods ey til Kronen ocey til W¬

frihed men til hans rette Arvingershvilcke dog ey maa beholde det

menskulle selge det til Adelen for fuld værd inden Aar og Dag: dog
var det wfri Godshand hafde før end handbleff fri det falder til

rette Arfoinger. Reces Christ. z. art 37. & Handfesin. Fridericitz.
artic. 10
Wfri Mand som en aff Adel ersmaaeykiøbeeller pante her
i Riger noget frit Jorde=Gods. Reces Christ. z. art. 38. Endsomne¬

gen wfri Mand ved Indførsel og udleg udi sin Gields betalning
haffver været foraarsaget Adels Gods at annamme den skal være
forplict det for sit værdstil Adels Folck igien at affhændes inden Aar
og Dag. Reces Christ. 4. lib. 2. caps. artic. 1. parag.s. Octil den

ende det Aarligen til Landstings hvor Godset liggerslade opbiude

Ind¬
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Indførselen der paa forhværfvit lade læse og paaskrifves og ingen aff

Adelen som det vilkiøbe forbillig værd udslaae ey heller Skowene
lade forhugges saafremt det ey i Godsens værdsbilligen skal affkor¬
tis. Reces Christ. 4. Ub. Scap. 2. artic. 3. Dogskullede førsthaffve

Kongensor Rigens Raads Dom der paa og siden selge og forholde

sig der effter. Rigens Retsart. 52.
Wfri Mand, som uden Bye eller Birck boende er befindis
den at være Gieldskyldigindtil Bye eller Birck boende ocicketil
rette Tid og Terminfornøyer og affbetaler ocantreffis siden i Bye
eller Bircket damaahand ved Fogden eller tvende Dannemænd for¬
bindis sig aff Byen at begifve førendhandbetaler det hand er skyl¬

dig (med mindrehand er did kommen i Kongens eller Herskabens

særdelis ærinde) Bircke Ret art. 13. End undvigerhand saadan For¬
bud og Arrest damaa hand derfor med Vold forfølgis for da plic¬
tig med Hofvitsagen og anden interesse, sine Voldsbøder at udleg¬

gesartic.14.
Wfrimands=Gods som findis i Kjøbstædeller Birck maa

ilige maader besættis og arresteri for Gield og en udstedis eller ud¬
tagis førend Eyermanden betaler saa vist lowlige Gield somhand

skyldiger under Straff som forbemelt. artie &c. ibid. Lege Arrest
supræ¬
Wfri Mand, someyer aff Adel eller uden Birckbøende

som befindis med Volds gierning i Bye eller Bircks og med ferske
Gierning anholdis handskal strax sine Bøder der nedersætte eller

stille Borgenseller og borge for sigselff. BirckeRet articig.
Wfri Mand som eyer aff Adels maaey udeskenogen med

Pistoller at ficte maa eyheller sicte udisaadan Gevehr, hvad heller

hand fordrer eller fordris blifver hand liggende damaahand eybe¬

grafvis i Christen Jordsblifver hand ved Liffvet da miste sin Hale
hvad heller hand giør Skade eller ey: Dog ingen formeent somu¬

forvarendis ofverfaldisshand jol sit Liff med at forsvare maa bruge
hvis Gevehr hand mæctiger. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 10. art.2. Vide

lupra Adelen.
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Wforme concitare imbas. Lat. Velinqvietarc, injuriala¬

cessere, er at forurettenogens ut, at ofverfaldefor slaa anden eller og

giøre hannem Ofverlast Fortrædog Skade. ut Jyd. Low lib. z. Cap.
76. Skaan. Low lb. 2. Cap. 20. Constit. Christ. 4. Dat. 1890. siger at

ingen maa wformenogen men holde Fredpaa andsting. Lege

Veyfred pauldsupra Nots¬

Ingen maa forme Skibbrudne Folck. Vide Reces Christ.
3. Art. 7. Gr supra Vocab. Stigroff. End wformer slaereller

saargior nogen med Raad Raad udi hans egen Husseller og med util¬
börlige Ord ofverfalder da bøde dobbelt Bøder imod Bonden og

Kongen. End dræbis nogen saaledis da være den Fredløs som
dræbte. Ends faar den Skades som wformede Bonden ihanse¬

gen Hussdahafve Skade for Hiemgield. Norst Loto M.R. 16. cap.

parag. ult. Det 1s cap. ibidem siger i At den sigvergede bøde hver¬
cken Bonden eller Kongen) hvadheller hin, som wformede, fick
Saar eller Meen. Endsdøerhandssom wformedel aff den Ska¬

de dabeheldehin sin Freds og være udi Kongens Minde effter Sa¬

gens leylighed. Dict. Cap. Gparag.2.
W gild det er æreløssin Legibus Ericart. 1. Om nogen vor¬
der dræbt som er med i fær og følge at giøre Aaraad og Orbøde¬

maals hand være svgild, og bødis ey forhannem enten til Kongen

eller nogen anden. Tert. allegat. vide Gaards Ret art.24. Om den

som til Hofveborthobler sin Hest Vaaben eller Veriesvære sgild
lege Dobbel. Enddesom ride Feylemarcket eller fare med saadan
Daarskab skal væremgild utsao loco, ♋ Dict. Gaards Ret
artic.24.

Wgierning Malesicium. Lat om nogen giør til Hofveel¬

ler i Gaarden, og vorder eygieben med ferske Gierninger da skal

næffnis 6. Mænd aff Gaarden og hvad de giøre det standel hvad
heller det gielder om Æres Ciff=Lemmerseller andet. Gaards Ret ar¬

3422. Hinc.

Wgjernings=Mands kaldis den udi den Sielandske Low
som

Whi. Vic.
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som for Tyfver Mord Otabs ellet anden Wgierning ser und¬
vigtenddoghand ey derfor er feldt med Lowen. Endsfinder mand

saadanne enten paa Veyeeller i Bye da maa de icke strax fengstis
menskalbindis til Borgensførste anden og tredie Byes kandhand

faae Borgens daskalhand søgis med Lowen. Endfangerhandey
nøyattig Borgensda maahandpaaleggis Lagehegt v. Lowlig feng¬

selforsidenføris til Tings. etc. Vide Dict. jur. Seland. lib. 2. Cap. 25.
lem Jyd. Low lib. 2. cap. 106. som og her med ofver eens stemmer.

Lege Borgensupra.
Den Norske Low forbindersat ingen maakræfve Bod for W¬
giernings=Mand. Endlunderstaarsignogen der til senten at hef¬
ne Wgiernings Mands Otab, eller ocat kræfve Bod derfors da

ere de fredløselot hafve forgiort alt hvis dehafvesløst og fast. Faaede

og Skade der ofver) have de det for Hiemgield og liggepaaderis
Vercke: Orde som dem selff deris Godsf Hustruer og Slettinge
for saadanne Wgiernings=Mænd verge og beskærme, nyde deris

Fred. M. H.. 2. Cap. parag. s. Lege ocab. Wbodemaalsupra.
Whiemmelt imussussine auckore. Lat. er ockaldis alt det

som mander ulowligtilkommen ut at selgewohiemmelt Jordter

at selge det som mand ickshar lowlig Adkomst til derfor bødis 5.

Marck. Skaan. Low bb. 4. Cap.s. Gis. Iydske Lowlb. cap. 41.

42. 64. Geib. z. cup. 44. Om Bonden taal at Hustruen skøderno¬

get bori det er whiemmelt derfor bødis z. Marcklochendis Arf¬
vinger paaklagersett. Lege Jordsupra.
Vicarie-Gods Benesicarim. Lat. som nogen hafver haft i
Forlehningher i Rigetsor de ved Døden affgaar damaa hver Rid¬

dermands Mand og Adel komme til det Gods igien som de med
nøyactig Breff og Segelbevisekunde at deererette Arvingetil.

Handsestn. Fride. art z. Legesupra Vocab Lehn.
Wieffnit ineqvalter. Lat sigis om nogener brastholden
paasin Jordi Marcken dasigishandat være wieffnit: Begierer
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hand Jeffnit aff sin Medeyere og tilstedishannem. Iydske Low
b.1. cap o. Vide Jupra Raad 6 Aabod in principio.

Viide er selffgiort eller samtyckt Low. Ahas, Skraaeller
Vedtægt i Byer) paa Pengis eller Korns Bøder og Straff, som
Bønderne paalegge og oprette imellem dennem selff naar delegge de¬

ris Marcker i Heynetspaa det dekand hafve Eng og Korni Fredsete.
scum convencio vel Compactum Latine, Hvilcke Pengis Boder

eller Viide opkræfvis effter Naboelig vilkors hos den som brødige

findisforsiden anvendis til den gemeene Mands Gaffn ec Beste ef¬
ter deris bevilgede Vedtægt. Jyd. Low lb 3. cap. 6. 57. G Re¬
ces Christ. z. art.. 46. Reteß Christ 4. Ub. 2. Cap. 27. art.2. formelder

at saadan Viide skalanvendis til Byens nødtorfftige Gierder og

Grøffter etc. Vide Vilkorspauld infra.
Viifft detordfindis i den Sielandske Lows 1. Bogs 39.
cap. og bemercker saa meget som Opholds Røcte og Varetect. utsom
Fledførings Viifft o. den som tager Fledføringshand skalhafveli¬

gesaadan ophold med Mad og Drickes som hand hafver selff ved sit
aget Bordsetc. Tert. preallegat. & supr. Fledføring. lem Vocab.

Skammer.
Viigliusnings Vidne, kaldis de Vidnisbyrd, sominden
Tingekand vidne at Drabsmanden aabenbarctockundgjordefor
dennem hvad Orab og Bane hand hafver giort og begangit paane¬

gen. Ut, i Viig i Norges naar saahendis at nogen dersasswlycke
kommer for Skade at dræbeanden, daskalhand liuse det førend

hand reyser tre Gaarde forbj; Gior hand det icke da er hand Mor¬

der ochafveforbrut Fæor Fred. Ends kommer paa første Ting
baade Viigliusnings-Vidne og Vidne efter den Dødis Ord da
stande den Dødis Bekiendelse for fuldeloe icke det som den saade der
Drabenkiendis er daerhand icke Morder menblifoer Fredløs¬

Men kommer icke Vidneeifter den Dødis Ord, men alleene Viig¬
linsnings=vidne dasiande de for fuldel om deere Lowfaste. M. H.

B. 10. Cap. parag. 2.3. Hvorledis den Dødis Arffvingerskal siden se¬

ge

Vil. Weil.

829

ge Banemanden for 12 Lowfaste Mænd skal sværge i Sagensdet fin¬

dis Dict. loc. Vide Vocab. Lemlestsupra.
Viin) Vinum. Lat. eller Viinhandling belangende da maa

ingen somhandler med Rinsk=Viin; indlegge eller udtappe Fransk
eller Spansk=Viin enten det er i een eller atskillige Kielder. S.
contra. Hvoder med befindisshafve forbrut til Kongen og Byen

alt hvis Viin de hafve med at fare. Reces Christian. 4. Ub. 2. Cap. z.
an till.

Viin eller anden Drick som til Skibs bliver forlecket eller

fordærfvet foruden Skipperen eller hans Folckis forsømmeise og
naar Skibet kommer did som det skallosses ocklapper Kiøbman¬

den trende gange paa Fadet og befaler at udhidze da gifve Skippe¬

ren sin fulde Fragt eller og lade Skipperen beholde samme Fadfor

Fragt. Søe Ret cap. 39. Lege Vocab. Garneringsupra.
Wildsket eller wiærtssigis naar en haffver noget i Hæffd¬

som eyerpaakiærts saalænge mand det eyet hafver. Skaan. Low l.
3. cap 9. Ub. 4 capt. G i. kaldis det wiltow spildt orwpaa¬

kjært. stas, naar en tiers og en i tide klager paa det hannem burde

medrette det kaldis og weildsket oewkiært ockand det imod en selst
allegeri juta Regul. Scientich non contraditent, qvast volenti.

non sit inzuria. Vide Jyd. Low lib.2. Cap. 72. Jus Seland.lib. 4.
(4).37.

Vilkaar statt. Lat kaldis Vilde eller Vedtægt i Byer.
Hvadsaadan Vilkaars (som den gemeene Mandpaaleggerstil By¬

ens og meenige Mands Gaffnog beste) sig belanger det maa en eller
toey necte eller kuldkaste men enhver skal holde Byers Viide og

Vedtægt eller og pandtis. Reces Christ. z. art.. 46. Jyd. Lowüb. z.

cap. 6. Løgsupra Viide.
Vilkaars eller Vedtægt gaar undertiden for Rettensjurt¬

Reg. cuilibet licitum estjuriprose introductorenunciare, ut Jyd.
Lowlb.scap. 42. At dersom en sigselffforplicter imod Lowen de

bør hand dog at holde det som Texten siger om Kaastebods Eed. Thi
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hvo wlow festerthandskalwlow vidne vide Wlow. Dogskalher
actis at icke hver renunciation med Lowen maa passere, men allene
in erburerin, o. de Sager som Lowen vilkaarlig holders og en hver

staae frist at giøre eller lade satincasu Kaastebods Eedsetc. ocickein
prohinori o. de Sager udtryckelig udi Lowen forbindis. Saa
maa Mindre Aarige eyrenunciere deris Ret udi Heiten og Lofftel¬

ser (eller nogen med ulowlige Exceptionibus Lands Lowen eller Kon¬

gel. May. Forordn. cassere. Lege Lands Lowsupra. G Reces Christ.
4. Ub. 2. Cay 18. Far 28.3. G. Art.). Cllas.
Vilkaar Pant commissio ercommissio. Lat. sigis iblant

gemeenesom det Gods og Vaares som Guld Sølffs Kaabers Tin

Klæderseller og andet Boeskabssaavist nogen til Pant og forsickring
kandleveris i Handel (uden Breff forskriffning eller Tingsvidne)

for sine udlaante Penge sigien til en visse tid at indløsis som da skeer
med Forord og Vilkaar at dersom den udlofvede og bedagede Ter¬
min icke holdis oceffterkommissdabeholder Panthafvendes det han¬

nem er i Hænde leveret og pantsæt som er fuld Kiøb, uden videre

Paatales ihvad det kand være værdt: Da enddog saadanter ingen

Lowsen heller lowligeller forsvarlig process, saaledis uden fuld veder¬

lagsaa bemærtige sig sin Næstis Gods skeer det dog tiit og offtes dis
vær at Nøden sligt for den Betrængte udkræfvers effter det gamle

Or speck at Trangen selger og Bondenseerpaa, ett Men
hvo.le isrettelig med Pant skulle omgaais det hafver den gunstige

Læser affofven antegnede Vocab. Pant udførligen at fornemme.

Ideermeerelegecautionsupra.
Vinde Teste, latine, kaldis den som for Lowoe Retidner

brudsiger sin Sandhedfor det med Eedbekrætter. Vidnes kunde
til en Sagsbestyrckelse icke væreferre end 2 Mænd (derhos vaare)
eft somformeidis intert. Jyd. Low lib.2. Cap. 24. G ineta Christi

dictum Metth. 18. Cap. v. 16. Inore duarum vel triumte ium consi¬
stitamnis Verius Et Vidne erintet Vidne i den 4. Mose Bogs

35. Cap. v. 30. Menester 2. eller 3. Mands Vidne skal den Skyl¬

dige

Vir.
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dige dø ocickeeffter en Munds Vidne i dens. Mose Bogs 17.
Cap. v. 6. 7. — Cap. 9. v. 5. Iden). Skrifvelse til Timoth idet
5. Cap. v. 19. Den som yvilvidne men necter Sandhed hand

er skyldigi Misgjerningen i den z. Mose Bogss Cap. v.).

Den Norske Low siger Aten Mands Vidne er som ingen

Vidne octo Mænds Vidne er saagod som o. Mænds Vidne
undtagen der føris bedre Vidnisbyrd imodsdog maa ingen Vidnis¬
byrdssom gielder paa nogen Mands Eres Liff eller Godsstagis eller

gifvis beskrefvit uden den det paagielder er der imod steffnt ockal¬

det eller er ogsaa selff til Vedermaals Tingnærværendis tilstede.
Dict. lege Ting. B. 4. Cap. Parag. Vide Receß. Christ. z. Art. 14. &

Jupra Vocab. Tingsvidne.
Vinde eller at Vidne skaldis udi Lowe 6.) at giøre eller

at fyldist giøre en Eed som det 42 cap. jur. Cimbr lib. z. om Kaaste¬

bods Eedformelders at alle Kaastebods Eeder somfestig til Tinge

skulle og vidnis o: giøre til Tinge. (2.) Personliginden Tinge
ved Eed at udsige sin Sandheds til en Sags bekræfftelsesor Rettens

bestyrckelse: hviicket bestaar fornembligen udi 4. effterfølgendesty¬
cker om saadanne Vidne effter Lowen skaleffterfølgis og nøyattig
kiendis. (.) Erlighed og Oprictighed. (2.) Lowlig Kalder Varsel
(3.) Egentlig videnskab. (4) Sandhed. Som til Exempel.

(1)Den som inden Tinge skal vidne og udinogen Sag bør
at staatiltroendelhand skal være ærlig og hafveet oprigtigt Naffn
og Ryctesthiudediske Mandseller andre som Lowforvunden eresmaa

eystaatil troende ihvad de ville sige eller vidne paanogen. Christ z.

Recebart c 12.
2.

Skal hand være Lowligsteffnt oekaldet for hans

Sandheds Vidnisbyrd at udsigefor den eller de ilige maader steint

der imodssom saadanne Vidnepaagielder (med mindre de staae self
til Vedermæle) thi Tingsvidne uden lowlig Kald og Varsel duer

icke. Dict. Recestart 14.
(5.) Skalhandhafveegentlig Videnskab om dethand skal
bæ¬

Vin.
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bære vidne om ogsaaledis at hand haffver det selffseet og hørt og
været hos tilstedes og icke vidne efter en andens Ord og Munds eller

hvad en anden haffver sagt for hannem. Hvor om see Jyd. Lows 2.
Bog 94. Cap.
(4.)

Dabestaar alle Vidne eller Vidnisbyrd udiden rette

barcoc uforfalskede Sandhed thi Sandhedskal værerigere og

kierere end Lowen. Dict. lege Glb. Cap.). Ocingen Lower saa god

at følge som Sandhed. etc.
Men hvo udisaa maader sin Sandhedsparer og icke vidner

sandrueligs hand straffis effter Christian. z. Recesart. 16. saavel som
den hannem fører. Forordn. Christ. 4. Dat. Koldingh. den 14. Augu¬

sti, 1592. om hand vidner Løgens etc. Reqvire Vidnisførerpanlo
inke. Thidet erligesaastoer Syndsat spare sin Sandhed til Sa¬

gersbestyrckelsessom det er Syndsat vidne Løgen. etc.
Den Norske Low formelder: Kandnogen Vidnisbyrdicke

selsfkommetilstede og vidne damaato Myndige Mænd bære
deris Vidnisbyrdssomhaffvehørt dens bekiendelse der om da er det
ligesaa fuldt som den var selfftilstede (forstaa udi Gieldsag) K. F.

2tap. Menhvoicke vil være Vidne naar hand der til er Lowlig
tilkræsidsskal bøde 1. Marck Sølff. Ting. B. 4. Cap. parag.). Lege

Vocab. Ofverhørigsupra.
Vidner som skulle vidne for Tinger Dom, deskulle op¬

løfftetre Fingressom er Tommelfingeren Pegefingerensde den mel¬
lemste Finger paa den høyre Haand, (de andre to Fingreluckes og
bøyes udi Haanden) og sige saasat hand vil vidne og sige Sand¬

hed iden Sag, saa visthannem vitterligt er saasanthiel¬

pehannem Gudochans hellige Ord. Ydermeerehvad saadan
opracte Fingres Eed betyder og hvor forfærlig den er det findis ud¬

trykkeligen udien falsk Eeds forklaring udgifvet anno 1605 hvil¬

cken Eed alle Dommere bør at oplæse for Vidnisbyrdene førend de

vidne med des tilhørige Formaning, effter Christian z. Recessis.

art. Lege Dommeresupra.
Den

—
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Den Norske Low formelder, at hvo som i nogen Sag skal

vidne daskal Dommerenlegge ham Eed for i sin Sandhed udi
den Sagat vidne daer hand plitligat vidne ved sin Eed 1 alt

hvad hannem der om vitterligter, eller og sværge at hand veed
der intetaff: Ocudi Erdenskelnaffngives at hand vil vidne

efter sin Sampittighed det sandiste hand hafver seet og

hørt. Endl vilhand icke vidne bære naar hand (f Sagsøgere
V
tilkræfvis bøde Kongen z.
merck Solfspaadet ingen skal miste sin

Ret. K. R.12.Cap. tert. Allgat. Ocnaar Vidnerisaamaader ere

førdes siden maa Laugmanden eller omsmændene, dømme om
dem siumis hans Vidneerret. ibid. vide Vocab. Landsdommer sa¬

pra. G Reces Christ. z. art. 15. lem Frid. 2. Receß art. 4. Men tville

Laugrettismænd eller Domsmænd paa Vidnerne da maa de ind¬

sættis for Laugmanden. L. L. B. 22. Cap.
Vinde skalenhver til sit Verne=Ting) otey til Landsting,
med mindrehandey effter Indsteffningen vil vidne hans Sandhed

til Hiem Tinge eller og det er ærrørigeeller Lifts Sager angaaende
eller Landsdommerne befinde det nødist, at Vidnet udiegen Per¬

son til Landstingskal forhøris. Reces Christ. 4. Ub. 2. cap.6. art. 23.
Lege Vocab Overhörigsupra. Vide Norsk Low A. B. 16.Cap.

Vinde forstaa Tingsvinde som for Retor Dom paaste¬
den skeet vidnisorstedis beskrefvit det er vissere og fastere at effter¬

følge end Vidnisbyrd, som kandskrifftligen i Retteleggis. ur in
Clossacap. 38. Jyd. Low lib. 1. Testibus & nonteslimoniscreden¬

dumestensisterin suspecti, & supra Tingsvidne.

Den Norske Low forbinder Laugmanden saavelsom Laug¬

rettis Mændene at dømme efter nogen bevisning, som icke ereta¬

netil Tingefor der vun it og beseglet er som vedbør: Thialthvis
beysning isaa maader skriftlig kand i Rette leggis, som vidner
det kilter Lowen Vænckebrefvessom ickebør for Vidne at actis eller
efterie is. Dict. lege Tingf. B.4.Cap.
7
Vinderinder Bagster Baand) og Kongens
Ret. Ind. Low
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lib. 2. Cap. o. Skaan. Low lib. 7. cap. F. deter i Vidne kand befri
den Beskyldte frasit Fængselog Baand, saahandløs gifvis og rin¬
der det er skommer paa sin fri Fod, saa hand maa være hvorhand

villige som Strømmen rinder fri hvor den hafver sin Gang) etc.
Men paa dette sted forstaats det ord Vidne som Hiemmel og Til¬

stand. pete Alleget. tect.
Vinder Brefve eller Bevis at føre som nogenpaaskinder
det bør ingen at nectis saavist hand kand vide at føre sig til Befriel¬

sen dog bør hand efter Christ. z. Reces i art. at naffngifve hvad

Vidner hand paaskinders somhand og til en forsaad Dag borat
proaucere, maa ey heller næstne eller paaskinde tiere end engang ibi¬

gem. Men udi Liiffs eller Kris Sager ansees det anderledissthiin¬

gen bør med Retten at ofverflis eller forureitissut supra.
Vindeeller Vidnisbyrd, derom lege Jyd. Low üb.. cup.
3. in Clossa. Om Kone siger sig at være med Barnseffter Mandens
Død, hvorledis det skal forfaris, og bevisiis, saaor udi hvad Fald

Ovinder besikunde vidne ibidem.

Vinder hvor til de behøsvisselle hvor til mand skal Vidne
hafve der om lege Jyd. Low lib. 2. Cap. 94. ut. til beredde Klæders til
Vaabenstil Hest og Nød, og til andet Fæs octilalt det der særlige
Mercke hafverpaasig der skal mand Vidne til hafve. Legesapra

Vocab. Leykiøbsvidne. Jus Seland. Ub s. Cap. 17. siger At den Mand

som kiøber saadant Vidnisløs Studen got Folckis ofverværelse

handhafver tabt sit Værd og der tilbøde Kongen z. Marck. Vide
Skaan. Low lib. 7. Lap z.
Calias, seer Mændskulle vidne om Hervercke, at saaledis er

bruk og vedgjort, at detforemaa deelis Hervercke. ut in tect.

Jyd.

Low lib. 2. cap 34 6 supra Hervercke.

Vinder den Mandpaa Tinge udi Low eller Tings vidne
somer deelt og Lowsegt eller iandre maader feld til sine 3. Marck,

desom vidne effter hannem i den Sag, ere alle felde enddog baade

handog de vandt Sandhed men vidner hand sidst dafelder hand
en
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eyuden sigselff. Reces Christ. z. artic. 17. Legesupra Wdediske

Mand.
Vindeimod Vidne udi en Sagf de standes som aff Lands¬
dommer kiendis sandrue ocretviseste. Reces Christ. z. Art. f. C. Reces

Frid.L. art.4. G supra Tingsvidne) item Landsdommer eriam su¬

pra. Vide Norsk Low K. B. 12 Cap. insine.
Vinderskal Tyfvenhafve at udlegge de Kaaster med, som
hander tilfuld med Skødet omhandeyskalbøde. Iyd. Low til. 2.

cap. 91. God.
Vinder som for Retten indføris og fremstillis at vidne i
nogen Sags dekand nectis strax paa steden som de ey vidne Sand¬

hed dog maa eynectis ved Eed uden Eeden af Dommeren bliver
paalagt. Retes Christ. 4. Ab. 2. Cap. 6. Art. 20. Saadanne wsandrue
Vidnisbyrd kunde letteligen effter bedre Beviiscasseris, eller un¬

derkiendis Men et Sagen tildtaget for en siddende Ret og der eff¬
ter findis Tings=vidne udsted dakand ingen Eed gielde ellergiøris

der imodsthi Tingsvidne er saasterck, at der imod maringen Low
gifvis. Jyd. Low lib. 1. cap 37 Plarasapra vide Tingsvidne.
Den Norske Lowspecisicerer ellers 5. slags Vidner som in¬

gengiensigelse skal imod kommesom de ere skielrigeor Lowfaste. (.)
Desom vidne om Steffning at haffvekaldit en hiemme til sit Hus

at mødetil Tinge forstaa Kaldsmænd og Steffningsmænd. (2.)
De som vidne at hafvehørt nogen lofvit hver anden paa Tinge at

villemødehver andre for Retten. (3.) Ere de Vidne som mand ere
tilkrafvede at bære. (4.) Ere de Vidnes som mand med Lowm nø¬
dis til at bærespaa sin egen vegne eller effter en andens Ord. (5.) Be¬

grickelse Vidne for de som vidne om Forord udi Gifftermaalshan¬
del og Samsæde Tingf. B., Cap. paregr.2.3 45 6. Hinc.
Vindes=førerskaldis den som fører Vidne enten de vidne

santeller usant. Men om nogen befindis somkiøbet anden tilat

vidne Løgenseller anden nærlig Gierning at giørelde skulle strastis

paa deris Boeslods og actis ickebedre end de som Gjerningen giort
Nunnn i
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hafvesetc. Obnebreff Christ. J. Det. Koldingh den 14. August. 190.
vide Reces Christ. 4. Ub. z. art. 1s. Derforuden den som vidner Løgn

skal miste 2. Fingre og hans Boeslodtil hans Herskab maaocal¬

drig faa opreisning. Reces Christ. z. art. 16. Idermeerelæs Moses.
Bogs 19. Cap. v. 56. 17./8./9. Falske Vidnersævige Straff
findis udienfalsk Eeds udtydning gemeenlig udi de Jydske Lowbø¬
ger indbunden udgifvet 605. Vide Salom. Ordsprocks 19. Cap.

9. 5. 9. lem Vocab. Tingsvidnels Skrifver supra.

Den Norske Low sigers At den som Vidne kræfverseller behoff
hafver skal faasine Vidne saameget af sit Gods, saahand kand

hafve fylleste for all sinkosinetsor stunde tabelses efter gode Mænds
Dom forstaal debør at holdis uden Skadet for deris sinckelse og Te¬

ring Ting. B.4.Cap. Parag.)
Vindetackel ductarifunes. Lat. er det Tawlsom Gods
ophitzes udi Skibet medssom ellers Kaldis Karnatsom det brosierlot

Godset kommet til Skadeog Skipperen er tilforne adspurt aff

Baadsmændene om Tackelet er sterckeneck og sigerhand ja da

svare Skipperen til Skaden Men bliver hand ey atspurt eller og
Godsetslipper aff Tackelet dibetale Baadsmændene Skaden.

Søelet artic. 4.
Virtings=penge og Vrderede penge. in tertu veteri Jyd.
Low bib. i. cap 30. kaldis det fuld Vurderings eller estimation, eller og

fuld værd paa Gods etc. Jus Seland. lib. 1. Cap. ni. siger At hvor saa¬

den estimation eller Vurderingerskeed der bekommis ey videre end
effter Vurderingen, hvad heller Godsekeller Boet fordris eller for¬

ringis. Vide codem lb. Cap. 40 G 47. ibid. om Børnegods. lem ld.

scap.4. Elib 6. Cay Wintertu siaaliom Arffsetc.
Vissen pignoratio. Lat er forvaring eller Pant hvor om

Jyd. Low lb. 1. Cap. 28. siger: Om den Mand døer som hafver sat
alt hans Gods til Vissen forhans Gield enten Clostermænd eller

andre: Kiendishansrette Arvinge ved hans Arffve paa 30. Dag¬

dagielde ald den Gield der kræssvis (forstaa Lowlige.) Endskiendis
de

Vit Wif. Wli. Wlo.
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decyved Aesilda gielde hin Gaarden der Godset hasiver taget til vis¬
senssaavist det kandtilstrecke. Allegat. tert. Grsupra Vocab. Gield

c Pant.
Witz eller Vid idem. Intellectut. Lat. er Forstand ut, om

Børn somerekommen til Vid det er tilfuld Alder og Forstand¬

hvoromsee ius Seeland. lb. 1. Cap. 22. Hine Vidder ovittig) ibid.
cap. 3. cujus contrarium wsniidder det er taabelig eller vankundig.

Eodem lb. Gcap utsupra.
Vitterlig=Godsskaldis i den Norske Lonslaant Godslut
suoloco. Nota: Det kaldis Vitterlig Gods salt det mand hafver

Vidne paalsaaoc alt det en tildømmissor om Laugmanden siger no¬
gentilsat giffve anden Pending med lowig Domsdet er alt Vitter¬

lig Gods. K. B. icap. Lege Vocab Laansupra.

Vlfvel Lupi, Lat maaen hver baade frjor wfri Personer
slaaocødeleggethvor de betrædis kand. Reces Christ z. ert. og. Ends

hvo saadanne vilde Diur opføder eller i Hæstdhaffver deskal bøde
fulde Bøder for hvad debryde. Iyd. Low lb.2. Cap. 36. Vide Fæ
Jupra. ltem Norsk Low L. L. B. 6. Cap. & Jupra Biøine. Ine:

Wlffverstufver) ere de Graffver og Groffter som giøris at

fange Wlfvei: Om saadanne Wlfvestufver Ressor Gaarder

eller Diure Graffver lige ødet)o. Aar dabygge dem hvem der vil
og beholde demsimeden hand holder dem ved lige. Norsk Low L. L. B.

co cup. Lege Vocab. Diure Gaardesupra.

Wlind paa Tinge turbatio. Lat. Hvo det giør bøde til
Dommeren 5. Marcksos Herskabet z. Marck. Reces Christianz.

art o. Legesupra Tingfred.
Wlow, injusta. Lat. er hvad som imod Lowen festis eller
udloffvis Jyd. Low lb z. can 42. Hvo Wlow festerhandskals¬

low vinde. Skaan. Low lb z. cup. 22. siger. Den som wlowlige

svarer for nogenshandskal ulowlige oppeholde. etc.
Wmage eret Norsk Ord: Wmage er den Person, som er

vanvittig eller wmyndigs saa den endeligen er foraarsaget under an¬
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dre deris Vergemaal) Forsvar og Tilsiuns enten formedelst Alder¬

dom Fattigdom og Vanførsel elleroeformedelst Vankundigheds

skyldlocerhart adlige som Fledføring i Danmarcksalleene at Fled¬
føring forstaats ved gamle Folck men Wmage kand forstaais om
beige Partersbaade gamle og Ingel som behøfve Vergerog For¬
spiegterdi Wmage skal væreiblant Frænderne og Slecten i Nor¬

gellige som Fledføring i Danmarck. etc.
Norsk Low formelder: Døer Bonden eller Qvindensdaskal
deris Wmage fare til dennem som de Dødis Arfvinge ere. .B.3.

cap. parag.6. End saaskalskifftis Wmage og andregamlevan¬

føre Folckssaavel Karlesom Qvinder imellem deris Slect og Arff¬
vingerslige som anden deris tilstaaendis eller bortskyldige Gieldskif¬

tis. Fodem lib. Gcap 4. Parag..
Wmage skalskifftis som felligerlagt tillic. Haffver Wma¬
gehalff Marck Boel Jord da bør der at gaa Indstøde Ore aff det

er fuld Rente sibid paragr.4. Endshafver Wmage saameget
Gods sat der affkand gaa 4. Marck til Indkomst dafaar Frænder

ickemeere for hans Kaast oe skulle Fæderne Slect tage Fædernes og
Moderne Møderne. Dict. A.B.1. Cap. Parag..2.
Endslader nogen sin Wmage gaa Huse imellemsdaskalhand

gifve Kongens. Øre Sølff, thienhver skal forvaresin Wmage.
ibid. parag ult. Ingenkandregnis for Wmage naar hand er 20.
Aarfor daannammer hand selff sit Gods at forestaa. A. B. 20. Oc A.

cay. Omnogen kommer Wmage paa Hænder som hand icke bør

at forsørge. Vide ibid. 6 dict. 21. cap. Parag.5.
Endidøer Wmage for nogens forsømmelse da bøde fuld Be¬

der effter Laugdommesor Tegengield til Kongen. ibid, par ag.6. Om

mand haffver Wmage at skiffte med ibidemparag ult. Lege Vo.
cab. Fattige. Endsviser mand sin Wmage frasig som hand haf¬
ver Forlags Øreforsochond døer det offver da stande derfor til rette.

L. L. B. 5. Cap. parag. 5. Idermeere vide Vocab. Wmyndige paule

infre. stem Forlags Øre Jupra.
End

Wmu. Wmy.

2

End omnogenhielper frem den Wmage som handicke
er skyld til effter Lowen) og falder hannem siden nogen Arff eller Ret¬

tighed til og døer hand: daskal den somhannem hialp og opføddel
eller hans Arffvingehaffve fyllist for sin Kaast og Wmage ochans

Affvinger skalhaffve det som offoerer. Dict. A. B. 23.139.
Endsom nogen føder en anden for Guds skyldloghander der
ey Arffvingtil det lønner hannem Gudlog bør hand eller hans Afff¬

vinger icke derfor at hafve nogen Penge. codem loce &c. utsupra.

Wmueligt impostbile. Lat det som ommeligt ersat føre
tilstedes det maaeyeskis men alleene tilbørlige Vederlagt effter nøy¬
actig Bevisning eller Vurdering. Rigens Ret art.s. Hicconcord.

jus Seland. lib. 4. Cap. 3. Parag.1.

2

Wmyndigis Roßtieniste der om lege sapra Vocab. Verger.

Fattige wmyndige Børn maa icke alt formeget besværgis med
Roßtieniste. Recest Christ. 4. Ab. & cap. 2. artic. par ag.10.

Wmyndige imestabili Let sigis de somey ere detis egne

Jergersdeskulle ingen videre Bekostning være forplictede at udstaa
eyheller skalpaaderis vegne maagot giøris anden end den som al¬

lerringeste til Jordeferdenskeebør hvor paa og strax (aldvistløftig¬
hed at forekomme) aff urvillige og af Borgemestere og Raad tilnæfn¬
te Dannemændskullekiendis saavel som Borgemestere og Raad

som deville svare om det forsømmis. Reces Christ.4. Ub. 2. Cap. F.
artic. 7. har af 12.
Den Norske Low siger) At Wmyndigis Landskyldskalsel¬

gis Aarligen effter som Landkiøb er or detre Parter der aff anven¬

dis Barnet tilbeste. S.B.14. Cap. Parag.2. Lege Vocab. Børne¬
Gods.
Wmyndigssom ickehaffver Forlags Øresskulle Frænder fø¬
de. cap. 1. ibid. Endsviser mand Barn eller Wmyndig efter Ilds

dasvare allden Skade der affkommer. L. L. B. 25.Cap. Parag.3.4.

Nota. Den som er udi sine wmyndige Aars maa ingen Kiøb giøre.
K. S. A. Cap. parag. 2. Vide Reces Christ. 4. Ub. 2. cap us. & supralo¬

cab. Mindre Aaringer.

Under¬
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Undersøgere det erens Tienereeller Fuldmægtiges som paa
hans Bestillingers vegne kand være betroet at udsøge eller randsa¬

geeffter Sager paa Rettens vegne ut under Foget i Kiøbstæder¬
neseller og andre saadanne Undertienere i Retten etc. Derom for¬
melder Jyd. Low üb. 2. cad Lo. Om Ombudsmandey vil tage ved

Tyff fra Bonden, eller hans Indersogere da hafverhond for¬

giort sit Lehnsfordiat hand giorde Bonden Reiles Jetc. Videlb. z.

cap.6. jur Conbr.
Indstzer end den anden i Gaardenfhvo det giørs skalsætte
Borgenseller borge for sigselff. Gaards Retartic.44. Endlofver¬

falder eller forrasker en den anden da lide samme Straff. art. 45. Vi.

de Borgen supra.
Vngdommen Adolestentii. Lat. som oplæris udi Skoler¬

ne: De som Vngdommen læresskulle legge deris største vind paa,
at de Inge hafordaglige Erercitizot Øfvelser somtienerettelig

tilen sand Gudfryetighed og isteden for Hedenske Affgudersnaffnel
bruge alleene Gudshellige Naffn or der hos skye alt det som kand

væreimod Christelige Tuct og Seeder. etc. Reces Christ. 4. Ab. 1. Cap.
1. artic.S.
Endsbefindis Ungdommen forsømmelig paa Landsbyerne,

at lære deris Børne Lærdom daskulle de aff Præstenstraffis derfor
og Forældrene alvorligen paamindis og formanis, at de holde deris

Børn der til saafremt de ickeville forgiøte Hellig brødes, og der for¬

uden som wandelige straffis med Kirckens Disciplin. ibid. artic. 9.

Ungdommen maa icke tilstedis til det høyværdige Altaris
Satramente førend hand velhafver fattet hans Børne Lærdomsoe
kandsvare til Lutherismaa Spørsmaalom sligt og forstaahvad

Afløsning medfører. art.. 46. ibidem.

Vogenmændene vebecularii. Let, skulle betalis aff hver

2
Olyl) Sommer og Vinter effter den Taxt Lehnsmændene med
Borgemestere og Raad i Kjøbstæderne om Paaske og Martinigin¬

rendis vorde: Oc Vogenmændene for den Peisspligtigat kiøre:
maa

Voll.
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maa og eymeeretage. Vil og Bonden lade sig leyef nyde i lige maader

samme betalning. Hvis Ecker for Kongen giørissbetalis som tilfor¬
ne: Hvis paa Gaderne Agisstitte sigeffter den Forordning Borge¬
mestere og Raad der paa giører. Reces Christ. 4. Ub. 2. Cap. 24. art. 1.

Lege Vocab. Lehnsmænd.
Saafremt nogen Bogenmand findis der imod at giøre
dehaffve første gang forbrut til Kongen 10. Richsdaler: Skeer det
andengang da hafve de forbrut deris Borgeskab og icketilstedis vi¬

dere Næring i Danmarck med mindre de Sagen kunde affsonefor si¬

den paa nye bekomme Kongl. tilladelse videre Borgelig Næring at

bruge. ibidem, artic.2. par gr.4.
Vold) effracturg. Lit. Mictor Veldes ocforstaats patist¬
muminmalimpartem. Hine Voldtægt raptus. Lat sigis om
de Gierninger som ulowligen giøris nogen med Overmactor Vel¬

de. (lt-Om Koneganger Vold ofversdahaffver hun ey derforetabt

sit Gods Jyd. Lowlb.. Cap. 33.
Net: Ovilcken Kone som siger sig Voldtagen at være hun

skal kiære det Voldhendeergiort saasnart hun kommer i hendis

frelse for det for Grander og Grandkoner ogsaa paa Kirckesteffne- og

siden pog Tinge da er det venteligt, o: troværdigt at hende er Vold

giortjor da ere Sandmændskyldig der om at svære: Endtaal Ko¬
ne octier, effter at det er aabenbarets eller hun vorder med Barns (thi
Barn avlisey uden Konis vilges etc. Jyd. Low lib. 2. capig. Jomkie¬

rer ey førl daer det venteligt at hun var ey Voldtagen for da børey
Sandmænd tilgange. Dict. lib. 2. cap. 18.

Gaards Ret art. 1s. formelder) Hvo somtager Qvinde med

Voldeller Moeforder høris Raab og Paakaldfor siunis blot Kiød¬
eller regne Klæder hand miste Lifvet enddoghand icke fuldkom sin

Villie. Alas om Voldsee Jyd. Low lib z. Cap. 48. Om mand for

med Hiordlanden Mands Agersdet er Vold. Lege Hiord item
Stodsupr., ccap. 49. ibidem. Om Mand Tyrer ianden Mands

Aaer eller Engsdet er og Vold. Legecop Fr. ibidem, item Vocab. Ty¬

ter supre.

Ooog
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(Den
som i Kiøbing eller Birckblifver lowligarresteret, ocu¬
den Forloff drager aff arresten, førend hand retter for sig hand maa
med Voldforfølgis Jochand er pligtig med Hofvitsagen og anden

interesse, sine Voldsbøderat udlegge, Birckeret artic.14. Lege Vo.

cab. Qvindetægtsupra. Idermeere om Vold og dets Bødder og

Straff seejur. Seland. lib. 2. Cap. 23. 24. Gr ef. lib. s. Cap. 12. Skaan¬
ske Low lbiz. cap.4. om Orbødemaal cap 9. Supra Nød¬

tvungen.
Den Norske Low siger Om de som tage Ovinder med Vold

hvad heller de giøre deris villie eller icke eller octage sig Hustruer med

Volds uden deriss eller deris Formynderis og Vergis villies at deere

Wbode Mændforskalingen Bodfor dem gifvis hvad heller de dræ¬
dis aff Ombudsmandenseller anden dehaffvebrut imod. M.H.B.2.

cap. Parag. 16.
Voldtagis nogen Ovinde ocere der toskiellige Vidne til

daer det Halsløs Gierning=Men er det icke Vidne till og hun klager
Vold samme Dagdeterskeed, da skal 2. Mænd randsage Sa¬

gen: Findis hand da skyldig i Gierninger, være Fredløs: Men fin¬
dis dets at hand hafde villie til at giøre hende Toldfor dog icke fuld¬

komsinvillie dabeholde Livet og bøde effter 2. Mænds Dom.

Dict. O. H. B. 2. Cap. paragr. ultimo.
Voldførselsplagium, Lat. ersom nogen med Vold bleff ført
aff sin Frelse og dehannem bortførde vaarehannem saa mægtigesat

dekunde giørehannem hvad de vilde det er Herverckler 40 Marcks
Bod til Bonden og Kongen. (t Iydske Low lib. 2. Cap. 3. G. 39.
Skaansk Low om Orbødemaal cap. 7. Reces Christ z. art. 25. Skal

degen bødis for Voldførseleffter Marckestiels Tal men det regnis

foret Vold. Handfesin. Frid. Lart 31.
Vold) forfølgis i Jydland og Fyen med Sandmænd, lige¬
som Drab. Men i Sieland=Skaane og Smaalandenesudisteden

for Sendmand, følgis og brugis den sedvanlige Proces, som med
alle 40 Marcks Voldssager til Landsting, jur. Seland. Ub. z. cap. 25.
dog
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dog i Kjøbstæd og Bircks ved Byes og Bircketings=Dom. Bircke¬

Ret artic.s. Hvo som i Bye eller Birckblifver lowlig Voldsoren,
hand bødet foruden Hofvitsagen, trende 40 Marck, til Kongen,
Bendenssaaot til den Bück Frihed tilhører. BirckeRet. artic. 16.

Voldseller Hervercksmaal udi Bircksom det forsømmissor
en inden o. Vger fulddrifvis dakomme Sandmænd, eller deom

40 Marcks Vold ot Hervercks Bøderkiende) eytil Men den
Sag maa med Voldsedeele og Høring forfølgissor dabødis Bon¬

den Kongen, og den Bircket tilhører, hver 5. Marck. Bircke Ret.
artic. 18.

Voldgifft eller at Voldgifveen Sag Trads, Compromit¬
to. Lat sigis i Retten naar Parterne befindis imellem saatvistizesat
deicke kand foreenis eller forligis uden Dom: End ogsaa om Dom¬
meren finder sig besværlig at dømme dem imellem og da forreholder

Parterne deris Sag paa begge sider at Voldgifvis det er at bort¬

gifve og henstille deris Ret udi upartiske Dannemænds Hænder
hvilcket den eller de gierne giøt som befinde sig at hafve gjort wret

effterdidekand intet synderligt tabe der med Men den som er skeet

wret kandtiit med saadan Voldgifft kommesletfrasin Ret; thi
naar en Sagendeligen Voldgifvis inden Tinge for der efftergan¬

ger Tingsvidne bestrefvet daer ingen aff Parterne siden mægtig at
steffneydermeere eller der udi at protestere, men skalendeligeneyes
med hvis de Mænd giørendis vordershvor paa Sagen inden Tinge
er voldgifvet hvad heller det er Reeller wret de giorthafve: Siu¬
nis derfor raadeligt at betæncke sig vel førend mand saaledis bort¬

gifver sin Ret. etc. Allas, Jeffnitz hænde eller Dannemænds sigelse

hvor paa det voldgifvis ut Jyd. Low lib 2. Cap. 72.
Voldtægts siraff, udi Guds Low det finder den gunstige
Læser udi Mose 5. Bogs 22. Cap. v. 25. 26.27. Odermeere lege sa.

pra Vocob. Nødtvungen.
Voldug) er et gammel Skaanske Ordlocbemercker saame¬

get som myndig eller fuldmyndigtil noget at udrette; ut Broder
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om hand er fuldvoxen og fuld Aldrende og sidder med hans andre
Sydskindei fellig, da erhand Voldug formættige at bytte og at

gifve og gielde Fæog i alle Fangso: forstaa felligs Gods dem alle til
beste; dog deris Jord maa hand ey affhænde. Seeherom Skaan.
Lows Arfve Bogcup so lemsupra Forb. Eble Barn.

Womgengelig) necesserin, Latine, er det som en kand forbi¬

gaaes men endelige fornøden strax skalskee: Deromsiger Reces
Christ. 4. Ub 1. Cap.1. art. 31. at Bønderne og deris Børn og Tiun¬

des om hellige Dage med Fordrenskabs (forstaa Ecker) og alt andet

Arbeide skal væreforskaanet for Hosbondens Fogder og Embeds¬
mænd wpantede med mindresaadant omgengelig Fornøden¬

hed (dog Guds Tienisiewforsømmet ocaldelis wforactet indfal¬
dersom gandske ingen forhaling kand lide. Dict. loc. Spar og 4.476.
Dette hafver sin Fundament aff den hellige Skrifft og for¬

nemblighos Lucam idet 4. Cap. hvor de Pharister og Skrifftkloge

haffde indbudit Christumpaaen Sabbathlot deforde en Vattersol¬
tig for hannems octoge vaare om hand vilde helbrede hannem Men

Christus formerckte deris Skalckhed) og derfor underviser dennem
hvad den rette Sabbatsgierninger og først spørger dennem om

det var ret at helbrede om Sabbaten. Men detaugdestille¬

siger Texten ochandtog paa den Vattersottig og helbrede hannem

og lod hannemgaar dernæst svarede og sagde til dennem: Hvoeri¬
blant eder i hvis Oxe eller Asen der falder i en Brønd) og

hand icke drager det strax opom Sabbatsdagen: Orde
kunde icke der imod giffve hannem Svar herpaa. Her aff sluttissat
altsaavist som er womgengelig sigoesin Næste med at redde og

cykandforbigaais det maa forrettis om Sabbaten dog Guds
Ords Tieniste uforsømmit og uforartet 1 effter det gemeene Ord¬

sprock Necessitas franget legem, og den Norske Ordinantz fol. o.

formeider At Fornedenhed eller Nødtørftighed hafver ingen Lowste.
Vong, kaldis den Jorck og Marck, som saaislot er inheygnet
eller indluckt med Grøffts Diige eller Gierde ut er iert. Jyd. Low

lib.
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üb i cap.48. Ommandsættis i Vong, forstaabygger i Vong
hand skalhafve Forthe og Fægang paafit eget alle Eyere uden Ska¬

des eller bryde aff igien. Jus Seland. lib. 4. Cap. 4. sigers At ingen maa

sit Fælo: Ovægs igiennem Vong drifvel uden handleder det igien¬
nemsoctager det om Hornenseller bøde for hver stoer Hoffvit 2. Øre.
Ends driffverhand iginnem nogen Mands Vong med 12. Hofve¬

der dabøde 3. Marck Mencap. seqvent siger at handskal bøde
Skaden, og eymeere. Odermeere selib 5. Cap. 30. om Fædræbis i
Vong Shb. 4. Cap.24. Menhvorledis Vong gierdis og indhe¬

gnis det læris Jyd. Low lb. z. Cap. L. Ssupra Gierde.
Vongroff eller Vangroff idem er ulowlig Grøfft eller

Pløyning ved hvilcken andens Hæsid forkortis qvast Vongran,
den der Ranner Vongen. vide Ager=Ran. alids, jus Seeland. lib. z.
can.. 24. hvor det forstaais som nogen vilde holde Ting paa usedvan¬

lige og utilbørlige Tiderfor da bortskøde Jord eller Eyedom det kal¬

dis sammesteds Vongroff etc. Vide sapra Anfred.
Vordi Varder eller Vdvarderidem, det er Vagts som

holdis ved Strandsidder eller og andensteds i Freds og Feyde Tid
hvor om see Gaards=Ret artic. 9. som formelder: Hvo som forsøm¬
mer sin Vagt i Fredstid er hand Herremand eller Væractig da

hafve forbrut sin Hest og Haffvest alt det handeyer i Gaarden men

i Feyde tid straffis det paahans Hals. Videartic. lo ibidem. Hinc.
Vardmændkaldis de udi den Norske Low som skulde i for¬

mere Tider holde Vagt enten offver Konger eller ved Strandsidder
eller og andenstedssat vare paa Fiendernes Ankomst. Hvorledis saa¬
danne Vardmænd skulde være skickede og berystede saa og ialle
maader forholde dennem paa deris Vagt i Fred og Fryde tidsdet sin¬

dis udtryckeligen i den Norske Lows Vdfarbalckscap.4. iem, udi
den Norske Hirdskraa eller Gaards Ret cap 32.46 4748. Lege

Tocab. Vagt. Clias Vedvarder er Baal eller Baun kaldet¬

som giøris og opreisis gemeenlig aff Væd paa Høyeeller Bierges
udi Wfreds tid saaledis giort at de kand hastiganstickis og bræn¬
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de, til Varde og Tegen, at Fienderne ereforhaanden etc. Videlo¬

ca preallegata.
Vornede or værende og blivende paa steden som indfødde
Bønder og ders Sønner, i Sieland, Laaland) Falster og Møen:
ern fundus populus. Larine ofver hvilcke Jorddrottensudi de Lan¬
de hafver en synderligoe særdelis Ret fremfor andensteds her i Ri¬

get nembliglat saadanne Vornede skulle væres tiene og boe, hvor
de is Husbondevilhafve dennem og icke uden hans Villie eller vid¬

stabmaaflytte aff hans Godsthafver ogsaa Husbonden mact (som
af Arrildstid) at frigifve eller at bytte dennem borts eller dennem de¬

ris Frihed seige udenhvilcken dersom deudifordum tid droge aff
Godzet og andensteds dennem nedsatte da var deris Husbondebe¬
rettiget at tage dennem igiensor føre dem paa hvilcken Gaard hand

lystede paa siteget: Var end ogsaa vist kommen ibrug, saadanne
undvigtelgiordis Fredløse til Herritz or Landstingshvilket dog siden

udi Høyloslig Christ. 4. tidler forbudet for der imod forordnetsat naar

Kongens Vornede undviger eller rømmer fra sit Fødestedt da skal
ofver hannem hendis Dom i hvor effter hand maa tagis og bort¬

foris. etc.

Ocenddogjegtist ocofftehafver hørt Fornnemme Folck talere
discurere om hvad saadanne Vorneders-udidisse forne. Lande og

Provintzer meere end andensteds her i Riget deris ufriheds Aarsa¬

geoebegyndelse været hafver som dog eynoget egentlig hafve vist
der om at leierminere, saa vel som hos andre mig bespurt: Endoc¬

saa søgthos veris Lands Scribentere, saavel som voris Lower effter¬

staaet saahafver jeg dog ingensteds noget synderligt der om fundet
gler udspørge unde:
Men Heldvaderuin suo Enclofodio, fol. 291. siger: At saa¬
danufriheds Aarsage skulle være kommen, aff høyloslig ihukom¬

melsis Waldemari 2. Fengsels befrielse hvor til alle Rigens Stæn¬

der en meickelig sioer Summa Penge contribuerede saa net som

Bønderne udi forn. Sieland og Laaland som der til skulle hafve
væ¬
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været funden u=villige og derfore til stedsvarende ihukommelse og

Straff med sligufrihed aff hannem skulle være belastiget, hvilcket

saaledis for sit værdpasserer oringen sin Meening her udi belagis
Dogerfaris, at det ord Vornede hafver væretkient og bru¬

geligslang tid førend waldemari 2. Fengsels befrielse teste Huusel.

dio, in vitawaldemari 2. Pag. e. hvor formeldis, at forde Fengsels
befrjelse skeede Anno 1226. Ocvoris Sielandske Low udgiven
aff Waldemaro 1. Anno 117. lib. 3. cap. 28 formelder om Herre¬

mænds Vornede, som var 55. Aar førend Waldemari Fengsels

befrjelse.
stem in leg. Errici Reg, filii Christophori, Dat. Nyborrig 1204.
formeldis art. 10 At Kongenhafvergifoct alle sine Mænd i Skaa¬

neboes at deskulle haffve frelse Frihed, ofver alle deris Vornede

for 3. Marcks Sag uden det som kommer paa Kongens eget Ting
eller Retterting (forstaa den Sagfald og Bøder undertaget som
nogen vornede at udgifve slunde blisvetilkient naar Sagen ind¬

kom forhans Kongl. May og Danmarckis Rigis Høyosse Raad:

hvilcken Low er udgiffvet aff Kong Erick 122. Aar førendwaldema¬
ri. 2. befrjelse skeede saaher aff fuldkommelige seeis at Vornede

haffver været bekiendt førend waldemar i 2 Tidersut supra.
Herforuden hafver jeg funden udien gammel (paa Perga¬
ment skreffne) Bog, hvor udi findis Copier aff Skøder og Adkom¬

paa alt det Geistlige Gods, som udi destore Biscopers tider haff¬
ver været giffvet kiøbtoe Mageskifft saaoeligget til Ercke=Bisco¬

pens Bordi Lundludi Skaane Stifft og Biscopsdommesiblantan¬

det merckeligt indført:
At den hæderlige Fader og Herte med Gud Jacob med Guds
Naade Erckebiscop i Lund Sverigis Første og Pawens Leget, haff¬

ver annammet ocoppebaaret aff Abraham Broderssen Ridder ere

hundred Lødie Marcksiret hvide Penges og derfore til Vederiag op¬
latsocaffstaaet for med forlehntsforn Abraham Broderssen at Kir¬

ckens Gods og Bistops Lehn i Søndre og Nørre Halland med

Gods
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Gods og Tiende Bygning or Vornede saaot Sagfald og an¬

den Rettighedsat følgehannem hans Lisfstidsetc.

Hvor imod Abraham Broderssens Ridder forplitter sig dis¬

imidler at bygge og forbedre Godzet og holde Vornede ufordærff¬
vet som hand for Gudor S. Lauritz vil forsvare: Oenaar hand

er ved Døden affgaaen da hans Arfvinger forplict, at levere samme

Gods og Lehne igien til form. Erckebiskop, eller hans Effterkomme¬
res vel bygtor med Vornede ufordærfviis etc.

Aff alt forbemelt sluttis at det ord Vornede skalværeet

gammelbrugeligord, saaledis at forstaalat naar nogen god Mands
Godsigammel Dage var vel bygt og med Folck besat da bleffvede

paaboende Bønder næffnt og kaldet den Herremands Vornede
o: værende og blivende paasteden efftersom depaaboende Bønder

aff des Aarsages med frivillie og lyst tilsteden at boeparigafve der aff
Leyeor Landskyldfockaldtis derfor den Herremande Vornede det
ere de som med forhaabning og lyst i til sigoe sine paadet sted at næ¬

refføde ocopholdes ville bar og bygge. etc.
Hverimod med Vornede i Sieland) Laaland) Falster og

Møen er langt anderledis beskaffet thide ere gandske uft, ocsom

Trælleoe Slave at regne dekand og tvingis, imod deris villie, at
bygge og besidde, hvilcken øde sted og pladtz som Hosbonden dennem

foreligger ucanseet de ey haffve lyst paa det sted at boe, ocey heller
kand vide sig og sine der at ernære; dekand og selgis ockiøbissor bort¬

skifftissligesom Beesier: Somme Hosbonderkunde og være saa sin¬
dede at om debefindeen fattig Mand, som førsthaffver opbygten

øde Gaard ockand der nogenledis nære sig, eller ockand siuniis at

hafvenoget lidet i Forraads oghand i det ringeste kunde forsee sig¬

strax kunde kaste hannem ud og førehannem paaet andet øde sted
og endelige tvinge hannem til den i lige maader at opbygge indtil
hand blifver slet forarmede og med Hustru og Børn gerader i stør¬

sterlendighed: hvor offver mange formedelst saadanhaard Tvang
og Tieldoms Aagsblifve motvillige doffne og ladde, saade an ret

had
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Hadlimod Øffrigheden fortrædelig hensidde, og atte hvercken om

detis Næring og Avlsbrugelse megit mindre om deris Gaardis op¬
byggelse som alt formeget er for Øyne og mangen goed Mandu¬

den tvist befinder.
Men endeligen nogenledis at siutte om saadan ufriheds Aar¬

sagessiunis saaledis mueligt: Først udi formere tider at værekomne
aff Tvangor Mart (manskee) aff en deel haarde og sirenge Øffrig¬

heder brugt, indtil saalænge der paaa er kommen Hæsidi (efftersom
disse Landis Bønder eractis gemeenlig aff Naturen blodhiertiges c.

godeffrem for Iyder og Skaaningersat tvinge: Blifveorgierne

i deris Fødeland uden de aff mact trængis at uddrage
hvilcken Hæsid og ufriheds Tvangs siden haffver været fuld den ene
Øffrigheds saavel som den anden dog ulige brugt thipaade steder
hvorsaadan Frihed mildeligocret brugis kand den ickenectis jo at
gifve Fordeel og Bønderne alligevelved mact: Mentvertimod

hvor saadan Frihed med Voldor Mactskeipis paa det høyeste som
saa mange steder skeer der befindis øde Godssocen forarmede Mee¬

nighed. etc.
Oc enddog Kongl. May. høyloflig ihukommelse Christ. 4.

for nogle Aar forleden affet ret Christelige og gudelige betænckende

haffde sig foretaget saadan Sieland og des underliggende Provin¬
ciers Bønders lenzeynskende Frihedigien at erlange som or dego¬

de Herrerssamtlige Rigens Raads med den største og fleste Adels haff¬
de der udi samtykt hafver dog saadan hans Kongl. May. gode og

lenge ynskende Forsæt) (hvilcket Gud hannem lønne) icke haft sin

formodende udretningeller fremgang aff Aarsage nogle faae Adels
Personers imodsættelse og paastaaende Friheder, som hans Kongl.

May. icke uden deris samtlige bevilling oe tilladelse inogen maader
vilde forandre: Hvorforsaadan Christeligoe Kongel. Omsorrig
bør at være til en evig Aaminde og berømmelig Efftertancke og der¬

hos aff alle retsindige Menniskerynskis at den høye Øffrighed og

Potesteriteten aff Gud maatte beveges og erindris der om endnu til

Ppppp

saa¬

Wav.

850
—

———

saadan utilbørlige Aag og Tvang, at hensee og tilhielpe om mue¬
ligt var at affskaffe hvilcket da udi Landene, uden tvil skuldekien¬
dis (ffrigheden fornemlig saa vel som undersaatterne til sioer

Gaffnor Fordeel.
Ocefftersomjeg her udi sindis noget vistløftig og ydermeere

end mit fortagne Versk fordrer vil jeg dog venligen formode, at
den gunstige og Lowkier elskende Læsere saadanmin vistløsftighed

optager i en god Meening og taalmedlig overlader mig Rum og

Papiiret saadant som jeg eracter høyt fornøden at foregifves an¬
seende at mangen ynsker saadan forandringsom mueligt skeekun¬

de oringen sin meening eller og tilbørlig Hæffd og Frihed her med
betagis eller lastis: Menallene Misbrugenssaavist den kand være

Østrigheden saavel som undersaatterne til Skade og Fordærff
hvilcket Gudi Himmelen dog (ved den Christen høye Øffrigheds
Hielp og befordring) med Tidenvel endrer saa vist det kandskee

hannem til Ærejor den Nødtrængende til Hielp og Redning.

Wavæms ordsconvitio, Lat. er Skields ordsforstaa som
nogen i Gaarden eller andensteds i skielder eller kalder anden Tyff
Horensøn eller Forræder) og kand det ickebevise blive selsf samme

Mand) udenhand hannem det skiellige ofverbevise kand, Men er

hand Staldreng eller mindre da skalhand hudstrygis. Gaards¬
Ret art 14. Legesupra Skielde. lem Reces Christ. 3. Art. 20. C. Et¬

rørige Ord supra.
Stads Retten formelder: Om nogen i Kjøbstæderne over¬

falder Borgemestere eller Raadmænd, eller og Byfoget med vred

Huseller wavems ord, hand bøde imod den hand saa ofverløber
40. Marckssaa or Kongen og Staden hver 40. Marck: Giørhand

hannemsaar gielde hans Liff og Hals og hans Hosvitlod i Kon¬
gens Verge. art. 113.
Wraadskaldis i Lowen 12. Svinssom er fuld Hiord. Grer

porcorum duodenzri. Latine, Jyd. Lowlib. z. Cap. 49. Endshvo

somhiorder anden Mands Korn opmedwraad o. 12. Svinshand
en
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er skyldig at bøde derfor 40. Marck, thi det er fuldt Hervercke om

det giøris med Forsæt som Lowen kalder Vold. Vide dictoltb.

cap.48.
Vrackelod, kaldis effter Lowen satkaste Lod sompaam¬
myndige Børns vegne naar næste Frender paa Fæderne og Møder¬

neskal ofvervære og annamme deris Godsor Lod naar Skiffte

skeersor Lodkastis. Vide jus Seland. lb.1. Cap. 42.
Vræge eller Bræckeidem, det er proprie at necte eller for¬

skinde. ut Jyd. Low lb. cap.22. Hvem Fader giørsigtil Barn
den maaingen mand bræge ornecte eller forskindes ic. Orden som

før hafver været Næffningsom hand vilselff være damaa Ombuds¬
Mandhannem en bræge. Jyd. Low lib 2. Cap. 51. End denssom

for Falsk Mordbrandeller for Stigemand (skalveries ot befries

med Herritznæffn) handmaa præcke sin aabenbare weven fordi
ingen skal nødis til at verie sig med sine Wvenner. Dict. jur. Cimbr.

lib 3. Cap. 46.
Vrag eiectamentum Lat. kaldis alt det Godsssom findis
i Søen ocbliver udkastseller ockommer til Landsffra Skibbrudne

Folckshvad heller Folcken følger der med til Lands eller ey hvormed

iformere Tider er megit ulowlige omgaait, og i synderlighed udi
Reg. Christ. 2. Tidersom hans Naadeselffbeklagit. Hvorforrehand
Dom. Trin. An 1821. hafver ladit udgaas en megit lowligoe berøm¬

melig Ordinantze og Forordning om Vragor Skibbrudne Folck,
som endnu findis sommesteds paa Raadstuerne udi Kjøbstæderne

hvorledis der med i allemaader skulde holdissor derhos deris Straff.
som forhindrede saadanne Skibbrudne eller og giorde dennem no¬

gen Skade imeden og ald den siund de vilde og kunde bierie saadant

deris Gods og Vragetc.
Iyd. Low ub. z. cap. Kr. siger: Vrag der kommer til Lands
oringen Mand følger eller kommer effter det bør Kongensfordis al¬

le Forstrande ere Kongens og det der ingen Mand eyer det hører

Kongentil. Legecap. 62. & 6. seg. lemjus Seland. lib. 6. caps. 9.
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29. 21. 22. Skaan. Low lib. s. Cap.1. & 2. formelder: Om det er ufre¬

de Mænd forstaa Rigens Fiender, som lide Skibbrud da siunis
effter Textens Anledning at detage først der ere sterckests etc. Vide

cap. 3. ibidem.

*Hdermeeres

hvorledis nu omstunder oprietig i alle maader med

aadan Vragskal omgaais det hafver den gunstige Læser aff Søe¬
retten at fornemme: Cap. 73. formelder: At Skipperenskalværeu¬

formeent med hans Kiøbmands ocalle andre, som hand der til bevil¬
ge eller leye kand, at Berie deris Gods og Vrag imen de ville og
kunde ochvis igien blifver beliggendis paa Haffsbonds maa de selge
tilhvem deville uforhindret ialle maader. Endser Skipperen med

sit Folckeyformuendis at Berie da befalis alle Øffrigheds Perso¬
ner ved Strandsidenfor de som befalning haffve skal være forplicts

(naar det begieris) at være den Skibbrudne Mand behielpelig at
Berie Skib og Gods saa vist mueligt er og for billig Bierie Løn¬

effter Godsens værdoe leylighedsor Ostrigheds sigelse.
Oenaar Skib og Godsblissver prag og ingen lesvendis

Folck hos findis-daskulle Lehnsmændenestellers hvis Grund det for
findis lade det Bietie med aldsind, og indlegge det udi god Forva¬

ringspaaklare Register antegnet: kommer den rette Eyereseller hans
Fuldmægtige med neyattig Bevis inden Aar og Dagsdanydede
deris Gods for tilbørlig Berie=Len. Ends findis iblant saadan

Godsor Vrag, de Vaare som er bleven voede ochaffver faaet
Skadefor staadog til at hielpel som Klædes Lærit=Krampaares eller
andet saadant det skalhielpis paa dens Omkaast som Godzettil¬

kommer: Menhvo som utrolig omgaais med Vrag, straffis der

ofver som forandekiphiemmelt Gods. Hvis Vrag som findis
udiaabenbare Søe udenfor Lande og ingen Folck hos findis som

Eyer erhvosligt Vragt Bieriersbeholder halffdeelen og halffdee¬
len Kongensom ingen Eyere kommer der effter inden Aar og Dag.

Dict. Søerett. Gem. utsupra.
StadsRetten formelder: Om noget Skib vorder drifvendis

i Ør¬
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i Ørsund uden Styrmand som nogen aff Rigens Borgere tilhø¬

rer det maa ey være Brag Men hvo det paafinder handenten fø¬
reeller kundgiøret til næste Kongens Gaard, ochafve muelig Bier¬

geløn for hans wmage effter gammel sedvane og den som Skibet
tilhører hand faasit Skibigien. articiu. Dict. Stads Ret.

Reg. Joh.
Christ. 4. Receßlib. 2. Cap. 1. artie z. formelder at de Folcksom

med noget Vragblifve Biergit og selffacte deris Gods at beholde¬

skulle Lehnsmændene hafve flittig indseende at de det for en billig
Biergeløn kundenyde ocicke i nogen maade nødis til noget aff de¬

ris Godssimod deris Villie at affhænde. Vide Vocab. Lehnsmand.

liem Skibbrudsupra.
Den Norske Low siger. Omderkommer noget Vragdrif¬

vendis til Lands som ingen Mand er hos daskal den det finder

Bierge det sorgifve Kongens Ombudsmand det tilkienden hand skal
det annammesor gifve den som Biergitstilbørlig Bietgeløn. L. L.

B. 21. cap. Notar.
Alt det Bragsom i Alminding inddrifver det eyer Kongen.

K. B. 26.Cap. Parag. 5. alids.
Vragere kaldis de Fiskere som drifve udi Søen med deris
Fisker=Redskab udi Sildsiskeri Dageller Nat. Derom besee Sø¬

Rettens 64. Artickel lem Vocab. Skibe supra.

Vragkaldis ogsaa Fiske i dogey de som ere mindre Fiske end

Lyfft Hval og Styrre. Iydske Lowlib.3. Cap. 62. Endehvad
somi anden Mands Hæssdhafver værit som er Kiste eller Tøm¬

mer eller Klæder eller nogen Ting der mand kiender at hafve været
i Hænderskommer ingen Mand der effters da er det Vragsor det bør

Konningenlidem. Videjur. Seland. lib. 6. cap. 21. Skaan Low lib.

8. Cap.1. Lege Hvalsupra.
Vrage ellerocat prage idem sigis naar noget forskindis
eller bortskastis som ickeer Gots Tienligt eller vel forvaart i hvad

det oe værekand som Kiød Fisk Silde Øll Viin eller andet Hint
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Bragere, kaldis de Personer som med saadant udi Kjøbstæderne

skullehafve indseendelde skulle være ædsorne Borgeressom det Gods
som udi Tønden indføris at selgis skullesiune og brage for det som
Got ocvelforvaart findis særlig, efter Byens vaane og maneer,

mercke og affridze, saa velsom ringere er særlige, og det som er slet

Vrags eller og næsten fordærfvit med sit særlige Tegensmercke og
affridze paa det at Kiøbmandenseller Borgerskabets som kiøberspaa

saadan Mercke og Kiende=Tegenskand være forsickrit, hvad Gods
de bekomme for der effter vide at betale effter som det er Got or Ont

tilfor effter den Taxt der paasat vorder etc.
Brang) pravus Lat. er skieff eller krum ut, om nogen er saa

huggen eller slag en at Munden stander prang eller Øye eller Næ¬
ser da vurderis det aff gode Mænds og bødis der effter. Lege Tocab.

Tyde. — Jyd. Low lib. z. cap 29. Calids.
Vrangt forført eller og vrang undervisning idem, (som

nudis værr alt formeget eribrug i Retten, end ogsaa til Hoffve og

anden stedse.) Dogom nogen Sag bleff Inderdommeren vrangt

for ført da dlifver det saavist ihans Dom anseet naar den for hans
Offverdommere indsiefnis. Reces Christ. z. artic 9. Seeydermeere
Frid. 2. Receß art. 1. Uinc. Vrange Eedersunde Vocab. Meen Eed.
lem Norsk Low Tyff. B. 7.Cap. &c.
Wretfærdige=Domme Judiciainjusta. Lat. derom lege

Reces Christ. z. art. 9. G supra Herritzfoget.
Wsel eller Wselhedscalamitosus velcalamtas. Latine. vel

Armodsqvist Armt Mod. unde Jyd. Low üb. 1. cap 36. Hincisel
Mandso: Armor fattig Mand. Jure Seland. lib. 4. Cap. 3. Clib.

6. cep. 9. Skaan. Lowlib. 2. Cap. z. Lege Vocab. Origet.
Wskjællige immodicusinconcessus vel iniqvis. Lit det er

plowligeller ubillig, som forbindis Adelen og alle andre Geistlige
og Vedsliges at Gie deeller Gieste lade deris Tienere men de skulle

Giestedennem skjellige og redeligen saavel som dem de ibefalning
haf¬

Wia. Woa. Vun.
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hafve. Lege Vocab. Bonde. Er Recef Christ z. Art.. 47. Vide Handfesin
Olaiparag. 26. Lege Vocab. Giesteri.

Wtaallig er wlideligsintolerabili. Lat, eller og den Skade
Vide
someykand lidis eller taalis. ut Jyd. Lowlb.. Cap. 47.

Torpsupra.
Wtagen-Jord det er den Jordsom ey er siedeller fest den

sigisstagen Jord, det er saamegit som den Jord nogen bruger
uden Hiemmelsete. Der om formeldis i den Norske Lowsaaledis:

Om nogen besidder anden Mands Jord, uden hans Minde og haf¬
ver ickefest den dahafver Jorddrotten hans Angel soeløse sit Boe

fra Jorddrottenseffter 6. Mændssigelse. L. L. B. 10 cap. Hvorle¬
dis handskal dømmis der fra omhandicke vilfareaff. ibid. pa¬

ragr.2. 62.
Wvaane er Mißbrugsabusis. Lat eller utilbørlige besvæ¬

ringor paaleglimod Lowen hvor om formeldis udi Reg. Olai Hand¬

festn. Er nogen Wevaane optagensimod Lowensda skal den giøris

til intet etc. parag 18. Lige Sedvanesupra.
Wvare at uforvarendissinterventut. Lat. uvidendis eller

upaatenckt. it: Om Kongen vilride Marckeskiels da staar det for

fulde, dog at hand ey kommer aff Wvare det er uforvarendis
saaat det er dølt forenten aff dem i den Deeleer. etc. Jyd. Low lib.

2. cap. A. Legesupra Marckeskiel.
Vuniversitetet udi Kiøbenhaffn der udi maa ingen an¬
nammis som icke idet ringeste er congruus in luinalingva, og for¬

staarfaciliores Tertu Grecos N. Testamenti, og sin Børne Lærdom,
og dens Forklaringsisin rette eenfoldig Meeningsveed nocksom
at forstaaletc. Lege sapra Vocab. Lutheri lille Cate¬

chismums G Reces Christ.4. Ub. 1. Cap. art.
5. lem Vocab. Ungdommmen.

c. 10
51

Ide

9de. Imo. Øst.

356

——

———

—

9.
Det er at erleggesin Skyld og Gield eller og hvis andet

mandplitigerat Yde og udgifve og sigis proprie om Land¬
Stilde, som Bønderne giffve aff deris Gaarde, som effter Jor¬

debogen in endem Specie betalis uden et for andet eller og Penge i

steden med Hosbondens Samtycke Idis eller betalis. Oeskal
Smør=Landgilde til S. Hans Dags og Smaa Redsel til Michaels,
Korn=Langilde til Martin ydes saafremt Bonden eyvilhaffve

sin Feste forbrut. Reces Christian J. artic. 42. G 43. Seeydermeere
Skaan. Low lib 7. cap.4. & 6. Esupra Vocab. Bonde.

Den Norske Low L. L. B. 1. Cap. Paragr.) siger: At Bonden
i Norgeskalhafve sit Landskyldydt og betaldt Jule Afften i det see¬
nistes eller bøde). Marck Sølfft Men betaler handicke inden forste

Sommer Nat somer den 14. Aprilis, da miste sin Gaard, oeyde

dog sin Landskyld. ibidem. Lege Vocab. Landgilder supra.

Ympe inoculatio. er at pode hine Ymper inoculo. Lat.
sigis deunge Træers som podis først hvor om Reces Christ. z. Art. 9.
formelder at hver Bondeskal være forplict, idet mindste at ympe
3. Abilder) Pære eller andre gode Træer Aarligen imeden hand

haffver rom etc. Vide supra Pile. G Reces Christ. 4. lib. 2. Cap.20.
artic.1.

Ystede vel Istedeidem, stapes. Latine, kaldis igamle Dage
Stibøyler som btugis ved Sadler at sætte Fødderi

naar

nogen vilde stie til Hestocride. Der omtalissidstudivoris

Sielandske og Skaanske Lower hvor jegvilhafve
den gunstige Læserhenviist.
2

(—

1852
8
Sse

52

Zise.

Zii.
———
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-

5
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i Iise=Seddeler maa ingen enten Adel eller andre som

hafve deris Ziise fri udgifve paa videreeller mere Tydski¬
— Ølls end til deris eget behoff fornødenbrugis. Hvosom

udisaadan Falskhed findis daskal baade den som Seddelen ud¬

gifverfor nydersgifve tilhans Kongel. Mayest. 100. Specie Daler

for hver Tønde eller Amme. Reces Christ. 4. lib. 2. Cap. 31.
Men formedelst stoer undersleff som skeede med Ziise=Sed¬
deler hans Kongel. Mayest. og Kronen icketil ringe Skade paa

Toldens Rettighed, daer saa for got anseet 1047. at alle og en
hver aff hvad Standot Condition deocere som befindis at tage

nogen ulowlig Accise Seddel skullederfore tiltalisor straffis eff¬
ter deris yderste Formue: Ochvosomtil Accise Friheder beret¬
tiget og befindis der medfalskeligen at omgaal hand hafver der¬

med forbrut hans Accise Frihed og hans Seddels effter den Dag

intet gielde eller actissor derforuden lide Tiltale for gifve til Straff

for hver Amme Viin eller Tønde Ølli hand giffver Accise Seddel
paa, offver hvis hand tilhans egen Brug behøfver 400. Ricks¬
Dalerin Specte, til Kongen, og til den Øffrighed som til Accisen

børathafve indseende og saadant angifver 100. Ricks Dalerin
Specie. Forordn. Christ. 4. Dat. Fredericksborrig den 2 Julii, Anne

utsupra. Legesupra Vocab. Accise.

Befindis nogen med Ziise=Seddeler sin Frihed at mis¬
bruge de straffis effter Forordningen 1647. udgangen Skeer
det og i andre maade under hvad Skin det end være kand) at

nogen mißbruger deris Frihed den stande icke alleene tilbørligen

til Rette Men end og der med hafve samme sin Frihed forbrut

Ogsaa

og

Zii.

853
——

—

og den ey effter den Dag i nogen maade at nyde: Hvilckethand

eyhans Kongel. Mayest. men sig selsfhafver at tilskrifve, som sig
hans Kongel. Mayest. Naadigste Velbevogenhed hafver giort

forlystig. Forordning Reg. Frider. z. Dat. Hafn. den

3. Juli. Anno 1649. pa.

ragraph.6.

PSAL. 118.

AADOMINOHOCFACTUMEST
ETEST MIRABILE IN

OCULIS NOSTRIS

SLIDEOGORA
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—
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2

Tractat.

Offver alle de Aaldv.
—

maal og Bøderssom findis udi alle voris

(her udi Gloffarioallegerede Lower og Statuter: som

begyndis paa 1. Skillings Bod, og følger siden ordentlig
effter hver andre opad, indtil den høyesie Bod i someret Tusinde
Dalers Bøder: Efftersom enhver Bod isærsocudisærdelis

Sagerspaa visse sted findissher udi specialiter

demonstrerit, allegeritoche¬
denviist.

Den Lowkier Elskende Læsere som lyst
hafverstil Tienisteschaftig at finder
om fornøden giøris.

Syrach. Cap. 33.
V. 244.

Gier intet udenberaad saa angrer det digicke
naar det er giort.

v.25. Gackicke paa den Veys som dukandt falde og
en heller som dukandt støde dig paa Steene.

*

26. Fordriste dig ickeder paa at Veyen erslæt

Javocte digorsaa for dine egne Børn.

0. 30

——

Prentet udi Kiøbenhaffn,
Anno 162.

—
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Kongen og halft til Siuns¬

En Skillings Bod.

Ensom svær ocbru¬ mændene: Leylending bøderili¬

ger Guds Naffn for¬ ge maader 4. skilling, halfittil
2fengelig

2

inden Tinge Landdrotten ochalfft til Siuns¬

bøde til Dommeren). mændene. Reces Christiani 4. lib.

Skilling. Recef Christiauiz. ar 3. artic. 39. Paragr.7.

Sex Skillings Boder.

ticulo 10.

Leffninger aff all Skowhug)

Tre Skillings Bod.

I Norge) skalalle Leffninger Vindfaldsitem, hvis somasstyd¬
aff all Skowhug og Vindfaldt dis aff Sædebraaderne i Norge,
saa vel som hvis Busker og andet det skalsirax aff sieden bortføris

som affryddis aff Sædebraader¬ ellers beder Odelsmand som

Jorden besidder forhver Træis

nes bortforissellers bøder Odels¬

mandenssom Jorden besidders til Lefsningstil Kongen /6. skilling:
Siunsmændenes skillingstilsin Men Leylanding bøder til Land¬

Sognekirckez. skilling: Leylæn¬ drotten 6. skilling. Recch Christia¬

nig Ub. z. artic. 30. Parag.5.

ding bøder derfor til Siunsmæn¬

Effterladis noget udi Rugo

dene z. skilling og til Hospitalet

Nibbebraader enten Stubbeel¬

3. skilling. Reces Christ. 4. Ub.3

ler Buskersumycktelot bortfør¬

articulo 39. Paragrathof.

Fire Skillings Bod.

des eller ogsaa Greene Buli eller
noget saadant førend Braaderne

Deaffryddede Pladtzer i Nor¬ igienbesaats de stel Selssereren
gestil Sædelandsskalaltid holdis som Jerden besidder bede til

ved ligesellers bøder Jorddrotten Siunt mandene forhver Tønde
Odelmandeller Pantemand for

hver Busklsemopvoxer og icke
opryckis) 4. Skilling halfft til

Braadelendssemersaact o. skil¬
lingler til naste Hespitals.skil¬

ling. Leylændingbederisemme
Ai

For¬

2

Tolff ß. Bøder.

Øre Pengis Bod.
—

——

Forseelses til Siunsmændene 16.

Saar indtil fem derfor bødis

skilling, octil næste Hospitals. Øre Penge. Skaansk Lowüb.

skilling. Reces Christ. 4. Ub. 3. art.

5. Cap.34.

In Øre Bod.

39. Paragr. 6.

Hvo som en villgierde sine

Otte Skilling Grot.

Gierder paa første Laugsteffne,

Jomfrukrænckeresbøde til Herr

skabet S. Skilling Grot. Recess
Christiantz artic. 60.

bøde). Øre. Skaansk Low lib. 9.
cap. 19.

Enhalff Øre Sølffs

Tolff Skillings Bødersel¬

Bøder.

ler en halff Ort.

Hvilcken Leylænding som icke

Effterladis noget udi Rug og
Nibbebraader enten Stubbeel¬

ler Buskersuroprockte og bortfør¬

giødner Aarligen sin Jord Lowli¬

gen, bøde til Jorddrotten for

hvert som forsømmiss ½ Øre

des eller ogsaa Greenes Buls eller

Solf. Norsk Lows L. L. B.scap.

noget saadant førend Braaderne

Hvosombesiddernogen Jord

igien besaaes, da skal Selffeye

ulowlig og Jorddrotten begierer

ren som Jorden besidders bøde til

paa Tinge aff Bønderne at føre

Kongen for hver Tønde Braa¬

hannem aff sin Jord: Hver Bon¬

delandssom er saaet Ricks Ort

de som icke da farer medi bøde

Ot Lylændig bøder i samme Kongen=Ore Sølff. L. L.3.
forseelte til hans Landdrot
Ricks Ort. Receß. Christ.4. Ub.3

tecap.

art 39. har agr. 6.

Giøriseyalfart Veye ferdig¬

da bøde den det som forsømmer

Er nogen som en vil udligge til Kongen for hver re som for¬
Arves om hand er tildømt men hindrer Hesten ism Traffs Ore

affverger med Oodeller Eeg, de
bede en hver som hos er og med

hannemholder 2. stilling. Norst
Kows A. B. 17 Cap. parat.2.

Ore Pengis Bod.
Forhvert Been som tagis aft

Selff.L. L. 41 cap.
En Ore Solffs Bøder.
Fer slur pa Laug=Tinget

bodt).1. Selff. Norst Low
Tingel. 23 apt.

Hvosomgaar ubuden til Gie¬
stebud¬

En Øre Solffs Bøder.

Todris Bøder.
*

———

— —

siebud) og sidder der fortrædelig, domme og hver hans Baads¬

bøde Kongen). Øre Sølff. M. mand). Øre Sølff, til den an¬
dens Baadsmænd. L. L. S. Stat.

23. Cap.
Hvilcken Sognemandsom icke

Stiel mand Hunde Kattes

färmed sin Grande at udtage Knifves eller Belle og alt som er

mindre end Otesbøde til den hand

hans Qvæg og Bøder fra den

som det hafver indtaget af forhol¬ taelfras. Ore Sølff. Tyst. V.
der effter saadant er Tigkiært

licap.

da bøde enhver, som icke medfar
medhannems. Øre Sølff. L. L.

Rider mand Leyehest lenger end

kale var, da bøde for hver Bye¬

B.St.cap.

Slaar mand Dye ud paa Nød

marck, hand ofver reed 2. Ore.

eller affslais Horn eller Halelder¬

for bødis 1. Ore Sølff. L. L. B.
3. Cap.

To Øris Bøder.

Jydsk Lowlib. z. Cap.4.
Om Kindtænderne udslaissda

bødls Slaget og for hver Kind¬

Hvosomicke vil medfare at kand 2. Øre Sølff. nu seland.
drisve Qvæg aff Byesud til Sæt¬ lib. 3. Cap. 10.
ter Boelsnaar hand tilsigtssbøde

For Been ihuggen Saarisom

til Kongen). Øre Solff. L. L. F. ere saastore at de kand gifve Lind
38 Cap.

ell KlangiBeckenet naar Saa¬

Giøris ey Alfare Veye ferdi¬ ret toes eller reensis derfor bødis

ges da den som det forsømmetlbø¬ 2. Ote. zus Seland. lib 3. Capt.
de til Kongen for hver Træ son

ligger feldit offver Veyen, som

Orbødemaalcapit. 30.
Vil Bonden ey møde naar

mand skal lade sin Hest springe hand steffnis til Tingel da bøde
offver s. Øre Sølff. L. L. B., for de ivende første Steffninger,
cap.

for hver 2. Øte zus Selaud. b. 3.

Hvo som giør anden forkast cap. 28 Skaansk Lowlib. 1. cap.
Fiskeril i Norgefor det bliver in
gen aff dennem tilganffs da bøde

den Skipper imod den anden

14. G Ub.4. Capt. 9. & 20
Drifver mand Fæigiennem
Vong, da skalhand tage det ved

hand grordeforkast, efter Laug¬ Hornene) paa det Fæetickeskal
B

giø¬

—

To Øris.

Bøder.
* —

giøre Skade. Giørhand det icke,

dis Bonden derfor 2. Øre. zu Sc¬

da bøde for hver Fæis Hofvit land. lib. 4. Cap. 26. Skaansk Low

lib 9. cap to.

indtil det bliver tolff 2. Ore. nit

Seland.lib. 4. Cap.4.

Hugger mandiandens Skow

Fører mand sit Qvægpaa anden ulowlig og komerhiem der med¬
Mands Vong, til Græsgang,

dalegge Bonden) Læssitud og

uden minde og Forloff da bøde til

bøde faar hver Træsz. Ore: Men

hver aff Lods Eyerne for hver er

det Bender eller Rijslæs da

Fris Hofviis z. Ore. zus Seland. legge ilige maade Lasset udforhø¬
de for Lasset 2. Orc. zus Seland.

Ub. 1. cap.5
C

Hvosom prer i Jongsuden lib. 4. Cap 28 Skaansk Lowlib o.

cap.1. Jus Ecclestecap¬

alle Eyeris, i Bye boes deris sam¬

tyckelgielde Skadegieldloebøde

der til 2. Øre. zus Seeland.lb.4.

Mæler mand Kiøbom Jord

og vil ey holde Kiøb, dabøde 2.

cap. 2. Skaansk Lowlbo. cap 6. Øre. sus Seland.lb. 4. Cap. 34.
Kommer Hyrdelss Fæi Vong,
gielde Skadegieldsor 2. Ore Bod.

jus Seland. lib.4. cad.. 22.

Skaansk Lowlb.4.Cap.14.
6
Græbet mand Fæism Ager,

aff Daaade dabetale Fæet igien,

Vilmandeyluckesine Gieeder og bøde der til 2. Die zus Seland.
naar hand bliver der om advart

lib. s. cap 40. Skaan. Lowlib. 9.

gielde Skadegield som der af cap. 7. den som Qvæget aatte
kommer og bøde til Byen 2. Øre

zus Seland. lib. 4. Cap. 22.
Hiorder mand sit Fær Vong¬
førend alle Mand hafve indhø¬

hand gielde der imod Skadegield.
ibidem.

Laoner mand anden Hest Oxef
Klæder eller Vaaben, og bliver

siet og auffret er opgivet dagiel¬ det borte, og gielde det igien og
dede andre Eyere Skadenlocbe¬

de for hver sioert Fæis Hofvit

bøde 2. Øres om det var saagot
om 4. Ortug. jus Seland. lib. 6.

indtil tolff 2. Øre jus Seland. b. Cap.2.
4. sap.1. 23.

Rider mand andens Hestin¬

Hvosom optager Driffts eller
Affare Fælocbruger det førend

den Marcksluden Mindestabø¬ det bliver lowlig opliust og vur¬
derit

To Øris

Bøder.

5
——

detit den bøder for hver gang
Koenmalckis, eller hand Sade¬

Bryder mand Gierde for sin

Hest forstaa som hand erriden¬

ler eller Seler anden Mands Oxe dis daskalhand betale Skaden,

eller Hest 2. Otesindtilz. marck

og bøde dertil To Øre. Skaan.

zus Seland. lib. 6. Cap.16.

Lowlib. 9. Cap. 18.
Hvosomeyvilgierde sine Gier¬

Saarer mand Træleller Baar¬

dager gilde Dagvercks spilde og der effter anden Laugsteffnelbøde
Lægtsudgifft og Badskerløns og

bøde Bonden „ Ore for Tycke.

2. Øre Skaansk Lowlib.). Cap. 19.
Dræbermand Tigs-Gaard¬

hund bøde 2. Orel Men giør

Skaan. Low lib. S. Cap.1. G2.

Drisver mand Indnam eller hand nogen Mand Skadelda bø¬

Indtægte Fæssom anden Mand dis icke. Skaansk Lowlibr.9.
tilhøier fra dens Gaard som det cad. 21.

hafver indlaget om det er uden

Tager mand Høge=Inger aff

for Gaarden, dabødehand der¬ Træer som en anden har funden
fore 2. Øre. Skaan. Low Ab.9. og mercetsgaar hand vedsda bøde

4. Ore. Skaansk Low lib. u. Cap. 5.

Cap.1.

Hvem som sancker Nøder i an¬

Indtager mand andens Fæ¬

den Mands Skowsulowlig, og

ulowligesda bøde 2. Ore. Skaan.

Kowlibo. cap.2.

fører bort enten i Barmeller Ki¬

Dræbisnoget Fali Bondens nu sin 10. Comme bøde 2. Ore.

Skaan. Lowlb. 1. Cap.n.

Aasium ihvor lidet det er Gru¬

Tager nogen boet andens Træ

—

eller Gaassda bødis Stadegield,

udi Alminding Skow

og der til 2. Ote Bod. Skaanst
Lowlib. 9. Cap.)

som er

affskaarentbegge Ender førend

Rider eller ager mand offver Dagoe Jamblinger forløben da

anden Mands Agger eller Eng¬ gielde Skaden og bøde derforto
dabede derfore 2. Ore. Endestær

eller slaar mand sig Bey igiennem

Ore. Skaan. Low lib. 1. Cap.12.
Ligger mand hos andens Hus¬

Agger eller Eng da bøde Skade¬ konesbøde 2. Øre. Staansk Lom
gield og der til 2 Øre Dod b 13 cat.s.

Skaansk Lowlib.). Cap. 17.

Fester mand Boellocvileytil¬

Bij

fare

Bøder.

To Øre Solffs.

6

fares bøde 2. Øre. Skaansk Lon

tilbage igiensot bøde der til 2. Øre

lib. 17. Cap.2.

Sølff. L. L. B. Cap.
For Fær og følgetil at giøre

Ider Landboesit Landgilde ey

ilowlige eller rette Tide dabøde Locke Ran, bødts 2. Øre Sølff.

2. Otesocyde dog fuldt. Skaan.

L. L. B. 30. Cap.

Lowlib. 17. Cap.)

Giør nogen Skade i Abbild¬

Skattegieldser 2. Ore Skan¬

gaard, Sædeller Aalden, som

nøer Low eller Fithe=Ret para¬

indheygnit er bøde dubbelt Ska¬

grapho 8.

defor Kongen 2. Ore Sølff. Tyff.

Laug Rettis Mand skal sidde B. 10. Cap.
6Stiel mand Hunde Katte,

Laug Tinget til Middags og icke

gaae der fra uden lowlig forfald¬ Knifve eller Belte og alt som er

eller bøde 2. Øre. Norsk. Low mindre end 1. Øre værd bøde
Kongenz Ore Sølff. (7
Tyff. B.

Ting f. B. 3.Cap.
To Øre Solfs Bøder.

cap.

Hvosomicke villuckesit Mar¬

Giøris ey alfare Veye ferdig

ckeskiels Gierdelbøde Skadenlot

aa at der er forhindring i Veyen,

„Dre Sølffitil den Skadenfick. at Træligger der ofverssaa mand

Førsk Low L. L. B. 28. G. 29. Cap.

skal staa aff Hest dabøder den
om det forsømmer for hver Træ¬

Løber mand til anden i den

meening hand vil slaaehannem,

2 Ore Solff. Norsk. Low L.L.

og bliver forhindret da bøde B.4icap.

Kongenz. Øre Sølff. M.B.19.
cap.
For Slag med Flade Haand

bødis 2. Ore Solff. M.B.19. Cap.
Binder nogen et Nødspaa an¬

dens fraskiffte Huses uden minde¬

bødehannem 2. Ore Sølff. L.
B., Cap.

Tre Øre Solffs Bøder.
Drager mand Knisf til anden
dabøde Kongens. Øre Sølst,

enddoghand ingen Skade giør.
M.B.13.Cap.

Den som selger en Ting og
icke det samme leverer eller andet

aagot bøde s. Øre Sølff, for

Hvosom staar ot affører Høe¬ Marcks værd eller mindre. Ilige
fraanden Mands Grund, føre

maadt den som kiøber det en an¬

den

Sex Øris Bøder.

3.4. Øre Solfs Bøder.

7

den hafver kiøbt bøde for hver 6. Øre Bod. i Selandic. lb.4.
Marcks Kjøbsz. Øre Sølff. K. ap.8.

Slaar eller stanger anden

B. 13.Cap.

Hvilcken Tienisteriundelsom Mands Hest eller Nødt andens
icke vil holdesin Hosbondsit Lec¬

Fætil døde da bøde Eyeren 6

maalsbøde Kongen 3. Ore Sølff. Ole i Selandic.lib. 4 cap. 12.
K. B. 22. Cap.

Flytter mand sit Gierde ud

Hvilcken Bondesom fester sig paa anden Mands Ager eller
nogen Tieniste Dreng) og viler Tofte ende og tager det op igien
holde Leyemaal hand bøde Kon¬

uden Dom da bøde derfor o. Ø¬

gen z. Øre Sølff. K. B. 22 Cap.

te. sus Seland. lib.4. cap 16.

Fire Øre Solffs Bod.

Optager nogen Mand Fæaff

Hvo som necter de Fattige

Eng eller Korn; ockommer den

Huuss bøde Kongen 4. Oresolf.

ved som Fæet eyer førend hin

Ochvosomicke flier den Fattige kommer der med til Gadeleedet,
Præstsomhand det begierersog er

og tager det fra hannem paa Mar¬

sigsbøde Kongen 4. Øre Sølff cken, da skal den som Qvægete¬
L. L. B. S. Cap.

der Oris Bøder.

D

yer betale Skaden som giorter

ot derforuden bøde 6. Øre for

For Saar i Antleds derfor bø¬ Nam. jus Seland. lib.4.Cap.14.

dis 6. Øre. jus Seland. lib. 3.
cap 9.

Fester mand Kiøbom Jordsor

vileyholde Kiøb da bøde s. Øre.

Beenhuggit Saar, hvor aff us Seland. lib. 4. cap. 34. Skaan.
gaae Been saa store eller breede at
de eykand døllis med det brede aff
ens Tommelfinger derfor bødis

for Beenet s. Ore nus Seland.lib
3. cap. 11. Orbødemaal cap. 30.

Findis ulowlige Staufre sat

Lowlib.4.Cap.14.
Tager nogen anden Mands
Haabentuden hans villie, og saa¬
rer nogen der med da bødis der¬

for 6. Oreus Seeland. lib 5. Cap.1.
Opreiser nogen sit Spindsel¬

inogens Gierde ocenten Hors ler anden Baabent urarligesoc

eller Nødffaar der paa Skade, da alder det ned og saarer anden

bøde den som Gierdit eyer derfor Mand da bøde den som Vaabe¬
Bii

net

Ser Øris
——

Bøder.
———

net tilhører derfors 6. Ore. zu¬ minde da bøde derfor 6. Ore.

Seland. lib.s. cap.8.

Skaan. Low lib. 9. Cap.10.

Erey Hosbond eller Hustru

Affbryder mand sit Vonggier¬

hiemmel ognecter da deris Hion

dessorend meenige Mand samty¬

o. Tiunde lowlig=Randsagen cker det da bødehand Skadensder

da bøde Bonden derfor 6. Øre. aff kommer, octil hver Mand,

zus Selandic. b. f. Cap. 13.

som paaklageris. Ore. Skaansk

(owlib. 9. Copig.

Dræber mand Fæi Vong

saa gotsom 6. Ote dabøde ska¬

Tager mand anden ved Stub,

degield og bøde 6. Ore. jus Se¬ udi ulowlig Skowhug, da bødis

6. Ore orsætte Pant der hos.

land. lib. f. cap.40.

Laaner mand anden sm Hest Skaansk Low lib. o. Cap.2.
Hvo som udgrafver Refve¬

Oxe Klæder eller Vaabensog blif¬

ungerspaa anden Mandsmarck

ver det bortel og er det bedre end¬

Die dagielde det igien og bøde eller Skowsbode derfor 6. Ote.

Skaansk Low b. u. cup.

c. Øresus Seland. b. 6. cap.2.

Hage selleror anect affngig¬

Kirckenæffninger som ey ville

sværge naar de ere Lowlige til¬

rendis Tommer maa ingen mand

fuldt da bødeen hver 1 forhver uggelnogen Mands heigte e

gang C. Øre og sværge dog, Ju¬

Skows hvo det giørsbøde b. Fre.

Eiclesiecap. I. par 43.2.

Skaan. Lowil... C. F.

Steffnis nogen i Rette effter

Ogtager mand ey Stibord

Kircke Lowen, og sidder handte for Grærmelles til Pintzedagsda

Steffninger ofverhørigt da bød¬ ferciegens Møllerm Laug. datil

for hver Stestningss. Øre. End¬ Tingesatoptan. Optager hand
sidder hand fierde Stefsning off ey til Lauade.. i lde Skaden.
verhoria) eceymoder da haffve de bode 6. Ot. Staat Lown.

tabt Hofpitsagen. 1s bstec.

vi 21. Hanskesinig valdemar.
2. parebr. 1.6.
Rider nogen anden Mands

12. Cap 4.

Leder nogen Mandhos an¬
den Mands Sittis Ombud da

ogdedt. forc. Ore. Skaan: Low

Pestofper tredie Byemar suden Ub 13. Cap.L.
Fester

Ser Ore.

Selffs Bøder.

9

——
—

Fester mand sig til Brydie og halft til Kongensor halst til Sag¬
vilay tilfare da bøde 6. Øre.

søgeren. L. L. B. 23.4.5.

Skaansk Low lib i cap.2.

Brænder nogen med villie

Festermund Boelsor far tilsor Sætterboel Smedier) Tlerre¬

skils der ved igien inden Fardag Hed Fiske Boderseller og andre

Boder sommand ligger i effter

holde op alle udgiftsot bøde 6. øre

Skaansk Low lib. 17. Cap.2.

Djurialminding da bøde til den

Vil Landboe affare darette Skadenfaarfeffter Laugdommer

Lowligforsig. Ends far hand oc 6. øre Solff, udi Afvindsbod.
bortsoc ey Retter for sig Landgil¬ L. L. B. Socap.
des og andet hand erplictig bøde

Tager nogen bort i husgit

6. Gre. Skaansk Low lb. 17. Cap.F. Tømmereller huggen Bord aff

Sex Øre Solffs Bøder.
Hvilcken som icke betaler sm
Leding til rette Tidsbøde Kongen

Almindings ulowlige inden Aar
og Dag dabøde den det tog 6.

Øre Solfftil Kongen) foruden

Ledingsfaldss. øre Sølff. V. B. dets Værd hand tog til Eyeren

6 cap. Parag. 3. G 4.

saa og Affvindsbod effter Laug¬

Ledingsfalder 6. Øre Sølff, domme. L. L. B. Hocap. paragr
hver øre regnit for 4. Skilling.

Norsk Lows V. B., Cap.

ultim.

Kiøberlmand med Fredløs¬

Hvem som lader, sin Wmage Mand dahører Kiøbet Kongen

gaaom at tigge bøde Kongen til og bøde der foruden 6. Øre

6. øre Sølff. A.B.1. Cap.

Affvindsbod og Tagebodskand
være 6. øre Sølff, ligesom Sa¬
gen er til. L. L. B. 1. Cap.
Landnam for Aavercke eller
Tolds bøderstil Odel eller Haul¬

des mand, og er høyere end 6. Fre
Sølff. L. L. B. 18 Cap. paragr.2.
Den som spilder eller hindre.

Sølff. Norsk Low K. B. Cap.

M Ore Solffs Bod.
Landnam for Aavercke eller

Volds bøder til Adelenser en hø¬

here end o. Øre Sølff. L. L. B.
8.Cap.

Tolff Bris Bøder
Flytter mand ik Gierde ud

paa anden Mands Agger eller

emte Steffnelbøde s. øre Solff, Tofft Ende ocidet blifver op¬
dømt¬

30 Tolfforis Bøder.

Enhalff Marcksbøder.

dømts da bøde derfor 12. pre. zu¬ sus Seland. lib. z. cap.1. Orbøde¬

Selandic. lib. 4. cap. 16.

maal cad. 30.

Enhalffmarcks Bøder.

Staffrer mand andens Jord¬

dabødeffor vrang Staffring.2

Ran maa sværgis for halff

Drelom det bliver Tingkiærtlot

Marcks Kaaster. Iydsk Low ub

strax optaget, jus Seland. lib. 4

2. cad 44.45.6.

cap,16.17. S 18.
Laaner mand anden sine Vaa¬
ben) og saares nogen der med de
bøde den (Vaabenet udlaante,2

Øre. zus Secandic. lib. s. cap.L.
Necter Hustruen Randsagen
om Bonden ereyhiemme dabø¬

Hvilcken Baadsmand som
forsømmer sit Arbeide imeden

Skibet laddis eller lossiss bøde til

hans Andre Stalbrødre for hver

dagsforsømmelse en halffmarck.
SøeRet cap.)3

For hver Been, som tagis aff

de Bonden derfor 12 pre. jus Se¬

Saar ockiendis at hafve ligget

land. lib. 5. Cap. 13.

hos Marfflderfor bødis; marcks

Laaner mand anden Hest Oxe

Bod sus Seland. lib. z. Cap.1.
Ider mand somt aff sin Tien¬

Vaaben eller Klæder og bliver

det borte, dagielde det igien og des og en alt da bøde Marck zus
var det bedre end 6. Hre da bøde

Ecclesiecap. af
Kommer Hiord Stodseller

derfor 12. gre. zus Seeland. lib.6.
cap.2.

En Ørtug Sølffs Bod.

Vraadsianden Mands Agger el¬
ler Eng aff Vaade og ey med
Villies da bøde Skadegieldsoe !

Rifves Honcken aff Stangen,

Marcks Pant. Skaansk Low lb.

naar Bougrid ridissderfor bødie

Kongenen Ortug Solff. Norst
Low L. L. B. 42.Cap.

Halfftredie Ortugis bod

9. cap.2. G.

Ridder nogen Mand andens
Hest ofver Marckeskiel uden

hans Minde da bøde derfor¬

For hvert Been som falder aff Marck. Skaan. Low lib. a. Cap.
huggen Saar ocer saa stoert at

10.

mandkandsee og kiende at det er

Hvosomeyvilgierde sine Gier¬

Been derfor bødis 23 Ortug.

der indentredie Lagsteffnelbøde:

Marck.

Enhalff Marck

Selffs Beder.

)

——

Marck Skaansk Low lib. 9. Cap.

Tingmænderpligtig at følge
Fanger til Retterstedenselle tre

19—

Dræber mand Rackeseller smaa

Hundidabøde Marck. Skaan.

Lowlib 9. cap. 21.
Been som tagis aff hagen
Saarf og kand hullis under Tom¬

hver det ikke gjør 2 Marck til
Kongen. M. H. B. Cap.
sine
Hvo som icke vilbære Viig¬
linsnin gs Vidne eller andrerie¬

melsingers brede derfor bødin nersi Mandyelge Sager den be¬
foruden Saarbodst Marck. Di¬ de til Kongen Marck. M. U. F.

bødemaal c. p. 30.

Enhalff Marck Solfs
Bøder.
Kommer næfnde Mænd for¬
sildetu Laug Tinactruden lowlie

Forfald bøde Marck Sølff.
Norsk Low. Tingf. B. 2. cap.

Fortrycker nogen Laugrettis¬
Mændpaa Tinget bede marck
Søiff. Norst Low. Tingf. B.

10 cad.

Slaar mand Pusts eller Næf¬
vehugseller dragis i Haar derfor

bodis Kongen Marck Stiff.

t. H Blocap.

Kongen bødis marck Soiff
for JordRan. L. L. B. 14. Cap.
For Aaverck bodis Bonden til
Lodnam foruden Skade, ield,

Marck Sølff. L. 1. B. 18 Cap.
Bryder mand Hulpaa Gier¬

3. Cap.

Bær mand Vaaben paa Tin¬ de bøde forhver Gabs-Marck

ge dagielde hver det gori halff Solff. L. L. B. 32. Cap.

Marck Self og miste Vaabe¬

Formeener mand andensat faa

netshalffitil Kongen forholfft tilralmindelige Veye, bøde Kon¬

Tingmændene undertagen A. gen Marck Sølff. L. L. B. 0.
delspersonet og deris Folck. Ting. ca.

F B. Scap.
Skibs Tommermænd som

tilsigis at bygge Landværne Skib
og en model da bøde Fyldigs¬

Dommermand, Marck Soff.
V. f. B.2. Cap.

Røfver eller Ranner mand an¬
den noget aff Hænderspaa almin¬

delige Veyes bøde Kongenhalf
Marckerff. L. L. B. 30 cop.

Hvo somformeener anden sm
Sættergade eller Fædrifft bøde

halk

Enhalff Marck

2

Selffs Bøder.

half Marck Sølff for Beyeroff eller og spilder nogen Fisker Red¬
Norsk Low L. L. o. Cap.

skabl dabødis hannem fuld Ret

Giøris ey Alfare Veyeferdige,

efter 6. Mænds Dom for Kongen

da bøde den som det forsømmer

arck Sølff. L. L. 46. Cap.
1

Kongen, Marck Søiff. L. L. B
Cap.

Budfald er „Marck Søiff.
L. L. B. Secap.

forddrotten bøder half marck

Hvosomeysøger Ting naar

Sølf for Veyebinds L. L. B. 42.

de hafve der om bekommet lowlig
Tingbud da bødis Kongen

cap.

Ferremænd som vil nøde Tingsvidnessomer Marck sølff.
Folck flere Penge aff end forord¬ Norsk Low L. L. B.S.Cap.

nit erseller oe forholde Folckofver

Vil mand ey flytte Fattige

en Dagsocville dem en ofverføre Folcksidabøde Kongen Marck
bøde Kongenhaif Marck Søisf¬ Sølff. L. L. B. S.Cap.

Omnogenstiel Gildre eller

og til den som hannem tilsættes

Marck Sølff. L. L. B. 43.Cap.

hugger det neder da bødeskaden

Landdrotten skal skaffe Ferre¬ og Afvindsbod) og Kongenhalff
mand inden tre Nattersforløb

Marck Sølf. L. L. B.56 cap.

eller bøde Kongen Marck Sølf,
og til Fergens behos half Marck

Sølf. L. L. B. 43cap.
Hvosommedder at spiede an¬

Hver somicke farer med naar

hand tilnæfnis paa ingel at ud¬

vurdere for Gield, bøde Kongen

Marck Solf. K. B. 3. Cap.
Afvindsbodskalbødis effter 6.

dens Fiskeveide eller opbryde

Mænds Tyckeoe Doms om det

hans Fiskegaarde, bøde Kongen

og Bondens hver Marck Sølff,
i Afvindsbodstic. L. L. B. 4.)

er fuld Rettis skade, det er halff
Marck Sølfs værd. K. B. 27.cad.

Hvo som forholder andens

Spilder mand Aalesiskende

eller Ørritsiskende for ander laante Gods længer endlaant
Mandsda bøde Bonden og Kon¬ var bøde til den hannem det

gensen hver Marck Solff. L. laante Marck Solff. K.B. 27.
L. B. 44.Cap.

cap. pare Fr.2.

Stiel nogen Aare eller Øsekar

Hvosomdaabler med Kortel¬
ler

En Marck

Selffs Bøder.

15

ler Læning, bøde Kongenhalf ofven boede 1) marck Sølf. Oc
Marck Solff, or der til forbrut den som ickeril fare med at op¬

alle de Penge som paa Bordit

komme. K. B. 25.Cap.

beyde saadan ulowlig Gierdes

som er der til Lowlig tilsagt, bøde

Bønderne ere pligtig, at følge Kongenen marck Søif. L. T. S.
Tysven til Rettersteden eller bø¬

429.

de til Kongen, Marck Selff

Hvosom spilder andens Fiske.

Tyff. B.Stap.

veide eller opbryder hans Fiske¬
gaarde da bøder Hofvitmanden

En Marcks Bod.

en Marck solf til Kongen. L. L. S.

For Humblekulers Piiler og

Ompers forsømmelse derfor bo¬ 44.4.

der Bonden for hvert som for¬

ligger mand tilser tager Sild

sømmis Aarligen til sit Herskab, af Dræt og Garn) Sildfisken¬

1. Marck. Reces Christiam, ar

de siden hand er forviist bødes

foruden Fiskeskade og Garnspil¬

tic.59.

En Marck Selfsbøder.

de Kongenen marck off. L. L. B.

Villeingmændeyhielpe den 7. 48. 4.

somklager paa Arfvis forholdtef¬

Hvosom icke vil holde Forli¬

ter Dom der paaldabode sin hver gelse, men opbryder den ocicke vil

til Kongen 1. Marck Sølff.
Norsk Low A. 17.Cap.
Tager nogen Ferrebort uden

Forloff, bøde Kongen). Marck

betale til visse forsagde Dag¬

hand bøde sin Vedervartz. marck

Sølff=Tingf. B. Stap.
For Slagsmaal uden Greed¬

Søifforgerremanden 1. Marck sted med Øre Stafre eller sicen
Salf. L. L. B 43.Cap.

bødis Kongen for første Slags

Fiærfølling i det er 1. Marck en Marck Sølf. M.H.B.17.Cap.
Sølfs Bodshalfft til Kongensor
halyttil Eytten. L. L. B. 35.Cap.

Gierder nogen tvert ofver Elf
somtorhindrer, at Fiskene kand

Fattis Bønderne Lod og Krud¬

til Ledingsbehof bøde Kongen).

Marck Sølf. V. f. B. 10. cap.
Beliggelse eller Leyermaalt i

icke gaae op og neder, bøde Kon¬ Norge, bødis efter 12. Mænds¬
gen). Marck Sølfortil de som Dom og der foruden en Marck

C i

Søst

En Marck.

14

Selffs Boder.
——

(Solstil Lomdens næste Slect. til Kongensor halft til Jorddrot¬
M. I. B.es c. v.

ten. L. L. B. iced.

Brænder inand noget for an¬

Hvosomick. heidrer Mand¬

det det som hand vilhafve for¬

draberen om deceia nær til sie¬

vnt ockand have Skade aff

des eeteians da bøde en Marck

dabedis Kongen). Marck Solf.

Oplatil Kongen. M.H.B. 7. G.

L. L Becap.

15 C. P.

Far nogen aff Beslag eller

Gjør den som Gield er skyldig

Arrest med Skibs fra Landetsel¬

bortinogen Medstand imod dem

som fr. hannem skal udvurdere ler Stæder imellem dabøde hver
da bode en hver aff de som med Baadsmand foruden Skippe¬

hannem etel). Marck Søiffend¬ ren til Kongen; ). marck Sølff.
doghand ingen Skade giør. K. B. K. B. 25. Cap.

Far nogen aff Beslag af Kiøb¬

3. C.

stædsor udi Herrits bøde Kongen

Blifver nogen til Bryllupslen¬

gere end ito Dages bøde Kongen 1. Marck Suff. K. B. 2. Cap.

1. Marck Sølf. A.B. 24.Cap.

Hvosom blifver udnæffnt til

Vil Bygdemændene icke for¬ Skibsbehoff ocey vil medfares

ferdige Fergen paa almindelige

men gifver Penge for hans For¬

Veyes inden fre Dagesbøde Kon¬ los da bøde den som udnæffnt er

gen). Marck Self. L. L. B. 43
capit.

og Penge udgifver til Kongen).

Marck Solff. V. V. Scap.

Naar Londværne Skib lesis

For Domrof bodis til Veder¬

parten. Marck Solf. Ting. B. aff Feste daskalhver søgesit for¬
6. Cap.

ordnede Sædes eller bøde). marck

For vrange Domme bødis ). Sølff. J. f. S. 10 cap. parag.4.
Mirckielfshalt til Kongen, og

Hvo som findis ulydig eller

halt til Sagsøgeren. L. L. B. 28. modtvillig paa Vaabenting naar
cap.

Vaabenskalbeseeis ocicke gaar

Hugger mand flere Dørre paa skickelig som forordnet er, hand
Huuss end der var der handkom

bede Kongen). Marck Sølff.

der bøde . Marck Solff, halft V.f. Nacap.

Byg.

(Orisender.

En Marck
——

1629
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y ger med Landværne Stil

de det ud men sveiter det da bø¬

1. Herettet og viley sige till hvor

behandtil den Qvægit tilhører

han vilh. med det i dabefalis

foruden Skadegield ). Marck

Søndernes at bugge fra hver ude Sciff. L. L. B. 31.Cap.
Kollenstem Alnelang Bord og

Oræbermand andens Qvæg¬

tage frahannem hans Seyel, og eller slaar det og gior der Skades
spildehans Reyse: Giør de det da bøde). Marck solff i Arvinds¬

ickeldagielde hver. Marck Solf

bods halsft til Kongen og halfft

til Kongen forhver Toffte. V. f. til Bonden Fæctaatte. L. L. F.
B.).Cap.

Hvem som huser og biemmer
Fredløs Mands vidende, æder og

3s cup. Parag.5.

S iæt mand Rumpetasil aff
Ned da bøde en Marck Solff

dricker med hannem være sig halfft til Kongen, og halfft til
Bondeseller anden Mandsdale¬

Bonden Fæet aatte. L. L. B.3.

de til Kongenførste Nats). mard

cap. paragr.8.

Solff. M.H.B. Cap.

Hvem som ickefølgermed, at
hindre Manddraberen naar de

Bryder mand Broer paa, al¬
mindelige Deye i da giøre den

Broe saagod igien og bøde til

der om tilstissda bøde til Kongen den Broen tilhørde 1. Marck

1. Marck Søiff. M. B. 1. cap.

Hoosom biifverlenger til no¬

gen Begrafvelse eller Arsveskiffte
end forordniter bøde Kongen)
Marck Sciff. — B.escap.

Sølff. L. L. B. go Cap.

Den som sværger sig om Meen¬
ocey viste at det var Meen Eed

bøde Kongen en Marck Sølff.

Tyff. B. 17. Capit.
Den som forsømmer og icke vn

Hvilcken Leylending som icke
betaler sin Landskyld Jule Aften¬

tilhielpe at opdrage Landværne¬

Skib naar det hiemkommersel¬
i det seeniste hand bøde derfor ).
Marck Sølff. L. L. B. 1. Cap. pa¬ ler og forsømmer Budit bøde
Kongen). Marck Sølff. V f. B.
14817.

Pants eller Forloffte skalsæt
tis for indtagik Fæl eller vaane¬

144.

Den som er med i Fær og Fol¬

fuld Ovæg: Men vilhin ickela¬ gelat tage noget fra Bonden u¬
Cif

den

Solffs Bøder.

En Marck.

16
—
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—

——

—

——

den Domsdabøde Kongen derfor taler næfnde Mænd deris Reyse¬

Marck Solff. K. B. icap.

penge til Laug Tinget, efter Lo¬

For Husbrudsbødis) Marck wensbøde i marck Søist Tingf.
*

5 til Kongentochalt B.2. Cap.
Soreninge

til ordmolten. L. L. B.9 cap.
D

Forholder nogen Husfor an¬

Ombudsmand om hand icke
udnæfner Mændsat fare til Laug¬

den siden deerehannem fraskiff¬ Tinget da bøde for hver somfat¬
teldabødehannem. Marcksolf. tis; ocickebliver udnæffnt til

L. L. B. Fr.d.

Kongenh. Marck Selff. Tingf.

Tager mand Møgfraanden B.2. Cap.
tilat giødesm Jord med da bøde

Sidde næffnde Mænd hiem¬

imod den Magit aattel). Marck me fra Laugtinget 1 udenlowlig

Søist. Nersk Low L. L. B.B.Cap. Forfald, bøde 1. Marck Sølff.

Hvosomenhafver sine paalag¬ Tingf. B. 2. Capit.
de Vaabenferdig til Vaaben¬
tings røde Kongentfor hver hand
fattis. Marck Spiff. V. f. B.

n. Siecap.
Laant Gods maa icke brugis

lengereslend Fororder ellersbø¬

For Locke Ran bødis Bonden

1. Marck Sølff. L. L. B. 30. Cap.
Ridder mandofver Agger eller

Engsbøde imod Eyeren). Marck

Sølff. L. L. B. 32. Cap.
Sidder nogenhiemme og vil

die derfor). Marck Solfistil den eydrifvesit Qvæg med Grander

somlaantehannem det. L. L. B.
7. Cap.

ud til Sætter=Boel) hand døm¬

mis aff Tingmænd, som det blif¬

Skeer nogen forfang paa sit der Ting=kiært) at bøde). Marck
Laan da bødis hannem derfor en

Marck Solf. L. B. 27.Cap.

Solst for Grærværd, halffttil

Kongensothalfft til Leylænding.

Den som vorder tilnerfnt, at L. L. B. 38.Cap.
dømme i nogen Sagsveyres hand

sig det udisbøde en Marck Solf
ccaiere dog sm Dem fyllest
2
Tingf.
B.4. cap.

Hvosom drifver hiem med sit
Feffra Sætterboelsførend rette

tider og de andre fare hiem med

deris Qvaalhandlødeiligemaa¬

Hrucken Bonde som icke be¬ de). Marck Solff i halsft til
Kon¬

En Marck
——

S.

Selff=Bøder.
*

———
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Kongen ochalfft til Leylending. magelnaar den ham tilførisbede

L. L. B.38 Cap.

Kongen). Maick Sols. C. B.

Ingen maa gaa fra Skibet

scap.

førend det kommer i Hafnent hvo

Tager nogen Tyff eller Fred¬

det giør bøde Kongenen Marck løsmand fraanden, med maet

Sølff. V. f.B./5. Cap.

de bøde Hofvitmanden imod

Skibsfolck, somtager noget Kongen Land-Raade Sagt og
Slacterfæ fra Bonden 1 uden hver

den som er med i Færog Fol¬

hans Vidskab (i Feide tidt eller gestil Kongen). Marck Sølff.
Freds tid) da bøde hver Baads¬

Tyff. B.3. 9.

mand foruden Skipperen til

Gierde som erøde 10. Fafnes

Kongens 1. Marck Solff og be¬ derfor bødis Jorddrotten marck
tale dog Bonden sit Ovæg. V. f. Solff. L. L. B. 12. Cap.

Idslais to aff Fremtænderne

B.15. Cap.

Hvem som sidder Steffning paanogen dabødis foruden
ofverhørig i enten til Laugting Hugget eller Slaget 1. Marck
ler Bøgdeting og ickemodersel¬

Sølff. jus Seland. Ub. z. capio.

ler hans Bud) bøde Kongenen

Orbødemaalcap. o.

Marck Solff. Ting. f. B. Ocap.
Skibs Tømmermand, som

Halffandenmarcks Bod.

Huager nogen Haand aff

tilsigissat bygge Landværne Skib Træls dabøde Skadegieldt og
otey møde, da bøde Staffne¬ der til) Marcks Bodstil Træls

Tommermand). Marck Sølff. Hosbonde. Skaan. Lowlb.s.

V. f. B. 2. Cap.

Hvosomhuseromkringløben¬
de secubekiente ont Folck, bøde

capit..
To Marck Selfs bøder.
Hvilcken Bondesom icke møder

Kongen). Marck Selff. Tingf. til Vaabenting med sit Folcksu¬
B. 7.cap.

den Lowlig Forfald, bøde Kon¬

Hvosomicke vil være Steffne¬ gen 2. Marck Sølst. V. f. B.12.
vidnes lowligtilkraffd, bøde en

Marcksølff. Ting. f. B.4 cap.

Cap.
Brydis Gierde meere end 10.

Hvosom icke vil annamme V. Fagne

langt det er Balcktbrudt
ot

Solffs Bøder.

To Marck.
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og da bødis tilden Gierdit eyer Manden. L. L. B. 3scapit.
2. Marck Sølff. L. L. B. 32. Cap.

Hvosomicke vil bygge Væd¬

For Lemster Saarsbødis Kon¬ varder bøde Kongenz Marck

gen 2. Marck Solff, foruden Sølf V.f. B.4. Cap.
Vardmænd, som ickebrænde

Skadegield. M H. B. 17.Cap.
Hvosom forsømmer sat giøre

Skindsfærd efter hander low¬

Vædvarden oppe i Landet bede

Kongen 2. Maick soff. V. f. V
4. Cap.

ligtilsagtsbøde Kongenshver sin¬

Hvosomvorder udnæffntat

des 2. Marck Sølff. V. f. B. 55.

udsætte Landværne Skibenaar be¬

Cap.

Hvosomforsømmer sin Vagt

hoff giøris, ocicke moder uden
lowlig Forfaldt den bøde Kon¬

bøde Kongen 2. Marck Sølff.

gen 2. Marck Sølff. V. f. B.

V. f. B.4. Cap.

9. Cap.

For Slag, som kaldis Black

Næffnde Mænd til Skibssskal

bødis Kongen 2. Marck Sølff.

hafve enlang Bysse som skallig¬

M. B. 16. Cap.

For Fladslagmed Haandseller ge ved hver Toffte i hvilcken de

tol der sidde og roe, skal forskaffe

Vergepaa Greedsted derfor bo¬

dem eller gielde 2. Marck Sølff

dis Kongen 2. Marck Sølff. A.
B. 16. Cap.

til Kongen og dog forskaffe sig

For Slagsmaal uden Greed¬ Bysse. V. f. B. 30. Cap.

stedsmed Øres Staffre eller steen)

Farer mand paa andet Skib

bødis Kongen for andet Slag,

end hand er tilnæfnt da giøre

2. Marck føiff. M.B. 17.Cap.

handbegge Roecleding og bøde

Den som besidder andens Arff derfor 2. Marck Søisf V. f. B.
ulowlige og viley udleggel uden i cap parag.3.

Dom bøde Kongen 2. Marck
Sølf. A. 17.d. Parag. 1.

Hvem som huser ochiemmer
Fredløs Mands vidende læder et

Huagis Rumpe aff Hesteller dricker med hannem være sig
Øg neden Rumpetaffl da bøde Bonde eller anden Mand, da bø¬

den det giør 2. Marck Solfs halft de til Kongens for anden Nat 12.

til Kongen og halfft til Eyer= Marck Sølff. M. H. P. Scap.
Skær

Tre Marcks

Bøder.
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Skiær mand Rumpetast aff

marck. Iydsk Lowlib. 1. Cap./6.

jus Selandic. lib. s. cap.6.

flere Nødt end fires dabøde der

for 2. Marck Sølfshalfft til Kon¬

For Blodviide bødis Kongen

gen, og haft til Bonden) Fæet fremarck Jyd. Low lb. 2. Cap. 13
aatte. L. L. B. 35.Cap paragr.

Tre Marcks Bøder.

sus Seland. lib. S. Cap. 5.
Hvosom huser Fredløse vi¬

dende efter Dagoe Maanetsbø¬
Hvosomselger Jord, førend de Kongen tte marck. Iyd. Low
det Laugbindis bøde Bonden og

lib. 2. Cap. 27. Handfestning Fri¬

Kongenshver tremarck. Iyd. Lon ciparagrapho 3.

libro 1. capite 34.

Hvo som selger eller bortskø¬

For uvane Qvæg, som døder
noget Menniske skal Everen gif¬

der uhiemmelt Jord, bøde Bon¬

ve Low, og der til bøds tre marck.

den og Kongen, hver tremarck,

Jyd. Low lib. z. Cap. z. zus Selan¬

for uhiemmelt. Jyd. Low lib.). Lic.lib. 4. Cap.12.

Cap. 41. sut Selandic. lib 4. Cap.34
Skaan. Low lib. z. Cap. 7. Elb
4. Cap. 1. G18.
Broder som selger Systers

Druckner Mand i andens
Brynds som mand eyer særlige
da bøde Bondens Eyeres maack,

Jyd. Low lib. 2. Cap. 37. zu Scland.

Jordsomhunerugift bøde tre lib 4. Cap.s. 10 Skaan. Low.
marck, eller gifve Low, om der

paa kaldis. Ind. Low bibl. ca.
pit.. 43.

lib 5. Cap. 17
Den som falder forRans deele
legge ud det som paakoldistoe hø¬

Hvo som bygger eller staffter de Bonden og Kongen, hver tre
anden Mands Jordsuden Min

marck. Jyd. Low lib.2. Cap.40.

delbøde Bonden og Kongenshver

17 59. zus Seland. lib. z. cap. 20.21.

3. marck om det vorder opdømt. lib 6. Cap. 9.

Jyd. Low lib. 1. Cap. 5. zus Seland.

Den som Ran svær paa Ved¬

lib. 3. cap. 29. Elib. 4. Cap. 16.17.

dermaals Ting 1 og vil ey siden

18. Orbød. cap.s.

følge Næfning til bøde Bonden

Den som formeener eller spil¬ og Kongenshver fremarck. Iyd.

der gamle eye, bøde Kongen z. Low lib. 2. Cap. 41. zus Selandic.
Ub.

Tre Marcks
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Bøder.

lib. 6. cap 9. Orbødemaal cap. 13.

fyd. Low lib. 2. Cap. 109. Skaan.

Den som ey vil være Næfning Low lib., cap. 17.

bødetremarck. Jyd. Low lib. 2. ca.
pit 51.52.

Kiøbingsmand som bryster

Lowslegge ud Kaasterne og bøde

Sidder nogen ofverhørig og

Bonden og Kongen hver smaack.

Jydsk Lowlib. 2. capug.

ey retter forsig inden Laugdagsda

erhand falden til Kongen og Bon¬

Styrismandssom en var Om¬

den hver tre marck foruden Hof¬ budsmandloc optog mereligam¬
mel Dage) end aff hver Hanne 9.

vitsagen. Jyd. Low lib. 2. cap. 61
lib.3 cap. 54.

Skepper Rug) skulde opholde

For Affærie og Affslet bedis Kongen 3. marck. Iydsk Low lb.

Bonden og Kongenhver 5. marck 3. Cap.3.

Jyd. Low lb. 2. Cap. 73

Vilde Idgiærdsmændene en

Næsninger som eytilrettelaug¬

gieide Viide sompaavar sat

dag fuldgiøre deris Eed og Tow, maatte det uddeelis med z. marcks
uden nøyattig Forfaldthafve der¬

Brøde. Iyd. Low Ub. z. Capt.
Rette Saarbod) er tre marck

med forbrut deris tremarck. Iyd¬

Low lib. 2. cap. Fr.

til Kongen og Bonden. Iyd. Low
lib 3. Cap. 30. Jus Seland. lib. z. cap.

Tyff, som bekommer Tyffs¬

mercke gifve Bonden Igild og n. Gis & lib.6. cap.) Skaansk

Low lib. s. cap. Gic. Orbøde¬

Tvigildsor bede Kongens marck

Jydsk Low Ub.2. Cap. 90.

maal cap. 30.

Hvosom randsager ulowlige,

Laugsøgt Mandsbeder Bon¬

bøde tremarck. Jydsk Low lib.2. den og Kongenshverzmarck. Jyd.
cap. 97

Tyffsoren Mandsbøder Kon¬

Low lib. z. cap. 28.
For hvert Been som tagis aff

gen tre Marck. Iydsk Low lib.2. Saar bødis z. marck. Jyd. Low
Capit. 108.
Kalder mand anden Tysklofver

lib. 3. Cap.31.

Bekommer nogen Mand Ly¬

Tvertingsor følger ham det eysi¬ delaff anden Mands Ovægs da
den paa Haandsbødehannem tre

Marck og Kongentre Marck

bøde den Fæet eyers Badskerløn

ogs. marck. Jyd. Low lib. 3. Cap.33.
Hug¬

Tre Marcks

Bøder.

Hugger mand andens Hest.

2)

gielde skaden ecbøde tre marck

Jyd. Low lib. 3. Cap. 51.

som nogen Mand tider paa de

bødis for Hestens Saarz. marck,

Hvosom dræber anden Mands

Fælmed Oodeller Eegigielde Fæ¬

foruden Skaden. Jyd. Low lib.3

et igien og bøde tremarck. Jydsk

Cap.34.

Endthugger mand andens Klæ¬ Cowlib. z. cap. 52.

derssom er ridendelda bøde hand¬

Gaardnidingbødertremarck

det giordestremarck. Iydsk Lew

Bonden og Kongen foruden Ske¬

lib. z. Cap. 34.

degield. Jyd. Lowlib. 3. Cap.3.

Udlaaner nogen sin Jaaben

Ridder mand andens Hest uden

tilen andens Skade saahand der hans villie gielde Bonden derfor

med dræbis bøde den som Vaa¬ tremarck. Jydsk Low lib. z. Cap.1.

benet udlaante til den Dødis

sus Seland. lib. 4. Cap.26. G 27

Frænderzmarck. Jyd. Low lb.3

Den som ey vil udlegge sine Bø¬

cap 35 Jus Seland. lib. 5. Cap. 7.

dersom hand er falden for Men

Skaan. Low lib. 5. Cap.24.

skalsøgis derfor ved Dom hand

Faar mand Skade aff andens bøder foruden Hofvitsagen tre
Vaaben seller tager nogen andene marck Bondensoctte marck Kon¬
Vaaben, og giør Skade med u

laant derfor bøde 3. Marck. Jyd.

Low lib. z. cap. 36. Skaansk Low
lib. 5. Capit 23.

gen. Iyd. Low bib. z. Cap.4.
Hvo som ey vil gierde sine
Gierders bøde derfors effter Dom

der paa forhværfoed, tre Marck

Taal Bonden at Hustruen Bonden og tremarck Kongen.

skødernoget bort da bøde hand

Sonden o-Kongenshverz maack,

jydsk Low lib. z. Cap.44.
Hiord. mand andens Eng og
*

med Jolds aulde skadenlot bøde

Jyd. Low lib. z. Cap. f. 658
Hvosomtager eller bortfører
aff Jvalt uden Forloff naar den

indstrander legge ud det hand

toglot bøde tremarck. Jyd. Low

fremark Jydsk zow lb. z. cavn. lib 3. cap.s. Skaansk Low Ub. s.
48

Tyrer nogen off Eyernessit Fæ

cap.1.

Røfver nogen Skibbrudden

anden Mands Agger eller Eng Folck legge uddet hand røfvede
Dii

og

Bøder.

Tre Marcks
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og bøde Bonden og Kongen hver

Hvilcken Baadsmand som ug¬

tremarck. Jyd. Low lib. z. Cap. 63. ger af Skibet om Nattetidesuden
Den som udtapper Brænde¬

Forloff, bøde Kongen og Byen

viin om hellig Dage for Prædi hver tre marck. SøeRet. capit. 7.

ckenfforbryder der med hvis hand

Findis nogen Baadsmand

hafver med at fare og den det kiø¬ paa Gaden om Nattetide bøde

bersstraffis aff hans Herskabspaa til Kongen og Byenshver 3 marck.

hans fremarck. Reces Christian.3. Søe Ret cap 8.
artic.4.

Hvosom fører Baaden eller¬

Hvo som giør Dommeren u¬ spening fra Borde uden Forloff,
lindpaa Tinge, bødetre marck. bøde til Skibsfolcket tre Marck.

Reces Christ z. artic. 10.
Hvosom sværsocbruger Guds

Søeket. cap.14.
Hvosom ofverfalder Skippe¬

Naffnforfængelig inden Tinge, ren inden Skibsbordesbøde Kon¬
og vil ey derfor udlegge sine for¬ gensor Skipperen hvertremarck.
faldne Bøder hand bøde der for¬

uden tremarck. Reces Christian.3.
artic.10.

Døller Dommeren og Skrif¬

Søe Ret cap. 29.
Hvosom vil nøde Kocken til at
spise uden den rettte tidsor Kocken
døller saadant og ickeklager der

veren med nogen som blifvefelde,

paasbøde Kongen og Byenshver

bøde Bonden og Kongenshver 3

fremarck. Søe Ret cap. 30.

marck. Reces Christ. 3. artic. 16.

Hvosom giør Giestebudseller

Sandmænd Oldinger og Næf¬

dricker til Ofverflødigheds inden

ningens Faldser tremarck til Bon¬

Skibsborde uden Forloff haf¬

den som dem felder. Reces Christ. ver der med forbruthver gang til

3. art. 27 Skaansk Low lib. s. Cap

Kongen og Skipperens hvertre

38. siger ogsaatre marck til Kon

marck. Søe Ret cap. 31.

gen.

Feldis mand i Tingsvidnelda

Hvo som icke forferdiger sine bødistre

marck zus Seland. lib. 1.

affdeelte Landveye silowlige tider ap. z. Handsestning Errict, pard¬
bodetil sit Herskab zmarck Recef

Christ. z. art. St.

grapho 2.
For Fær og Følgetil Gaard¬
gang

Tre Marcks

Bøder.
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ganglbødis tre marck. jus Seland

stiet uden Dom. Orbødemaal

lib. 2. Cap. 5.

Cap.4.

Endtraader nogen Ood og eg

Om Træl flyer som dræber

derfor bødis z. marck jus Seeland.

Frels=Mand da bøde den Træl

lib. 2. cap. s. Slib. z. cap.2.

tyer fremarck. ius Seland. lib. 3.

For Fær og Følgesbødisfforu¬ Cap.3.

den Skadegieldstremarck.)us Se¬

land. lib. 2. Cap.19.

Affhuggis nogen aff de smaa

Taer paa et Menniske derfor

For Færor Følgesnaar Vold bødis tremarck zus Seeland. lib. z.

og Herverck giøris bødis forn¬ cap.8.

den Hofvitsagen tre Marck. zus

Slaer mand anden med Næf¬

Seland. lib. 2. Capite. 20. Orbyde¬

ves eller drager i Haar, da bødis

maal capit. 3. 7 Skaan. Low

og Slaget tre Maack jus Seland.

lib. s. Cap.3. G4.
For Fær og Følge til Baandsor

at giøre nogen Skam og Skade

lib. 3. Cap. 7
Mandheldeløs Mand bøder
foruden Hofvitsagenstre Marck.

derfor bødis 3 marck zus Seland zus Seeland lib. z. Capit. 28.
lib. 2. Cap. 23. Orbødemaal cap.6.

Drifver mand igiennem Vong

For Færor Følge naar Kone

med tolff Fæes Hofvetssomickeer

voldtages dabødis for den Ond¬ bunden men løst derfor bødistte

skab tre Marck. zus Seeland. lib. 2. Marck zus Seland. lib. 4. Cap.4.
cap. 24. Orbødemaal cap 9.
For Baadegang bødis zmarck

Folder nyreist Huus ned og
laaer nogen Mand ihiel da bøde

foruden Skadegield. jus Seland. den Huset eyerstre marck. jus Se.
lib. 2. Cap 30.
Affbrænder mand andens Byg¬

land.lib. 4. Cap.)
Faar nogen Mand Skadespaa

ger ude paa Marcken derfor bo¬ ulowlige Staffrerssom staae ian¬

dis tre Marck, zus Selandic. lib.3

den Mands Gierde dabøde den

cap.1. Orbødemaal cap.2.

Gierditeyerstre Marck. zu Se.

Fligemaade bødis zmarck som
nogen ophugger anden Mands

Hager Aalegaard, eller Svine.

land. lib. 4. Capit. 8.
Felder mand Træ paa anden
Mand derfor bødis tre Marck.

D til

End

Beder.

Tre Marcks
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Endssatter mand Ildi Tras og
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eller Folds som det er indnemmet

gaar der frasor Træet siden falder da bødis derfor tre Marck. zus Se.

land. lib. 4. cap. 24. Skaan. Low

ned for slaer nogen ihiell da bøde

den der Ilden isatte tre Marck. lib 9.Capt. 1.

zus Seland. lib. 4. cap. 9. Skaansk

Forholder nogen andens Pant

Low lib.s. Cap. 17.

for Indnams og det vorder Ting¬

Velter mand Vogn paa Mand,

kjært dabodis derfor tre Marck.

Koneseller Barn; og bliver der aff zu Seeland. lib.4. Cap. 25.
Hugger mand i andens Skow

dødelothandsidder paa Vognen

og Tømmen brister da bøde tre

ulowligsoe giør der Vædkastlig¬

marck zus Seland. Ub. 4. Cap.11.

ge uddet som huggit er oegielde

Ligesaabedis somhander Ri¬

Skadenlot bøde der til fremarck.

dendis, om Tomme eller Bidzel sus Seland. lib. 4. Cap. 28. Kirckelo¬

brister. ius Seland. lib. 4. Cap. 12.

wen paragraphos Skaansk Low

Hafver nogen lange Træer

10 Cap.1.

Fordskiffte som det deelis tilba¬

Læsssomslenge tilfor slaae nogen

tildøde da bodis derfor tremarck

geffor ulige Lodskyldsda bøde en

is Seland, lib. 4. Cap.II.

hver tre marck thidet kaldis u¬

hiemmelt quaseland.lib. 4. Cap. 35.

Hvosomramer anden Mands

Opreiser mand sit Spiudseller

Hessdsbødetre marck zus Seland.

dic. lib.4. Cap. 17

anden Vaabens uwarlige og fal¬

Hvosom affbryder sit Gierde, der det nedfor slaet nogen Mand

uden alle Lodseyernis villie og ihiel dabødis derfor 3. Marck.
samtyckestede derfor teffter Dom ius Seland lib. s. Cap. 8.

der paa Bonden og Kongenihver

tre marck sus Seland. lib. 4. Cap.19
Far mand med Hiordi Vong,
førendawret opgifvis bøde der¬

for tre Marck. zus Seland. lib.4.

Cap. 23. Skaan. Low lib. 9. cap.2.
6.

Sender mand sin Træl i Le¬
dngsuden fulle Haffres dahaffve
forbeut aallensor bøde fremarck.

sus Seeland. lib. S. Cap 12.
Necter nogen Mand at lade
randsage udihans Boe, da bøde

fremarck zus Selana.lib. s. Cap.13.

Tagernogen fit Fæudaff Bye Skaan. Low lib 7. Cap.s.
Fin¬

Tre Marcks

Bøder.
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Finder mand sit Hors eller Nød¬

Taal Bonden Domsor vorder

og tager det ulowlige aff anden

øgt ved Nameda gielde Bonden

Mands Hæsfdsda bøde derfor tre sin Ret og Kongen tre marck. zu
Marck sus Seland. Ub. s. capit.

Kjøber nogen Mand Vidnes¬

Seland. lib. 6. Cap.li.
Tyfvens Hustru bøder for hans

løssdabedetre Marck zus Selan¬

Gjerninger tre marck i Seland.

dic. lib. s. Cap. 17.

lib. 6. Cap.12.

Dræber mand Fæmed Vaa¬
ben eller i andre maaders saa got

Driffte Qvægseller Affare Fal
det maa en affhændiss inden Aar

som tolff Dris værdsdagielde Fæ¬ og Dagleffter det er oplust under
et igien, og bødeder til Bonden

tre Marcks Biøde. zus Seland.

og Kongenshver tre marck. jus Se

lib. 6. cap.14.16.16.

land. lib.s. Cap.40.

Hvosom optager Driffts eller

Laaner mand anden Hest=Ore, affare Fæs og far der med uden
Vaaben eller Klæder og bliffver Herrit førend hand det opliuser
det bortes gielde det igien og om dabøde Kongen tre Marck. zus

det var saa got som 2. Øre i da
bøde derfor tremarck zus Seland.

lib. S. Cap.2.

Selandic. lib. 6. Cap.15.
Hvosom stræl Vrag om det

end ey var meere end 5. Pengis

For Færor følge til Drabs u¬ værdslegge ud for bøde 5. Marck.

den Haandgierning bødis tre ius Selandic. lib. 6. Cap. 20.22.

Marck. ius Seland.lib. s. Cap.s.

7 Skaansk Lowlib.s. Cap.2.

Hvo som falder aff Lowen loc
kand sig ey med Lowen veriesbøde

Klager mandey sit Saar til tre Marck. ius Seland. lb. s. ca.
første andet eller tredie Ting da
bøde hand derfor Kongens marck.

sus Seland. lib. 6. Cap. 9.

bit. 23.

Hvorledis Kongens Retsnem¬
lig 3. Marck, for Lauge Forfaldt

Sidder mandoffverhørig) og octremarck for Hofvitsagensskal
ey vil møde til Tinger efter fierde udeskis og søgis aff Bondens
Steffningseller og til sierde ing Gaardinaar hand ey vil rette for

da faar Bonden sin Rets og Kon¬

iginden næste Femtsochvorledis

gen 3. Marck. ius Seland. lib. 6. hand da skal bøde 3. Marck for

capl. Gas.

Hof¬
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Bøder.

Tre Marcks.
* * *

Hofvitsagen og tre Marck for

den som er Bandsatseller og er med

Lauge forfald og tre Marck forham i Samfundsbøde tremarck.

Kircke Lowen p. 8.21.

handtaalde Dom der om vide

cap. 23.26 Ub.6 jur. Seland.

Vil den Bantsætte eyløse sig

Om Kongens Ombudsmænd aff Bond, første Aar, dabøde
affhænde udlændiske Arve ulow¬

Steffne og Sagfor tre Marck for

liges derfor bødis tre Marck. ius Band Kirckelowen parag. 21.

Seland. lib. 6. Cap. 17.

Hvosom forhværfver Kongens

Døer udlændiske Mand hos Breff ulowlig, bøde Bonden og

nogens og Bondenfar ey med Arf Kongenhver tre Marck. Hand¬

festning Erici, paragrapho 2.

som Lower dabødis tre Marck.

jus Seland. lib. S. cap. 27.

Legger mand Bunden usand Sag

For Helligbrødeor Kirckefred tillinden Tinges bøde Bonden og

bødis tre Marck. Kirckedowen Kongenshver z. marck. Handfest¬

paragr.2. G 13.

ning Erriciparag. 28.

Tager mand noget aff Kircke
eller Kirkegaaedssom Kircken eyer

Hvosom findis forsømmelig

og eyvil age Kongens eller Dron¬

og der er tillagt uden forloffslegge ningens

Fadbur, naar de der om

uddet hand tog og bøde dertil 5. tilsigissbetale Vognleyensoebøde

Maack for Ran. Kircke Lowen pa. der tilz. Marck. Handfestning

ragraphoz.
Tager mand aff Kirckens Reeb¬

Olaiparag.18.
Børn som aff Boet ere udskifft

dragen Land eller Jordslegge ud skaligien indføre om deville arff¬
det hand tog og bøde tre Marck.

Kircke Lowen parag.4.

ve. End vilde indføre efter
Laugdag) paa Tinge dabøde

Hvosom sidder tredie Steff Kongentremarck. Skaansk Low
ning offverhørigsbøde tre Marck.lib. 1. Cap.19.

Kircke Lowen paragr. z. Skaan.

Lowlib. 1. capit. Elib 4. Cap.9

Vil Oldinger ey svære Mar¬

ckeskiel dalegge deris tre Marck

20. Handfestning Waldemar, pa¬ ud. Skaansk Low lib. 4. Cap.3.
12416. 67.

Tager Manddaaberen self Bod

Omgaais nogen vidende med fra nogen hans Frender uden

Dom

Tre Marcks

Bøder.
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Faar mand Lyde aff anden

Dom da bøde Bonden og hon¬

genhvertte Maick. Skaan. Low Monds Fæssom mand maa low¬

lib.1.

lighafve derfor bødis tre marck

For Vaadesaar bødis marck. Skaan. Lowlb. s. Cap. 22.

C
Skaaet (
owlb.s. cap. G 14

Om den som dræbt vorderlais¬

For Steenhugs Bient zug¬ rer Maunddraberen saar, idet

Næsvehuus Jaarateboc Jord¬ samme Aarende see Manddrob.¬
skud bødi 3. Marck. Endshol¬

renkommer til Freder Bod, da

der nogen anden til sin Skadesbs

astavittis hannem udi den tredie

detre Marck. Skaansk Low lb Saelelsom hannem skalbøde for

s cop.is. Orbødemaal cap. 34. hver Saarz. marck. Skaan Lew
lbs. p.26.

36.

For Voldrossbødis tre marck,

Druckner mand i Leergraff eller

Skaansk Lewlit.s. cen.. 27

døer i Renegrafflda bøde den som

grafvelodstte Marck. Skaansk

Raader mand Basto=Baand,

Lowlib. s. ced. 17.

derfor bødis tte Marck. Skaan.

End døer Fæderisdagilde det Low lb. s. cap. 28.

igien Skadisløs. Skaansk Low

lib. m. Cap.,

Dræber mand andens Træls

bøde til Hosbondentre Marck)

For Haandlss Vaade bødis og gifre Low, at Træl var eybe¬
tte Marck, dog icketil Kongen. die. Skaansk Low Ub. 6. Capit. 1.
—

Scansk Lowlib.s. capu 18.

2.

Endsbliver Trælsbegge Hæn¬

Opiøder mand Otørne) Vlf¬

der affhuagensdagieldis derfor¬

vel eiler Fuale som ere aff grum

Satursom de faare nogensdabø¬ Deick Bod og Skadegield til
de yeren derformarck. Skaan

Lowlb.s. Cap. A.

Horbonden. Skaansk Low lb.s.

cap.1. 2.

Endsopføder mand Hiortel¬

Hambler eller saarer Træl

ler Hindseller saadanne Diur som Frels Mand da bøde Træls
ere aff blid Natur, om de dræbe

Hosbondes. Marck. Skaansk

eller saare nogen dabødis derfor

Lowlb.6. cap. 3. Obødemaal

tremarck. Skaan Lowll.s. C.er. ca.

E

For

23

Tre Marcks

Bøder.
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For HaandRan bødis tre

Marck. Skaan. Low lib. cap.1.

marck. Skaansk Lowlib 9. cap.1.

Fester mand sigtil Brydie og

Orbødemaal cap. 1. Skaanger hafver noget aff hans Gods til¬

Lowparagraphoz.
Grør mand Gaarnidings

ført og viley siden blifves da bøde

hand tre Marck. Skaansk Low

libis. Cap. 2. G 3.

verckspaa anden Mands Fæigiel¬

Tager mand Nam uden Dom¬

de Fæetigien, og bøde tre Marck.

Skaansk Low lib. 9. cap.s.

da bødis tre Marck for Ran.

Skaansk Lowlib.6. cap.2.

Hvosom en vil udlade indta¬

get Fæl effterlowlig Tilbud og

For Bunckebrud bødis tre

Pantsbøde tre marck. Endsdøer

Marck foruden Hervercks Bod.

Fæet dabetale det igien som det sus Seland. lib. 2. Cap. 29. Orbøde¬

indtog og bøde tre Marck for maal cap. 12.

Ran. Skaansk Low lib. 9. Cap. 13.

Bærnogen Mand Vaaben

Bryder nogen Mand Toffte

paa Fidsdahafve forbrut Vaabe¬

gaard, bøde derfor 3. Marck

netsor bøde tre Maick. Skaanger

Skaansk Low lib. 9. cad. 18.

Lowparagr.s.

For ulowlig Skowhug) om

Den som eyræde ret Bond¬

handtagis ved Stubben i derfor gield) skulle bøde tre Marck og
bødis tre Marck. Skaan. Low

lib. 10. cap.2.

inddaræde fuldt. Skaanger Low

paragr 10.

Smede som understaae sig at

Felder mand Træ i anden

Mands Skowsuden Forloffsbø¬ giøre nogen ulowlig Hofvitnø¬
de derfor tre Marck. Skaans

Low lib. 11. Cap.1.

gelseller nogen Dirrick eller Tyf¬

venøgel for nogen bøde derfor

For Hoersag med nogen Ecte¬
mands Qvinde derfor bødis tre

marck for Tycke. Skaansk Low
lib. 13 cap.3. Arfvebogcap. 60.

fre Marck. Reces. Christ. 4. Ub.2.

Cap. 29.art. 1.

Forsømmis Lowmaal med

Sandmænd Vold og Hervercks¬

For uforvarendis Ildebrand¬

maalsbelangende i Bircketsda bø¬

dabøder den som Ilden frakom¬

der den for Sagen er tre Marck

tilde andre som fick Skade tre til Bonden tre Marck Kongen
ot

Solffs Bøder.

Tre Marcks
octre Marck Bircket. Birck=Ret

29

For Slagsmaal uden Greed¬

stedsmed Øres Staffreeller steen,

artic. 18.

Errørige Ordstil Tingessteff¬
ne Mødes eller andre ærlige og

ædrue Forsamlinger derfor bødis

bødis Kongen for tredie Slag,
tre Marck Sølff. M H.B. 17.Cap.

Kongentager ire Marck Solst

tre Marck Bonden tre Marck for Landnam. L. L. B 18.Cat.
Kongensoctre Maack til Bircket.

Hvo som giør Bryllup længer

endito Dage erfalden til Kon¬

BirckeRet articulo 20.
Mindte Mandseller ond Qvin¬

gen tre Marck Sølff. A.B.24.

de somofverskielder nogen med Cap.

Errørige Ordsde ere forfalden til

Hvosomfinder Hval ved Land¬

hver Midsommer tre Marck til ocickefester den og Hvaldrisver

Sagvolderensindtil de Retter for

ufest bort da bøde den som fand¬

dennem. BirckeRet articulo 22. ocickefeste Kongen smarck solff.

Tre Marck Selffs Bøder.

L. L. B.St.Cap.

Ingen maa giøre nogen Arf¬

Den somselger en Tingtvende

gierd enten naar Begrafvelse gange bøde Kongen z. Marck
skeer eller Arffskifftis, hvem det Sølff. L. B. 13.Cap.

giøre bøde Kongen tremarck følst.

Tofftegolder; marck Solfs

Bøder til Kongen. V. f. B. 18.

A.B. ef.Cap.
Brænder nogen med Villie,

Capit.
Tager nogen fra anden Mand,

Sætter Boels Smedier Tierre¬

væd Fiskerboeders eller og andre for Gieldseller andremaadersu¬
Boederssom mand ligger is effter den Doms bøde Kongen z. marck

Søiff. K. B. 1. Cap.

Diur i Alminding da bøde Kon¬

gentre Marck Sølff. L. L. B. 59

Den som icke vil vidne udidet

handlowligesteffnis til at vidne

Cap.

Stiæl Arbeidsfør Mand, til bede Kongen 3. Marck Sølff.
en Øre Sølff, da miste sin Hud¬

K. B 12 Cap.

eller løse den fra Kongen med tre

marck Solftsom det er første Tyf¬

verj. Tyff. B.). cap.

(T

ire Marcks Bøder.

Sictis nogen at hafve andens

Gods, som hannem er frastollen
Gif

da

I

Fire Marck

50
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da vergesigs om handnecter med

Selffs Bøder.
didetilhielpe Migierninger at

6. Mænds Eed) falder hand aff straffe. Den der udibefindissmaa
Lowensdabøde Kongen marck hefstis indtil handsætter Bor¬
Norsk Low Tyff. B.6. Ot 7.cap

gen, og derforuden bøde Kongen

Stixlermandslagit Høel aff 4. marck Selff. de B.4. Lap

anden Mands Eng, da hødis

Grivis nogen istsat seckand

Kongen 4. Marck. Norsk Low eyaffverge efter Lowens bode 4.
(7
Tys.
B. 8. Cap.

Marck Søln. Tysk S. C. ap.

Supper Bonden Tyffsdabø¬
de Kongen 4. Marck. Endslader

Ombudsmand Tyff løs (uden

Dom) bøde Kongen 4. Marck.
Tyst. B.2. Cap.

Giør nogen Samlundpaa

nogen Mands Eyedem dabøde

Jorddrotten 4. Marck Spl. L.
L. B. o. Cap.
Hugger mand Rumpe aff Hest

Bortstiæler nogen anden eller Og) bøde 4. Marck Søiff
Mands Høge eller Falckessome halffitil Kongensor halfft til Eye¬

reopliustsdaer hand Tys derfor,

ren og beholde det stackrumpit,

og bøde Kongen 4. Marck. Tyff. og gifve eller betale andet saa got
igien i og vorde mindre Mand L.

B. S.cap

Fire Marck Solffsboder.
Den som tillegger nogen ærlig

L. B. sp. Perag.s.

Ivo som icke vil holde Forli¬

Møe eller Ovindel Logenattig gelsesmen ovbroder den for ickev.
Paasaugentsom Kren angaars og

betale tilvige forsagde Dagshand

kand det icke bevise vorder Logne¬

bøde Kongen 4. Marck Solst.

res og bøde til Kongen 4. Marck Tigs. B Scap.

Søiff. Norsk Low Cl. M. b. R.

For Pust og Næsvebug paa
Greedsiedsbodis Kongen, marck

capit.

For I
Mem Eed bodis Kongen
* 1
8
4. Morgersk
Lew yn
* —
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Soff. M. I. B. 16 Cap.
Hver Frelsmand, som icke vil

dvareseller hielpe til at randsage

T 17 C.).
*

Truer eller mosieer noven.

et rette ofver udædiste Mænd

Ombiiesmanden-Lausmanden,

de 4. Marckselse udi Bresee¬

eller andte som Retten betinelfor¬

brud t. II B.scap.
For¬

Solffs Bøder.

Fire Marck
)

3)

—

* — — — —

Stielmand Diur aff Gildre

For Domroff, bodis Kongen

4. marck Soiff Tingf. B. 6.Cap. dagieldis dobbelt igien og Kon¬

Stielmand Jern, aff Ploug gen 4. marck Sølff. L. L. B. 36.
eller Harsveldagive den det aat¬

apit.

telkee dobbelt igienfor bøde Kon¬

Dager nogen sme Kaasterigten

gen 4. Marck Solst. L. L. B. 15. fra Tysven, og dølger Kongens
Reisbyde Kongen 4. Marck sølf.

Capit

Sietis hand derfor off Ombuds¬

Alle Kongens Ombudsmænd

ler deris Fogder og Lehnsmænd mandfockand eyverge sig selm tre¬

erepligtig, at komme til Laugtin¬ die da bøde illige maade 4. marck
get: Hvilcken som sidder hiemme¬ Selff. Tysf. B., cup.

Halffemte marcks5 Bod.

uden lowlig Forfald, bode Kon¬

For Saar i Antleds eller paa

gen 4. marck Sølfflocydermeere
som Kongen vilactederis Sat

Haandt someykandskiulis med

til. Tings. B.2. Cap.

Haar eller Klæder derfor bødis

—
Hod som vidende
rigber med

foruden Lyder 4 Marck. Iydsk

Røsvere bøde Kangeng. marck Lowlib., cap. 29.

Fem Marck Solffsbeder.

Søiff. J. J. B. 17. ap.
5. Rasmsella Vi
Den temder

Høyeste Saarbod, uden Lyde¬

sersownogenlorgnæderhannem ers Marck Søiff. Skaanst Low
til (pot og Vanærelhand bøde liv s. Cap.14.

Fr. 9
Piuespilde (ber is Kon¬

Kongen marck Solf. M.H.B.
21.Coh. af.4.

gen 5. marck Soliteseruden cka¬

hvem som ticter anden fern

ærlig Sag ockandickeskielligen

der ield til Jyr en. Norst Low L.
L.
Biscob.

det hannem afverbeviisderfor bø¬

Hvosomtager anden Mands

die Kongens marck Solff. Ot. Tieniste. Lionreiin vitters
11. Berced herr. —
*

**
5.er de Saaetsfonne..

livsedongl. Marel gif.
——

K

B.

2.

2

stfee form renang varste de¬

*
til
zyllundforl

icke Lawii bevinsbibbin Kon¬ er tilsagt at byaar Lundomilie

gen, m. ick Søst. W.H.L. 1. Cap. Skib om bend undløbet naar

parde ult.

Ei

Kel¬

— 5. Marck Solfs bød.

6. Marcksbøder.

Kolleneropsat, da bøde Kongen Marck. For Hulsaar bødiss.
5. Marck Solff. V. f.B.2. Cap.

marck- Ocom Been afftagtssbø¬
dis 6. marck. Jyd. Low üb. z. Cap.

Binder nogen Sagieløs¬

Mandsda bøde Kongens. marcl 30 zus Seland. b. z. c.14. Skaan.

Lowlib. 5. Cap.s. G 32. Orbøde¬

Solff. M.H.B.17 Cap.

Faar nogen Mand sin Bane maal cap. 29 30.
aff Gildre som eyer Tingllust

For Staffshug) Steenhug

eller affnedlagt Skud da bødis Beenshug) Næfvehug) Haar¬
den Dødis Arfvinger 5. Marck

Sølff. L. L. B.sscap.

greb og Jordskud derfor bødis

6. marck. Jydsk Low lib. z. Cap.32.

Selger mand nogen Vaar

som hand selff hafver kiøbt og

Skaan. Low lib. s. Cap.14.
Om Borgemestere og Raad

veed de erefalskesdahafve forbrut eller Byefoget i Kjøbstæderne

samme Baare til Kongensorder¬ indis forsømmelig ocey straffe
til 5. Marck Sølff. K. B. 10. Cap.
Hvosom Ledingpaaleggissor
ickebetaler itre Aarsbøde Kongen

5. Marck Solff. V. f. B.scap.

ofver dem som udtappe Brænde¬

viin eller anden Drick om hellige

Dage for Prædicken, hvor med
nogen holdis fra Guds Tieniste

For Slagsmaal uden Greed¬ og Prædicken der med forsømme

stedsmed Oxe Staffre eller sien, dehafve forbrut deris Bestilling

bødis Kongen for fierde Slags og bøde derforuden til Kongens
Marck Sølff. M.H.B.17 cap.

Holder nogen Tiur lengere
end hander 5. Aar gammel og

Marck. Reces. Christiantz. ar.
ic.4.

Dræber Træl Fr.lsMandida

hand siden dræbernogen Mand,

alden som Trællen eyer, levere

daskal iuren ant vordis den Le¬

Trællen til den Dødis Slect og

dis Arfomger. i Eyeren det icke

bøde der foruden 6. Marck. jus

giøre da Odes Marck Selff, seland. lib z. cap.3. Skaansk Low
ocudleggedog Tiuren. M.H. F.
20.can

Ser Marcks Bøder

lib 6. Cap 3.
ESlaar mand anden med Been

Steen) Skaw eller Stang) og

For Tvennet Saar bødis 6 holder det fast i Haanden derfor
bødis

Ser Marcks
—

—

—

Bøder.
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bødis s. Marck zus Seland.lb. z. i den tredie Seele som hand skal
cap. 17. Orbødemaalcap.

bøde til den Dødis Frender for

Druckner Hors eller Nødian¬ hver Stanghugs. marck. Skaan.
den Mands Brynd som er saa

Low lib. 5. Cap. 26.
Binder og befaler mand nogen

got som to marck værdi dabøde

at biærie anden Mand, dabøde

den Brynden eyer 16. marck. si¬

Seland.lib. z. Cap.5.

hand for Bud og befalning 6.

Hugger mand Tømmerian¬ marck. Orbødem. cap. 32. End
den Mands Skows ulowligssom befaler mand sin Trælseller Ang¬

Bielcket Sparrer eller Stolper,

tug Hionsat biærie Frels Mand,

dalegge ud det som huggit er og da bøde hand for buds marcksom

bøde for hver Læshand ager fra Gierningen endeyskeede. Orbø¬
Skowenss. marck zus Seland. lib. demaalc. p.35.

Ere flere om Gierningen at

4. Cap. 28.

Fredkiøbers. Marcks Bod til biærie nogen da bøde hver 6

Kongen. ius Seland. lib. 6. cap 5.

marckfforuden Lyde. Orbødem.

For Lønleye bødis 6. marckti capit. 30.
næste Frænder. jus Seland lib. s.

Ser Marck Solffsbod.

cap. 37 Skaan. Low lb. 13. Cap. 5.
Orbødemaalcap. 10

Stiæl Arbeidsfør Mand an¬
den gang til en Ore Selff da lø¬

Hvosomhuser Fredløs=Mand

esin Hud fra Kongen med 6.

videndesbøde Kongen o. marck i

marck Splff, eller miste Hud (oc

legibus Errict, cap.6.

brændis paa sin Kind. Norsk Low

Vil den Bandsætte ey løse sig Tyff. Bycap.
aff Bandt andet Aar da bøde
Steffne og Sag, og 6. marck for

Band zus Eccleste cap 21.

9 Marcks Beder.
For Lønleye bodis 9 Marck.

Jyd Low lib. 2. Cap. 8. Reces Chri¬

Blifver nogen Mand dræbt stian z. art.. 60.
og hand i samme Aarede slaar

Manddraberen Skanghug, og

Ommandraader anden til de¬

de dabødis 9. marck for Raad.

Manddraberen kommer siden til

sus Seland. Ub. 3. Cap. Skaansk

Fredor Bodsdaaffkortishannen

Low lib. s. cap. 28.
Kon¬

54 MMarcks Bøder.

Marcksbeder.

Kongens Ret for Manddrab da bødeo marck Skaan. Lowlb.

er 9 marck zusseland. lib. Scap.
Den som cy vil rette for sig

6. ced.3.

vor frælo Mand boder 40.

som er Dom ofvergaaen for Mar for sine ege Gieninger

Faldsmaalssom Lowen tilholder daskal hand bøde tyr hans Træis
nemlig z. marck for Lave Forfald¬

gierningero marck, eller legge

og z. marck for Hofvitsagen, da Træden ud. Skaansk Low lb.6.
taats der effter Tingsvidne at cap 4.

hannem benst, og gjorde ey Ret

Sættis eller leggis mand ned

Endsretter hand ey for sig inder

til Jordfocasstanis hans Haar

næste Femt der efterida maa Kon¬

halfft eller somt, da bøde den det

gens Ombudsmandnemme han¬
nem til 9. marck zus Sel ind.lib.

cap. 23.26. Handfestning V.lde.

giordel d. Marck. Orbødemaal
cap. 5.

2 Marcks Beder.

mart z. har a. 7. Moder handey
Præsterseller Kuckevergerspaa
fierde Steffnmal da er hand Lag¬

søgt baade for Steffning og Hof

Andsbyen, som icke holde ofver
hvis som forordnit er med Betler

vitsagen ockand siden gaae pa¬

hans Fredleffter som Sagen er til
zoidem.

Vil den Bandsætte ey løse sig

og Staadereldehafve der med for¬

brut lo. marckshalsft til Kircken,

og halfft til næste hosliggende Ho¬
spital. Reces Christ. z. artic.62.

aff Bandstredie Aarsda bøde stef¬

ne og Saglot 9 marck for Band.

sus Eceleste cap. 1.
Opføder nogen Børne Vlf¬
veciler Fugle som ere aff grum

Naturdræbede nogen da bøde

Fyeren foruden Hofvitsagen eller

Sk degield) 9. marck Skaan.
Low cav 21.

Vil Bonden ey udlegge sin
Træls som dræber Fræls-mand

Ingen Skipper maa bortfrac¬
tesit Skib- uden hans Medrede¬
ris Vidskab og Samtyckes om de

ere nærværendissator hand der i¬

modsbøde Kongen og Byen, hver
30 marck. SørRet. Cap.

Hvilcken Baadsmand som for¬

sommer sin Skippersocickeer han¬
nem folgactigsnaar Vinden blæs¬

hafveforbrut z. marck til Kon¬
gen

10. Marck Solffs bøder.

1. Marcksbøder.
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gen oc)o. marck til Byen, etc.
Søedet cap.6.
Hvilcken Baadsmand som sin

dis sin Skipperulydigs hand haf¬

eller Eeg, da bøde Kongen 10.

marck celff. S.B.17.Cap. Lara.
graph.2.
Tager Ombudsmand eller A¬

ver forbrut sin Hyre og Føring delsmand noget fra anden Mand,
og der ofver bøde Kongen og By¬

og Gieldseller i andre maader su¬

enhver jo marck. Søe Ret. Ca¬

den Domsda bøde enhver til Kon¬

pit.21.

gen 10. Marck Solff. K.B.Acap.

Hvosomvilnøde Kocken til

Skibssat giøre Ildfor spise uden
den rettetid bøde til Kongen 10.

Marck, og miste sin Hyre. Søe¬
Ret. Capit. 30.

Tolf Marcks Bøder.
Tegengielder 2. marck. Jyd.

Low lib.2. Cap.13.
Den som Trælborder anden

hand skal opholde hans Kaasts og

Ingen Skipper her i Riget gifve Badskerløn og der til tolff
maalade udmaale eller aff Skibet Marcks Bod. Jyd. Lowlb. 3.
udkomme (om hander ladt med

Saltfor der med her indkommen
uden Skadmaalerens overværel¬

Cap.32.
Otte Ørtuger og Tretten

Marck Solfs bøder.

ses og med den Tønde somhafver Naar nogen Soren-Skrifveres
Stadsens Brændegiorhand der

Dom i Norge aff Laugmanden

imod dahafve forbrut 10. marck

kiendis mactisløs daer handfal¬

til Kongenfor)o marck til Byen. den efter Lowens til S. Ortuger

Søe Ret cap. 48.

Tj Marck Solfsbøder.
Hvo sombryder anden Mandt

og 3. Marcks Bod. Reces Chri¬

stian.4. lib. z. artic. 22. har agr.2.
Bonde Lehnsmænd i Norge,

Huus og tager borthans Gods

som forsømmer at ansige Tolder¬

føre alt igien, eller bøde Konger

ne hvad for Trælasten hver kig¬

30. marck Sølff. Vilhandey igien¬

vers og aff hvem dehafve der med

føresocey bøde da fare Fredløs

forbrut 8. Ørtuger og 13. Marck

Norsk Low k. B. icap.
Vil den som besidder andens
Arssulowlige affverge med Opd

Sølfshalfttil Kongensochalfft til

Tolderen. Forord. Christ. 4. Dat.

Hein den 9. Apriliz 1643.
*

Hvo

Marck Selffs Døder.

6 Otte Ortuger oc).

Hvosombesegler vrangt og Forsommede Mand, somskul¬
anderledis end ret erfeffter Lowen

ie randsage Dacten; og der over

bøde Kongen 8. Ørtuger oc)

kommer nogen skade, da bøde 8.

Marck Sølff. Tingt. B., cap.

Ortuger og 33. Marck Sølff til

Vorder nogen Mand saargtort Kongen. Norsk Low V. f. B.4.

paa Laugtinget eller paa hane Cap.

Forloffver nogen udnæffnde

Tingveye, enten frem eller tilba¬

ges eller faar nogen Skade aff no¬ Mænd til Skibs behoffffor Pen¬
gen Mand med hans villies da ge eller Gafver skyld, da den det
bødis Skaden dobbeltsor Kongen

giørbede Kongensfor hver hand

8. Ørtuger og 5. Marck Solff

og Penge aff 18 Ortuger og 13.

Tingf. B. 5. Cap.

Marck Sølff. V f. B Scap.

Sidder mand Kongens Stat¬

Indløber nogen Skibensme¬

holderens i eller Kongens Om¬

den Kongenligger til Landværn

budsmands Steffningsofverhe¬ da bøde Kongens. Ortuger og 93

riglog icke møder eller hans Bud¬

Marck. D. f. B./5.Cap.

bøde Kongen 8. Ørtuger og 15.

Skibsfolck som tager noget

Marck. Tingf. B.H.cap.

Slacter, fra Bonden 1 uden

Opbinder Ombudsmand Le¬

ans Vidskab (iFred eller i Fei¬

ding for Gafver skyldseller og for¬ detid) dabyde Skipperen, foru¬

løfver nogens uden Kongen Bref den Baadsmændenestil Kongen,

ecbefalningsbøde Kongen S. Or¬ 8. Ørtuger og 15. Marck Solff,
tuger og 3. Marck, for hver hand og betale dog Bonden sit Ovæg.
tog Penge affor gifver hver sine Nersk Low V. f. B. 13. Cap.
Penge igien Norsk Low V. f. B.

Dager nogen Seyel og Red¬

skab til Landværne Skiblaff Kir¬

Cap.

Indløber nogen Skibs=Tøm¬

cken- uden Forloff da betale det

mermandssom er tilsagtsat bygge
Landværne Skibsnaar Køllener

aa og udstaa Skaden og bøde

Kongen 8. Ørtuger og 13 Marck

opsatsda bøde Steffne=Tømmer¬ Selff. V. f.B.14. Cap.

mandstil Kongen S. Ørtuger og
3 Marck. V.f. B., Cap.

Kongentager S. Ørtuger og 3.
maack til Tegengield. M.H.F.icap.
Sel¬

8. Ortuger og g. Marck

Solffs Bøder.

——

2:
——

Selger nogen Frels=Mand, stedsmed Øres Staffre eller steen

da bøde Kongen 8. Ortuger og 15.

bødis Kongen for femte Slagsd.

Marck. M. H. B.S.Cap.

Ortuger og 15 marck Sølff. M.
H.B.17.Cap

Vil Ombudsmand icke rand¬

sage effter udædiske Mænds bøde

Landdrotten-Ombudsmand

8. Ottuger og 15. Marck. M.II. eller Foget maa ey nøde sin Ley¬
lænding til at gifve sig andet til

B.6. Cap.

Hvem som huser og hiemmer Landskyld; end hvis altid gangit

afver. Hvem der imod giør

Fredløs Mands vidende læder og

dricker med hannem være sig hand bøde Kongen 8. Ortuger og

3. Marck Sølff. L. L. B. L. Cap.

Bonde eller anden Mand dabs¬
detil Kongen, for tredie Nats 8.

Leylænding som icke udgifver

Ørtuger og 33. Marck Sølffs om i Ledingitte Aars bøde Kongen
hander Fredløs giorts inden sam¬ 8. Ørtuger og 15. marck. L. L. B.

me Fylcke. M.H.S.scap.

scap.

Sticker nogen anden med Knif

Flytter nogen den Fattige ud

ochand blisber ved Lifvet da løse paaøde Marcker, eller affniddis
sin Haand med 8. Ortuger og 13

Marck. M. H.B. 13.Cap.

Bider mand anden aff Nød¬

affsætter saahandbliver der of¬
ver død da bødehand med fulde

Bøder ot Kongen gegengieldt

vergel da maa hand betale den 18. Ortuger og 13 marck Sølff.
Skaden fick effter 12. skiellige L. L. Biscap.

Mænds Dom og bøde til Kon¬

Befindis nogen Bondei Nor¬

gen 8. Ørtuger og 3. marck. 2 ge at skinde videre eller meere
H.Biscap.
For Slagsmaal paa Greed¬

Diur endhannem udi Lowen er

for undtshaand boder Kongenffor

sted, da bødis Kongenforhver hver gangss Ørtuger og 13marck.
Saarl Stafvehug) Steenbug, L. L. B. Cap.

Øres Hammerslaastetc. S. Ortu¬

Hvosomskinder Hvalle som

ger og 33. marck Solff. Ot.H.B drifve Sild ind Sildsiskendesbø¬
de Kongen 8. Ørtuger og 3 marck
16 cap.

For Slagsmaal uden Greed

Sølff. Norsk Low. L. L. B.St. Cap.

Fii

F.

33 8.Ortug og gmarck.

Selffs Bøder.

Farer mand tilom Natten og Hafnes til nogen Kjøbeller Salf
skiær aff Hvalsiomey hafver part hvem det gigt i hafve forbrut det

der udi bede Kongen 8. Ørtuger hand solde til Kongen Joebøde
og 33. Marck Solff. L. L. B.St. Cap

hver som soide og kiøbte 8. Ørtu¬

Gier den som Gielder skyldig ger og 13. marck Sølff. K. B. 10.

bort i nogen Modstand imod Cap. Peran.. 8.
den som fra hannem skal udvur¬

Ovem som foracter Kongens

dere da bøde Kongen 8. Ørtuger Myntsocey viltage dem til betal¬
og 35 Marcksølff. Norsk Low K. ning for sine Vaart, hvad heller
B. Cap.

det er Indlændiske eller Vdlændi¬

Hvosomstempler falsk Sølff skesda bøde for første smdels Or¬

bøde aff hans Boe til Kongenssaa

tuger og 3. Marck Spif. Skeer

meget som hand stemplerfor der til det anden gang da bøder ligesaa¬

8. Ørtuger og 13. Marckselfor

og være Fredløs. K. B. 10. Cap. pa¬

gifve den sit Sølffhand arbeidet

ragrapholo Gir

for. K. B. 10 Cappurag.2.

Ingen paa Bøygden maadrif¬

Forfalsker nogen sie Vaare, ve Forprangs Hvo debgiørs bøde
som hand selgersda er Godset for¬

Kongen S. Ortuger oc) Marck

brut til Kongen for der til S. Ør¬ oln, og hafve forbrut Godset til

tuger og 3. Marck sølff. K. B. 10
cap. Paragr.3.

Alle Vaare i Indlændiske og

Kongen. K. B. 10 Cap. Parag.14.

Hvo som selger eller kiøber
Slacte Fæs eller anden ædende

Idlændiske skalføristil Kiøb Vaarestil at udføre aff Norge de
stæderne i Norge ockiøbis og sel¬

afve forbrut Haarene til Kon¬

gis paa Torfved for rede Penge: gensor bede der til en hverss. Ør¬
Hvem andensteds kiøber eller sel¬

fuger og 3. Marck Søiff. K.B.10.

ger dabøde en hver forsig til Cap. paragr. 16.
Kongens. Ørtuger og 13 mard

Hvosom bruger Kiøbmand¬

Sølfflochafve forbrut Jaarene skab paa Bøygdens Handvercks¬
som de soldte ockiøbte. K. B. ic.

Folck eller andre hafve forbrut

M. parag.67.G.

hvis dekiøbesor der til 8. Ørtuger

Ingen maa bryde sin Buncke i

og marck til Kongen. K.B. 2. Cap.

Hvil¬

15. Marcks Bøder.

8. Ort. og v. M. Solfsbed.
Hvilcken Skipper eller Spe¬

Steenelbøde Kongen 8. Ørtuger

farenoe Mand som indtager no¬ ot

gen Kiøbmandskab foruden hans

39

5. Marck. Tyff. B. 9. Cap.
Geistligheden i Norgessom ud¬

Føring for nogen Baadsmand gifver nogen Reysepas stil Skyds¬

uden Ombudsmandens Forloff¬

bøde 8. Ørtuger og 33. Marck
Norsk Low K. B. 2cap. parag.3
Losekarles saaor Baadsmænd

og Husmændfforbindis all Kiøb¬

ard, deereforfalden til Om¬

budsmanden og næste Hospital
for Passetss Ørtuger og 73 maack

og siden for hver Skydsfærdseffter

amme Passligesaamegit. For¬

mandskab paa Bøygden dislige¬ ordn. Frider. 3. Dat. Frederichsb.
ste Handvercksfolck: Skeer det den 24. Decemb. 1648. art 17

aff nogende dabode Kongen S.
Ortuger og 13. Marck. K. B. 23.
capit.

Femten Marcks Bøder.
Om nogen aff den Dødis Slect
feider Manddraberenseffter hand

Far nogen aff Beslageller Ar¬ ersoren til Fred da bøde Kongen
rest, med Skibs fra Landet eller

5. Marck ochafve forbrut de

Steder imellem da bøde Skippe¬

Bøder deskulle hafve. Recch Chri¬

ren til Kongen) 8. Ørtuger og 13.

Marck. K. B. 25.Cap.
Giørnogen Forbud paa Korn

stiant z. art 21.
Hvo som uførmer anden i sit
eget Huus eller Frelse med Raadt

eller Fækalie at selgis i Fylckene Raadsda bødis ofver anden Com¬

uden Kongens Befalning, bøde maals eller rette Bøder 15 marck

8. Ortuger ot 13. Marck, halfft

Penge til Kongs sagen og 35.

til Kongen ochalft til Laug Ret¬ marck til den Skaden sick. Reces

tet. K. B. 25.Cap. paragr. ultuno.

Christ. 3. artic. 22.

Stiælnogen til en Marcksolf

Eyermands og Reebsmænds

som icke tilforn er befunden med

Faldsmaaller 5 marck Bonden

Tysverj; hand skal løsis med 8. og 55. Marck til Kongen. Retes

Ørtuger og 33. Marck til Kon¬ Christian. z. artic. 27

gen eller fare Fredløs. Tyff. B.
1. Cap.

Giøris flere Hulsaar endetsda
bødis derfor 55 marck Bød locey

Hvosom optager Marckeskiels høyeres i hvor mange de ere foru¬
F ii

den

40 20 Marcks Bøder.

40 Marcksbøder.
Fyrretyfve Marcks Bøder.

den Lyde. zus Seland. lib 3. Cap.
Orbødemaalcap. 30.

Borger mand for den som Liff

Femten Marck Solfs bod. eller Lemmer har forbrutlochand

For Manddrab bødisys marck slipper bort og undkommer i da
Solff zus Seland. lib. z. Cap.10.
Atten Marcks Bod.

bøde alle de Bøder hin giorde

hand var Borgenfor og der til
Bonden og Kongen hver 40.

Fuld Mandbod er trende 18

Marck. Jyd. Low lib. 2. Cap.9.
lib 3. Cap. 21. Reces Christiantz

Marck. Jydsk Low ub. 2. Cap. G.

Handfestning Errict, paraar. 16

Vil Ombudsmand ey tage

artic. 21.

Tyfve Maicks Bøder.

Tyff aff Bonden dabøde 40.

Marck Kongen) og 40 Marck

Medfølgerne om Drabpaa

Tysvens Frender. Jyd. Low lib.2.

Tinge skeer derfor bødis 20.

Marck. Reces Christ z. artic. 23.

Hvilcken Skipper somvitter¬

Cap.19.

Binder mand Tyffjeller anden

Mand og fører hannem en til

lig underleyer en andens Skyre¬
Tingelmen lader hannem før løs

mand eller Baadsmandsbøde til

da bødis hannem 40 Marcks og

Kongen og Byenshver 20. marck.

40 marck Kongen. Jyd. Lowlib.

Speket. Cap. 36.

2. Cap. 9. Jus Seland. lib. 2. Cap. 23.

Dræbis nogen Mand isit Skib

Glib.s. Cap. 12. Handf. Erict, pa¬

eller Baad, da bødis, foruden

rag. 25. Orbødemaal cap.s.

Mandbod 20 Marck til Fren¬

For Valroff bødis 40 marck.

derne og 20 Marck til Kongen.

yd. Low lib. z. cap. 24.

nus Seeland. lib. 2. Cap. 30.

Far mand med Hiordianden

Tyfve Lødie Marck

Mands Agger derfor bødis 40.

Solffs Bod.

Marck. Iyd. Low Ub 3. Cap. 48.

Adelen som vorder Fredløs for

Mordbrandserhalsløs Gier¬

ærliggierningsskal bøde 20. Lødie ning om hand tagis ved gielde
marck Solffor deris Fred. Hand¬ Skadenlot 40. Marck Bonden
fesining Friderict Sccundi, art¬

culo 44.

og self Kongens Vold. Jyd. Low

lib 3. Cap. 67
Bor¬

Fyrretyve Marcks
Borgemestere og Raad i Kjøb¬

Bøder.

4)

vtsagen 140. marck Bonden oc

stæderne som ey vil sidde Dom 40. Marck Bircket. Bircke Ret

med Byfogden, naar nogen skal articulo 16.
dømmis til døde de hafve der med

Hvilcken Baadsmand som er

forbrut deris 40 Marck. Reces forhyret hand erpligtig at følge

Christian.. 3. Artic. 13.

Skibet under hans 40. Marcks

Skeer Drad paa Tinge da bø¬ Brødes til Kongen. SøeRet ar¬
de Hofvitmanden foruden Hof¬
vitsagen 40 marck. Reces Christ.

Sart. 23. sus Seland. lib. 2. Cap. 6.

tic. 17

Hvilcken Skipper som aff Gie¬
righed forladder sit Skiblbøde til

For Toldførsel bødis aft Hof

Kongen 40 Marcklot omarck

vitmanden 40. moeck. Reces Chr.

til Byen. Søe Ret art. 12. Norsk

stian.. 3. art es in Glossa Orbode¬ Low K.B.24.Cap.
maal cep.).
Hvosomi Limfiord eller an¬

Bonde som søger Bøder for
Hoer af den som Hoer har be¬

densteds sbruger mindre Garn til gaaet med hans Hustrue, det er
Sildfiskend end forordnit et 40. Marck. zu Selandic. lb.2.
hand forbryder foruden Skibet

cap.4. Skaansk Low lb. 3. Cap.3.

og Fiske Redskab 40 marck Pen¬ foruden Leyermaal og Tockebod.

ge. Kecch Christ. z. artic. 61.

Hvosom giør anderledis Bryl¬

Arfvebog Cap.60.
For Færog Følge Kirckelmed

lup eller Barsel i Kiøbstæderne Haangterning naar Drab skeer
end forordnit er, bøde til Kongen

derfor bødis næste Frender 40.

og Byenshver 40 Marcksoe paa

Maick Kongen 40. oe Kircken

Landsbyen bødis Herskabit 40

40. Marck. sus Selanz. lb. 2. ca.

marck Reces Christiant z.art.. 69.
Birckefogets og Birckeskrif¬

vers forsætlig forwrettelser, der¬

pit ii. Handfestning Erict, para¬

graph. 20.
Dræber mand anden paa

for bødis 40. Marck Voldsbo¬ Grudtgifven eller Bodfestning

der. BirckeRet artic 5.

da bødis over anden Bødt 40.

Hvosom Lowlig=oldsværgis marcksoe Kongen 40. marck. jus

i Birckshand bøder foruden Hof¬ Seland. lib. 2. Cap.1.
For

42 Fyrretyfve Marcks

Bøder
——

For Saar og Slagsmaal paa anden paa Torfve dabødis sær¬

Grudtgifvens eller Bodfesining, lige for Saar og baardage detil
bødis ilige maade 40. Marck.s.

Seland. lib.2. Cap. 17.

Bonden og Kongen, hver 40.
Marck. zus Seland. lib. 2. Cap. 27.

Sætter mand Ild i anden

For Bunckebrud bødis 40.

Mands Hus gielde Skaden,

Marck Bonden saa oe Kongen.

og bøde der til 40. Marck. ius Se.

jus Seland. lib. 2. cap 29 m Clossa

land. lib. 2. Cap.19. Orbødemaal vide supra Marcks Bøder for
Cap. 3. Paragr 2.
For Herorackeller Voldlbødis

40. Marck zus Seland. lib. 2. Cap.

Bunckebrud.
For Tingfred bødis gomarck

foruden Hofvitsagen jus Seeland.

20 Skaansk Low b.s. cap.3.24. lb. 2. cap. 33. Orbødemaalcap.1.

Orbødemaal cap. z. parag. 1.

For Lyde bødis 40. marcksfor¬

For Saar og Slagsmaalin¬

uden Hofvitsagen zus Seland..

den Tingesbødis Kongenor Bon¬

3. Cap. 19. vide ultram tertu Gloss.

den hver 40. Marck. zus Seland. Vocab. Lyde.
lib. 2. cap. 21.
Voldtagis Møe eller Kone

Dræbis mand i Laaland=Fal¬
ster eller Møen, da bødis rette

derfor bødis Qvinden 40. marck,

Mandbods og der til 40. Marck.

og Kongen 40. i Seland. Ub.2.

Handfestning Erict, parag. 22.

cap. 24. Skaan. Low lib. z. cap.4.

Orbødemaal cap.).

Saarer mand anden den stund

Kongen er i Herreditsda bøde for

Føris mand med Vold aff sit Saar som Low erfor den Skade

Frelse derfor bødis 40. Marck sick 40. Marck og Kongen 40.

jus Seland. lib.2. Cap.25.

Marck for Fredburd. i Legibu¬

Dræbis mand paa Torfverda Erict, capit.3.
bødis offvet anden Bød 40.

Marck og Kongen 40. marck

For Drab Saaremaal eller
Slagsmaal i Kircke derfor bø¬

zus Seland. lib. 2. Cap. 26 Orbøde¬ disfforuden Hofvitsagen Kon¬
maal cap. 1. Skaanger Low pa gen 40. Marcksor den som Ska¬
14812.

den sicks eller hans Arvinger 40.

Saarer eller baardager mand marck. i Legibus Errictscap.,
End

40. Marcks Bøder

43. Marcks Bod. 45
ger og anden Bod hvor om kand

Endsdræber mand nogen paa

sin Agger eller Engs eller hambler Hais Jydsk Low lib. z. cap. 22. 23.

Reces Christ. 3. art. 26. zus Seland.

eller hugger, da bødis Giernm¬

gen som Lower) og onden 40. b.2. Cap. 28. & 32. lib. 3. Cap.26.
marck, og 40. marck til Kongen,

E 26 Ub. 6. Cap. 7. 8. 18. — 16.

for Fredbrud. i Legibus Errict

Handfesinmg Erict, persor 14.

Skaansk Lowlb. 5. Cap. F. lib. 6.

Cap.12.

Vilden Bandsætte en løse sig

cap.4. Orbød. Cap. 2. Ge

aff Bandsfierde Aarsteffter hand

Tre og fyrretyfve Marcks

er Bandsæt da bode Stefine og

Bod.

Sag, og 40. marck for Band.

Mindre Mands eller og ond

zus Ecclesiecap. A.

Ovinde som er tildømt deris¬

Hvem somfinder Dannefæ eller

marck og findis forsømmelig og

Vrag, oceytilsiger eller advarer

dem icke til hver Midsommer ud¬

Ombudsmandsbøde Kongen 40

marck og Ombudsmanden 40

legger dehafve der med forbrut

45. marck til z. Skiffte. Bucke¬

marck. Orbødemaal capt. 40.
Tienistepiger i Kjøbstæderne

Ret art.22.

Firesindstysve Marcks

maa icke redis Brudstoelseyheller

Bod.

anderledis udredis naar de giøre
Bryllupsend forordnet er: Hvo

der imod giør i bødis Kongen¬

Byen hver 40 marck. Reces Chri.
stian 4. lib. 2. Cap. F. Art. 3. par. 8
Befindis nogen Brudi Kiøb¬
stæderne at hafvered til Barsel
og gaar med udslaget Haars naar

dehafve Bryllup bøde Kongen
og Byenshver 40. Marck. Reces

Spillemænd som betiene Geist¬
lig eller Verdslig Bryllupper i

Kjøbstæderne skulle forføyeden¬
nem fra saadanne Brylluppersom

Sommeren naar Klockener 10.
ocom Vinteren naar Klocken er

8. naar Bruden bortledist under

deris 80. marcksbøder til Kon¬

gen og Byen. Receß Christ.4.lb.2.

Christ. 4.lib. 2. Cap. F. art. z. par 9. cap. F. artic. 3. Par gr. 12.
Ethundret marcks Bøder.
Notaa.

Fyrretysve Marcks Bøder føl¬

Hvo aff Adelen som hiembler
G

no¬

4. Et 100. Marcks bød.

En Dalers Bøder.

nogen at skude Diur andensteds

Tyfve Lod Sølfsbod.

endpaa sit eget da bøde til den

Hugger eller sticker nogen til

som Eyendommen tilhører 100. Blodvilde inden Tingesor Saar

marck Penge for hver tid. Reces
Christiantz. artic.67.
Den som bruger ulowlig Jagt

vorder dabødis ofver all andre

Lowmaalstil sit Herskabszo. Lod

puit Solff. Recch Christ. z.Art. 23.

somhand ey selst hafver Lodeller

cell da maa hver Lods Eyer dee¬

lehannemsco marck Penge aff

Enhalff Dalersbøder.

Ingen i Norgessom til Skinds¬
færderberettiget maa tage Hest

Receß Christ. z. art. 08.
eller Baad, uden Skindsfører¬

Hvosomtager nogen Svend

nis vilge længre end til næste

i Tienistessom drager fra sm Hos¬

Skifft: Ovoder imod atorsbøde

bondeher i Riget uden Pasbord¬

en halff Rirdaler for hver Hest til

hand er forfalden til den Sven¬

Lands og aff hver Baad til

den fradrog 100. Danskemarck
Penge strax at betale udi hvad
Byehand tiltalist under Indla¬

Vands til dennem der med far.

Forordn. Frid z. Dat. Frid. b. den

244. Decemb. 1618.. 148.8.

ger Gaards Retsart 31.

Hvilcken Skipper som selger
sit Skibjuden merckelig og bevis

ligbrøst, eller hans Medrederik
Fuldmact hand hafver der med

En Dalers bøder.
Præsternis Medhielperes som

icke ville møde med Præsterne i
Satristied, naar noget skal for¬

forbrut 100. Marck, Penge til

rettis bøde til hans Hosbond).

Kongen. SørRet cap. 43.

Rixdaler, uden handhafver low¬

Ti Lod Sølffs Bøder.

lig Forfald. Recels Christ.4.lb. 1.

For Tingfred bødis 100. Lod cap 2. art.)

purt Sølff til Herskabet omey

Dersom den Indkallede icke

anden Skadeskeer Reces Christii. møder for Præsten ochans Med¬
amt 3. articulo 23.

hielpere i Kircken naar hand der¬

For Pust og Næfvehug inden om tilsigts og advaris i da hafve

Tinge bødisti Lod purt Sølff. forbrut til sit Herskabs) Rix da¬
Receß Christiantz. ar ic. 23.

ler Reces Christ., lib. L.E.Tart. 10.

Bon¬

To Dalers Bod.

Ti Dalers Bøder.. 45

Bonden i Norge som en tilsi¬

gen igiennem Fingrelde ere derfor

ger Vonde Lehnsmandshvad for forfalden til deris Herskab 10.

Trælast handselger og affhænder Rix daler. Reles Christiant 4. lb.

hand hafver forbrut der med ).

1. Cap. 2. Artic.3.

Dalers halfft til Kongensochalfft

Hvo som breider den som haf¬

til Vonde=Lehnsmanden. For¬

der været Bandsatsocer igien udi

ordning Christian. 4. Dat. Hafn

Meenigheden indlemmet enten

den 9. Aprilt,1648.

To Dalers Bod.
Gør nogen anderledis Gil
der paa Landsbyerne, end forord¬

niter da bøde en hver som til saa¬
dant Gilde findisstil sit Herskab

2. Rit daler. Reces Christ.4. lib.2.

Cap. 27. Art.2.

Fire Dalers boder.

til Tingeseller udi anden Forsam¬

ling, hvo det giør i skalgisive til
Straff derfor 10. Rixdaler. Re¬

en Christ. 4. lib. 1. Cap. 2. artic. 18.
paragr.3.

Hvilcke i Kjøbstæderne som
ickerette dennem med deris Vaa¬

re at selge efter den Forordning
Borgemestere og Raad der om

Ingen som til Skydsfærd i giørendis vorder dehafve forbrut
Norge) er berettigit maatage første gang til Kongens 10. Rix¬

Heste eller Baad lengre (eller daler. Recess Christiam 4.lb.2.
tvert aff Veyen) end til næste an¬ cap.3. art. 10.
det Skiffte under 4 Rix dalers

straff. Forord Frid z. Dat. Fridb
den 24 Decembr Unno 1648.

Sex Dalersbod.

Hvilckeaff fornemme Geist¬
ligeller Borgerlig Stand, som

ofverdrage deris Liigkister med
Dvellick de ere bevilgede at gifve

Overmaals Bøder derfor bø¬ til Kircken derfor ti Rix daler.

der Ovinden til Herskabet 6. Reces Christ. 4. Ub.2. Cap. 8. Art. 7.
Rydaler. Reces Christian. 4.lb. der 1812.
2 cap. 5. Art.4.

Ti Dalersbøder.

Jogenmænd og Færremænd
som befindis at tage meere til

Præsternis Medhielperes som Fragt end forordniter dehafve
i deris betroede Bestilling vorde

der med forbrut førstegang til

forsømmelig eller og see med no¬ Kongensti Rirdaler. Reces Chri¬
Gu

stian.

20. Dalers Bøder.

Dalers Bod.

46

—

stien.4.lib. 2. Cap. 24. art.2. par¬

gens Ret art.29. Gartic. Fr. in

grapho 4.

ydendice
Atten Currante Dalers

Børn skal døbis i Kjøbstæder.

Vod.

ne 4 Dage effter deereføddel de

Fuld Mandboder 18. Cur¬

paa Landsbyerne s. Dage efter¬

tante daler. Reces Christ. 4.lb 2.

under ti Rix daler Bøderstil næste

Hospital. Forord. Christ. 4. Dat.

Cap. 10. art. 10.

Tyfve Dalers Beder.

Hfnden 23. Man 1046.

Besviger nogen Indlændiske

Hrilcken Præst som understaar

hans Kong=Mayest. Told, den igsufornødenligsor uden Kucken
hafver forbrut Vaarene og bøde i
der foruden første gang ti Rix¬

nogens Huse at døbe Børn, ud¬

deele det hellige og bøyrærdige Al¬

daler. Forord Frid z. Dat. Hofn. faris Sacramente eller og sam¬

den 30. Julit, Anno 16 40. Parag.)

menvjenogen i Ecteskab i hand

Vide 20. Dalers Boder.

skalgisvederforstil Straff 20 En¬

Olsaitil Ofverstod forbudis

Kromændog andre, under t. Rix¬
dalers Straff til deris Herskab.

Reces Christian. 4. lib. 2. Cap. 27

kende Daler. Reces Christ. 4.lb.
1. Cav. 1. art 16.

Byefogderne i Kjøbstæderne
som ikke indfordre de Bøder som
skal udgiffris aff Geistligeller

art. 1.

Tolff Dalers Bod.

Herdslig som skiencke Viin til

Leyermaals Bøder somen deris Brylluppet de skulle seln
Minds eller Karls Person skal

udlegge Bøderneinemlig 20 Rix¬

udgifvesere 12. Rix dalerstil Her¬ dalet med anvendte Bekostning

skabet Reces Christ. Ub. 2. Cap.s. Reces Christ. 4.lb.2. Cap L.art.3.
parag.3.

artic.4.

Tretten Daler ocen Ort

Bøder.

De som aabne deris Kramboe¬

der om hellige Dage til alminde¬

3. Daler ogen Ort er Kon¬ lige Marckendersde hafve forbrut

gens Faldsmaals som den skal ud¬ hvis der kiøbis og selgissor derfor¬
legge der forfølgis med Rigens uden 20 Dalers Bøderstil Kon¬

Ret og Deele. Derom see Ri¬

gen og Byenfor de Fattige. Reces
Chri¬

Ethalftoo dal. bød. 47

30. Dalers Bod.
——

Christiania. lib. 2. Cap. 22. arcic. 1. gang den hafver forbrut Vaare¬
Besviger nogen Indlændiske

ne ogstraffispaa 40 Rirdaler.

hans Kong. Mayest Told an¬

Forord. Frid. z. Dat Hefn. den 30.
Julii, Anno 1649 Parag.:

den gang i den forbryder Vaare¬

nel og der foruden 20. Rirdaler.

Ethalffhundret Dalers

Forord. Frid. z.Dit.H.fn. den 30

Bøder.

Hvosom ufornødenlig i deris

Julii, CAnno 1649. Parag.7.

Huse lader forrette Daaben saa

Forseer sig den som inoget Em¬

bede med sær Eed, er hans Kon¬

og det hellige og høyværdige Alta¬

gel. May. forbunden dem ilige

ris Sacermente eller og Brude¬

maader forbryder Vaarene og vjelse den saadant lader giøreu¬

straffis første gang paa 20 Rix¬ fornødenligshafve forbrut 50. da¬
daler. ibid. parag 8 Vide 30. da¬

ler Reces Christian.4. lb. 1. Cap.1.

lers Bøder.

avtic. 16.

Tredive Dalers Bod.

Hvilcken Adelig Ovindis per¬

Om Præstemis Medhielpere

on som sig med ufri Mand udi

udføre noget hemmeligt (som for

Ecteskab indlader hafve forbrut

dennem og Præsterne udi Kircken hver gang til hvilcken aff Sletten
forrettis dehafve der med forbrut

der paakaler 50. Daler. Recest

til deris Hosbondelo Rirdaler. Christiamalb. 2. Cap. 2. art.1.
Munstringsforsemelse iblant

Recef Christian.4. lib. 1. Cap. Lar.

Adelensderfor bedis 50. Rirdaler.

tic. 28.

Besviger nogen Indlændiske Reces Christ. 4. lib. 2 cap. 2. t.4.
hans Kong. Mayest. Toldstredie

pares.

gang den hafver forbrut Vaare¬
ne og bøde der foruden 30. Rix.

Findis nogen aff Adelssomicke

angifve deris Jordbogrictignaar

daler. Forord. Frid. z. Dat. Hafn Roßlienisten legges dehafve for¬
den 30. Juli. Anno 1649. Par 48.)

40. Dalers Bod.
Besviger den Tolden som ino¬

get Embede med sær Eeder hans

Kong. Mayest. forbundensanden

brut til Hospitalet 50. Rixdaler.

Reces Christian 4. lb. 2. Cap. 2. ar¬
tic.4 d. 148.9.

Ethundret Dalers bøder.

Dommerne som uden Parter¬
Gif

nis

Femhundret dalbod.

48 Ethundret dal bød.

nis bevilling eller lowlig Forfald Verckimed Bryllupper Festens¬

opholde nogen Saglenger end i øl Barseler Kirckegang eller Be¬
6. Vger; hafve der med forbrut grafvelse anderledis end der for¬
hundret Daler til næste Hospital ordnit er dehafve forbruts (foru¬

Rects Frid.2. art 5.

den i de Tilfeldesihvilcke Bøderne

Hvo som findismed falskesii¬ færdelis sættisor nafngifvis) 200
se Seddelers enten at udgive eller Rir daler. Reces Christiania. Ub.
annamme skulle bøde derfor til 1. Cap 8 art. J. Paragr.18.

Femhundret Dalers Bod.

Kongen for hver Tønde Tydskt

Øleller Amme Viin 100. Rix¬

Hvosom udgifver videre Ziise

daler. Reces Christ 4. Ub. 2. Cap. 31. Seddeler end til sit eget Husis
artic.1.

fornødenhedshafver med saadan

200. Dalers Bøder.

falskhed forbrut sin Frihedisaa

Hvorledis Lehnsmændene og maader og derforuden er falden

Bispernefforbrydehver 200 Rix¬ til 500. Rix dalers Straff. For¬
ordning Christiani 4. Dat. Frede¬

daler til næste Hospital derom

findis Reces Christiani 4. Ub.).

ricksbortig den 2 Julii,1647.

cap.2. art.24.

Findis nogen aff Adelen, udi

Befindis Borgemestere og Raad Klædedragt eller og med deris

i Kjøbstæderne at seeigiennem Bryllupper Barseller og Begraf¬

Fingres med nogen Adel eller W¬ velsersanderledis at anstillesocicke
Adel saa Klockerne udi Begraf¬ holder som der om anordnit er da

velser stillis anderledis end Da¬ hafve der med forbrut for hver
gens tid det udkræfver dehaffve Forstelse;00 Rix daler. Forord.

samptligen, der med forbrut til Fris.3. Det Hef. den 24. Septemb.
Kongen 1200. Enckende Daler. 1651.

Rects Christian 4. Ub. 2. Cap. 8.
artic. 7. Paregs.

Findis nogen i Kjøbstæder

Et Tusind Dalers
Bøder.

Hvoaff Adelenssomgiørs eller

som forgriber sigteller og med vil¬ lader giøre nogen Begrafvelse
terlig Raad og Forsat hielperatanderledis end forordnet ershafver
fulddrifve noget og sætte udi forbrur 1000 Daler til næste hos¬

lig¬

Et tusind Dalers

Bøder.

liggende Hospital. Reces Frid.2.

49

Adelenssom omgaais med Si¬

art. 9. par ag. 23. Receß Christ.4

gnen eller Signe qvinderfor deris

lib. 2. Cap. S. art J. paragr. ult.

Raad og Daads til sigeesine bru¬

Hvilcken Lehnsmand som vey¬ gerseller bruge lader dehafve der¬

grer sig og icke vil hielpe Hospi¬

med forbrut til næste hosliggende

tals Forstandere til rette (naar Hospitalsooo daler. Reces Chri¬
hand hannem besøger) at indfor¬ stiant 4. Ub. 2. cap. 28.artic.1.

dre hos Adelensde forbudne Smy¬

Brudefolck aff Adelsom lade

cker som Fruer eller Jomfruer sigvje i Kircken deskulle frem¬
bære paa dennem daskalhand kommesaakjlig, at Vjelsen kand

derfore gifve 1000. Daler til det være forrettit sinden 12. slet Jocald

steds Hospitals hvor Smyckerne Tienistesidet sienistetet slet at haf¬
bæris. Recess Friderict 2. artic.)

ve Ende ellershafve de som giø¬

re Brylluppitforbrut tilnæste
pare gr. 26.
Adelen som giør anderledis Hospital et tusinde Rix daler.

Bryllup, eller og udgifvet større

Forordn. Frider. Dat. Hafn. den

Festens Gafveseller anden udgift 99. July,649.
og bekosining end forordnit er

Befindis nogen Jødeher i Dan¬

dehafve forbrut til næste hoslig¬ marck uden Geleits=Brestshand

gende Hospital i 1000. Daler. haffver der med forbrut et tusinde
Obnebreff Friderict z. Dit. Haf.

Rix daler. Forordn. Frider.

den 31. ey i 86. Reces Christ.

Dat. Hafn.. 6 Febr. Anno

4. Ub. 2. cap.8 articulo 2. Parag.3.

1651.

Felix qvem facintaliena
periculacautum.
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