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FO R O R D
I I960 udsendte Selskabet for Udgivelse af Kilder til Land
befolkningens Historie ved arkivar Poul Rasmussen »Århus
gård og Åkær Lens Jordebog 1544«. Den fremkom under
rubrikken »Kilder til Kirke- og Præstegodsets Historie«, og
med rette, for den omfattede næsten udelukkende gejstligt
jordegods fra før reformationen, og i kommentaren oplystes
dets middelalderlige proveniens udførligt.
Nærværende udgave danner i mange henseender en fort
sættelse. Også her vedrører størsteparten af indførslerne jor
degods og indtægter, der var knyttet til den middelalderlige
kirke, og udgiveren har ligeledes atter nøje gjort rede for denne
proveniens. Men i dette midtjyske område var det gamle
krongods dels mere omfattende end i det nære opland til
bispesædet Århus, og dels havde det forløbne halve århun
drede i høj grad udvisket grænserne mellem disse kategorier,
bl. a. ved mageskifter og omlægninger. Udvalget har derfor
ikke anset det for rimeligt at rubricere denne jordebog under
kirkeligt gods, men henført den til en ny række: »Lensregn
skaber og Lensjordebøger«.
Udgaven er bekostet af Carlsbergfondet, og udvalget brin
ger herved dets direktion en ærbødig tak for den bevilgede
understøttelse.
København, i februar 1964.
Aksel E. Christensen
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F O R K O R T E L S E S L IS T E
Herreklostrenes godshistorie = Poul Rasmussen: Den katolske kirkes jordegods
i Aarhus stift III, Herreklostrenes jordegods i det 16. århundrede og dets historie
(1957). Æ. D. A. = De ældste danske Arkivregistraturer.
I selve jordebogsteksten betyder alb. albus eller albi d. v. s. hvid eller hvide,
a:re havre, da. dansk, dir. daler, f:g fjerding(er), forme forskrevne, g. og gi.
gamle, g:rij gæsteri, h:mk hardbomark, h:pd hardbopund, kongl. mai. og konn.
m:tt(s) kongelig majestæt(s), mk. mark, ort. ørtug, pend. og pend:e penge, pd.
pund, ß skilling, sk. og sk:e skæppe, sk:r skæpper, t:ne tønde, t:ner og t:r tønder,
v. unge, w:pd Viborgpund, ørt. og ørtt. ørtug.

B E N Y T T E D E A R K IV A L IE R
Rigsarkivet: Silkeborg lens jordebog 1586 (se indledningen). Samme lens jordebog
1596. Hald lens jordebog 1599. Skanderborg lens jordebog 1573. Skanderborg og
Åkær lens jordebog 1581. Register på bønder og kongens tjenere i Lysgård og
Hids herreder 1525 (Reg. 108 A, pk. 15, nr. 1). Jordebog over Niels Clausens
pantegods i Hads herred, på Endelave og i Farre ca. 1525 (Reg. 108 A, pk. 15,
nr. 27). Claus Gjordsens register på kgl. gods og rente i Jylland (bl. a. i Lysgård
og Hids herreder) ca. 1525 (Danske Kancelli B, nr. 46, diverse C, nr. 50 e). Re
gistre over alle lande IV—X. Jyske registre I—V. Fynske registre I. Skånske re
gistre I. Landsarkivet for Nørrejylland: Århus bispearkiv, Domkapitlets jordebog
1647 (C 3—2212).

IN D L E D N IN G

Jordebogens beskrivelse.
Silkeborg lens jordebog 1586 ligger i Rigsarkivet i samlingen Lens
regnskaber 1559— 1660. Den består af 11 læg, som er nummereret
på de sidste blades bagsider. De 8 første læg er på 8 blade hvert.
Det niende er på 10 og det tiende på 6 blade. Det ellevte har været
på 8 blade; men de 3 sidste blade, der åbenbart ikke var beskrevne,
er revet ud. Bladene, som med undtagelse af det første er folieret i
nyere tid, er ca. 331Æ cm høje og godt 21 cm brede. Læggene er hæf
tet til en strimmel ubeskrevet pergament, antagelig resten af et op
rindeligt bind eller omslag.
Hele jordebogen er skrevet med samme hånd; men enkelte rettel
ser og tilføjelser er foretaget med andre, men samtidige hænder. Ud
for slutsummerne og indførelserne vedr. stiftets indkomster har revi
soren i margenen skrevet bemærkninger om, at de stemte overens
med næst forgangne års regnskab. Desuden har han skrevet oplys
ningerne om pengenes omregningstakst på den første side, medens
oplysningerne om korn- og smørmålene på samme side er skrevet
med en anden samtidig hånd. Jordebogens titel endelig er skrevet
med yngre skrift.
Skrive- og sammentællingsfejl
i jordebogens opgivelser.
Den næste i rækken af de bevarede jordebøger for Silkeborg len
stammer fra 1596. Da denne jordebog således kun er 10 år yngre
end jordebogen 1586, og da der ikke synes at være foretaget mange
forandringer i gårdenes landgilde i tiden mellem 1586 og 1596, vil
skrivefejl i jordebogen 1586 som regel være ensbetydende med afvi
gelser fra landgildeopgivelserne i jordebogen 1596.

X II
romertal erstattet med arabertal, og dens anvendelse af store bogsta
ver er ændret, så den stemmer overens med den sidst udkomne ret
skrivningsordbogs regler. Erhvervsbetegnelser benyttes undertiden
som tilnavne. De opfattes i så fald som egennavne og skrives med
stort begyndelsesbogstav.
Hvis et ord, der forekommer i forkortet form, tillige skrives helt
ud flere gange på samme måde, opløses forkortelsen uden videre, og
ordet gengives, som når det ikke er forkortet. Må man, når hensyn
tages såvel til det forkortede ords stavemåde i andre tekster som til
det anvendte forkortelsestegns sædvanlige betydning, regne med, at
en forkortelse kun kan gengives på én måde, opløses den ligeledes
uden videre. Af de forkortelser, hvis rette gengivelse kan diskuteres,
eller som forekommer meget ofte, bibeholdes skillingstegnet, medens
de øvrige gengives efter hævdvunden skik og brug eller ved de regu
lære bogstaver, de indeholder, samt et kolon eller et punktum. Alle
forkortelser, der ikke er opløst, forklares i forkortelseslisten.
Teksten følges så vidt muligt med hensyn til orddeling, ligesom
dens overskrifter bibeholdes. Tegnsætningen er derimod lempet efter
vore dages regler. I jordebogen er ejendommenes afgifter opført un
der hinanden. I udgaven erstattes alle linjeskifter i de afsnit, der be
handler samme ejendomme, med punktum eller komma. Sideskifte i
teksten angives ved bladets nummer og et r (recto) eller v (verso)
anbragt mellem lodrette streger.
En enkelt gang har skriveren ladet plads stå åben til senere ind
førelser. Disse åbne pladser gengives ved prikker i skarp parentes.
Oplysninger om rettelser og tilføjelser til teksten anbringes ligeledes
i skarp parentes, og de forklarende bemærkninger kursiveres. En
kelte manglende bogstaver og tal tilføjes og sættes i skarp parentes.
Andre skrivefejl rettes ikke i teksten.
Sidesummerne (summæ laterum) medtages ikke; men i noter efter
teksten gives der oplysninger om alle afvigelser mellem sidesummerne
sammenholdte med summerne af sidernes afgifter. Bortset fra side
summerne udgives jordebogens tekst in extenso.
I noter efter teksten anføres foruden de allerede omtalte afvigel
ser mellem jordebogens sidesummer og summerne af sidernes afgifter
alle afvigelser mellem jordebogens herredssummer og summerne af
de afgifter, der svaredes af herredernes ejendomme, alle afvigelser

X III
mellem jordebogens afgifter og afgifterne af de samme ejendomme
i jordebogen 1596, alle afvigelser mellem hovedtekstens og formerelseslistens afgifter samt de vigtigste afvigelser mellem egennavne
nes gengivelse i jordebøgerne 1586 og 1596. Afvigelserne er så vidt
muligt forklaret, og er den sandsynligste forklaring skrivefejl i jor
debogen 1586, er det fremhævet ved kursivering.
Udgiveren takker Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbe
folkningens Historie, som har betroet ham udgivelsen af jordebogen.
Ligeledes takker han den tilsynsførende arkivar, mag. art. Knud
Prange, som har læst en korrektur på teksten efter jordebogen og
gennemset indledningen og kommentaren. Arkivar Pranges fortrolig
hed med jysk adelsgenealogi er kommet udgaven til nytte ved iden
tificeringen og slægtsbestemmelsen af en del af de personer, der om
tales i registraturen over brevene på Silkeborg 1558. Endelig takker
udgiveren arkivar, cand. mag. Troels Dahlerup, der har gjort ham
den store tjeneste at gennemlæse en kladde til afsnittet om herlig
hedsafgifterne af kirker og præstekald og fremsætte flere forslag til
rettelser og tilføjelser.
Poul Rasmussen.
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|lv|

|0r| [Med yngre bånd SILCHEBORG JORDBOG 1586].
[Med anden ligeledes yngre hånd kongl. mai.]
[Med revisorens hånd Mønntthenn wdj thenne jordbog er hos huer
manndtz naffnn beregnitt, som før gik, 4 mk. dannske paa enn gammell daller].
[Med anden, men samtidig hånd Och er beregnitt vdi huer lest rug
30 t:ner, vdj huer lest biug 36 t:r, vdj huer lest haffre 60 t:ner. Vdj
huer t:ne regnit 8 sk:r. Vdj huer t:ne smør beregnit 11 harbo pd.]
|0v| [Ubeskrevet].

|lr|

W RADZHERRIDT.

W IRCKLANG.
Christenn AnderEøn. Rug 1 ørt., biug 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les,
kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Raßmus Jørgennfi. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., suin 1, wiid 23 les, kuoll
1 t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Niells Niellfiøn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., suin 1., wiidt 23 les, kuoll
1 t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Per Jørgenfiønn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, kuoll
1 t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Per Anderß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., suin 1, wiid 23 les, kuoll 1
t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Jenns Jennfiøn och Tamis Eskiisßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 leß, foernødt 1, g:rij pend.
21 ß 1 alb.
A ff alld Wircklang bye. Smør V2 t:ne.
|lv| THEMB.
Tamis Tøgerfien. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1
pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 13 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger
1 les, foernødt 1, koe pend. 8 ß, g:rij pend. 2 mk.
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|lv|

Jenns Anderßon. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1
pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiid 13 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger
1 les, foernødt 1, koe pend. 8 ß, g:rij pend. 2 mk.
Raßmus Obßen. Rug V2 ørtt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 2
ørtt., suin 1, koe pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Ouffue Anderfiønn aff itt gaadhuß. H uß pend. 21 ß 1 alb.
|2r| TØMMERBYE.
Niells MogenEøn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 1
ørtt., suin 1, wiid 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij pend.
2 mk.
Anders Niellßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiid 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij pend.
2 mk.
Christenn SørenEøn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 pd., suin 1,
g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., giernings pend. 7 ß.
FOGSTRUP.
Knudt Christenfiøn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 leß, g:rij
pend. 2 mk.
|2v| Christen Lauritzfiøn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 f:g, suin
1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Jenns Mortenß. aff itt gaadhusß hiull 4.
HIORTZBALLE.
Raßmus Perfiøn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij pend.
2 mk.
Amne [Antagelig fejl for Anne, muligvis for Amme] Peders. Rug
1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les,
kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
SEBSTRUP.
Matz Graffuerß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij pend.
21 ß 1 alb.

|4r|
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|3r| Niells Christennß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., g:rij
byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
Per Jennfiøn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij pend. 21 ß
1 alb.
Raßmus Anderßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
BRANND.
Jenns Christenfiøn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 13 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
|3v| BYESKOUFF.
Jenns Tamißen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiid 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
LØAGGER.
Jacob Bertillß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1,
g:rij pend. 2 mk.
GIEDSØE.
Jenns Anderßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg
1 ort., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 leß, foernødt
1, g:rij pend. 2 mk.
RUDSTRUP.
Søffren Jørgennfi. Rug 1 ort., byg 1 ort., smør 1 pd., g:rij byg 1
ort., suin 1, wiidt 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1,
g:rij pend. 2 mk.
|4r| TOLSTRUP.
Christenn Sørenfi. Smør 1 f:g, g:rij byg IV2 ørt., suin 1, g:rij pend.
2 mk. 10 ß 2 alb.

|4r|
LINDE.
Matz Matzenn. Smør 1 f:g, g:rij byg IV2 ørt., suin 1, g:rij pend.
2 mk. 10 ß 2 alb.
ASKLØUFF.
Obbj Niellßen och Jens Sørennfi. G:rij byg 2 ørt., suin 2, reede
pend. 5 mk. 5 ß 1 alb., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
LOUDALL.
Jenns Ibßenn. Rug V2 ørt., byg V2 ort., smør 1 pd., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, wiidt 23 les, g:rij pend. 2 mk.
HIEGAARD.
Lauritz Niellfiønn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, g:rij pend. 2 mk.
|4v| WRADTZ.
Laß Schredder. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 8 les, g:rij pend. 1 mk.
Niells Ibßenn. Rug 2 ørt., smør 1 f:g, øxen att stalde 1, g:rij pend.
18 ß 2 alb.
Tamis Sørennfi. Rug 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, øxen att stalde 1,
g:rij pend. 9 ß 1 alb.
Christen Jennß. G:rij byg 1 ørt., wiidt 16 les, g:rij pend. 2 mk.
ANSØEGAARDTT.
Per Bertillß. Rug 2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, oxen att stalde 1, g:rij
pend. 18 ß 2 alb.
ANSØEMØLLE.
Tamis Anskarißen. Meell 8 ørt., aall 8 sneeß.
BRELUNND.
Matz SøffrennBøn. Rug 2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, g:rij pend 10 ß
2 alb.
|5r| KOLPENKNUB.
Jenns SøffrennB. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 12 les, g:rij pend. 21 ß 1 alb.

|6r|
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H A M PEN N.
Joenn Christenß. Smør 2 pd., g:rij byg 2 ørt., suinn 1, g:rij pend.
2 mk. 10 ß 2 alb.
Pouell Dinuffß. Smør 2 pd., g:rij byg 2 ørt., suin 1, g:rij pend.
2 mk. 10 ß 2 alb.
Niells Niellßen och Laß Christennß. Smør 2 pd., g:rij byg 2 ørt.,
suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Christen Jørgennfi. Smør 1 f:g, øll 1 t:ne, suin 1.
Jenns Brun. Rug 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, øll 1 t:ne.
Søffrenn Niellß. Hußpend. 1 mk.
|5v| NØ RSN NEE.
Matz Christennß. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 1 Ot
ting, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 1 dir.
FRISSBECK.
Marquor Micheliß. Rug 1 ørt., smør 1 pd., suin 1, g:rij pend. 10 ß
2 alb.
N O RTU IG .
Søffren Christenß. Rug 1 ørt., byg [1] ørt., haffre 1 ørt., smør 2
pd., suin 1, g:rij pend. 1 dir.
Esper Perßenn. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., suin V2, g:rij pend. 10 ß
2 alb.
GRETRUP.
Niels Skøtt. Rug 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, giernings
pend. 21 ß 1 alb., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Christen Raßmuß. Rug 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, oxen att ställde
1, giernings pend. 21 ß 1 alb., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
|6r| Mortenn Willumß. Rug 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, giess 1,
hønns 2, øxen att stalde 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Christen Perßen. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Søffrenn Jennß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Christen Niellß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
B I0R N N SC H O U FF.
Søffrenn Smidt. Rug 2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, g:rij
pend. 1 daller.
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Morthen Anderßen. Rug 2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, g:rij
pend. 1 daller.
TOLLUND.
Michell Schreder. Rug 3 ørt., smør 2 pd., suin 1, g:rij pend 2 mk.
Christen Niellßen. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 2 pd.,
suin 1, foernødt 1, schouffuogen 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
|6v| Per Madtzenn. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 2
pd., suin 1, foernødt 1, schouffuogen 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Anders Christenßon. Hußpend. 1 mk.
KIELSTRUP.
Per Jennßen. Smør 1 f:g, suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
GLUDSTED.
Staffenn Niellßen. Smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 2
mk. 10 ß 2 alb.
KREIBERG.
Jenns Niellßen. Smør 1 f:g, suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
M adtz Lauritzen. Rug IV2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, g:rij pend. 21 ß
1 alb.
RØNSSLUNNDE.
Jenns Niellßen. Rug IV2 ørt., smør V2 t:ne, suin 1, foernødt 1,
g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
ADTZERSSBIERG.
Per Christenßen. Smør 1 f:g, suin 1, øll 1 t:ne.
|7r| PAARUP.
A ff itt støckj engh. Smør 1 pd.
KOLPENSIIG.
Per Madtzen och Jens Dinuffßen. Smør 1 f:g, suin 1.
SIGTENN.
Christen Christenß. Rug 2 ørt., suin 1, foernødt 1, giernings pend.
2 mk., g:rij pend. 4 mk.
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GULDFARHOFFD.
Per Christennß. Smør 1 f:g, suinn 1, g:rij pend. 2 mk.
Jenns Andersß. Smør 1 f:g, suin 1, g:rij pend. 2 mk.
RØNNKIELLD.
Hanns Matzen. Smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørtt., suin 1.
AALL.
Yffuer Anderß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., suin 1, giess 1,
hønns 2, forrnødt[!] 1, g:rij pend. 1 dir.
KIERSSHOFFD.
Jenns Tøgersfi. Honning V2 t:ne.
|7v| MAYLUND.
Christen Matzenn. Rug V2 ørt., byg 1 ørt., smør 2 pd., suin 1,
giess 1, hønns 2, foernødt 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
NØ RSCHO UFF.
Hanns Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 pd., suin 1, giesß 1,
hønns 2, foernød 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
BORST.
Christen Lauritzen. Rug 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, g:rij 1 dir.
Tamis Anskariß. Smør 1 pd.
GRIBSTRUP.
Per Ibßenn. Byg 1 ørt., smør 2 pd., suin 1, giess 1, hønns 2, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
SØNNDERGROUST.
Christen Jenßen. Rug 2 ørt., smør 1 pd., suin 1, giess 1, hønns 2,
g:rij pend. 1 dir.
NØRGROUST.
Raßmus Jonnßen [eller Joenßen]. Rug 2V2 ørt., smør 1 pd., suin 1,
giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 dir.
|8r| DY RING HA UFF.
Bertill Madtzenn. Rug 1 ørt., smør 2 pd., suin 1, g:rij pend. 1
daller.

IlOrI

12
KIERSSGAARDTZ MØLLE.
Niells Jeiger. Meell 5 ørt.

H U ND IN GD ALL.
Raßmus Lauritzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 1 ørt., suinn 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Sommer Lauritzen och Niells Christenßon. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foer
nødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
IlOvl ØSTERBORRING.
Jenns Clemindtzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2
pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Per Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij
byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pending
21 ß 1 alb.
WESTERBORRING.
Tamis Pouellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., g:rij byg 1
ørt., suin 1, jernn 3 cloder, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
BALLE.
Jenns Sørennfi. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1, wiidt
18 les, haar 1 mk.
Per Jennßenn. H aar 1 mk., wiidt 18 les.
|l lr | Erick SøffrenB. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin
1, wiidt 18 les, haar 1 mk.
Bertill Jennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1, wiidt
18 les, haar 1 mk.
Yffuer SørennB. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1,
wiidt 18 les, haar 1 mk.
Per Micheliß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1, wiidt
18 les, haar 1 mk.
G. Niells Jennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1,
wiidt 18 les, haar 1 mk.
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V. Niells Jennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1,
wiidt 18 les, haar 1 mk.
Anders Søffrennfi. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1,
wiidt 18 les, haar 1 mk.
Søffren Lauritzen aff itt støcke jordt. Smør 2 pd.
Jens Sørenfi. aff Balle Kierkj Krog 1 pund smør.
Søffren Jepßen. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Niels Løbber 21 ß 1 alb.
|llv | WESTER KIELSTRUP.
Ander[s] Yffuerß. och Niells Sørennfi. Rüg 3 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, foernødt 1, wiidt
23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
SIN D IN G .
Christen Jepßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
Christenn Jenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
Stij Michellßenn och Jenns Søffrenfi. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør
IV2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 1 mk.
|l2r| Ib och Christen Mogenfiønn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør
IV2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 1 mk.
Terkilld Lasß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
Niells Jepfiønn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
Peder Niellßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
|12v| Søffrenn Jennß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij
byg 1 ørt., suin 1, wiid 23 les, foernødt 1, haar 1 [mk.], g:rij pend.
1 mk.
Jenns Christenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
Christen Mortenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
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Raßmus Tamisß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1
Hanns Christenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij
1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1
Niels Lasß. H uß pend. 21 ß 1 alb.

byg
mk.
byg
mk.

|13r| MAUSING.
Jenns Anderß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd.,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 13 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij
pend. 26 ß 2 alb.
Per Niellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij
byg 1 ørt., suin 1, wiidt 13 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend.
26 ß 2 alb.
Milther Anderß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., suin 1, haffre V2 ørt.
Per Christenßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd.,
suin 1, jernn 6 cloder, haar 1 mk., g:rij pend. 13 ß 1 alb.
Christen Niellßen och Jenns Raßmuß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., suin 1, jernn 12 cloder, g:rij pend. 13 ß 1 alb.
|l3v| Anders Tamefiøn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 h:pd, 1 w:pd, fuornødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Hanns Mouritzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
h:pd 1 w:pd, fuornødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
M AUSING MØLLE.
Christen Møller. Meell 10 ørt.
A ff Huerridtz marck rug 3 ørt.
LEMMING.
Jenns Dinuffß. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 1 f:g,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernød 1, haar 1 mk., g:rij
pend. 26 ß 2 alb.
Anne Lassis. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
suin 1, jernn 2 cloder, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Jenns Niellßen. Huß pend. 2 mk.
|14r| Hanns Dinuffß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, wiid 23 les, foer
nødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 2 alb.
Per Madtzen. Smør 1 f:g, suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 20 ß.
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Christen Madtzen och Niells Michellßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 2 pd., suin 1, haar 1 mk., g:rij pend.
mk.
Per Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., suin 1,
haar 1 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Raßmus Simenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd.,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Christen Eskiißen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd.,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Raßmus Madtzen. Smør 1 f:g, suin 1, haar V2 mk., g:rij pend. 20 ß.
|14v| Laß Perßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd.,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Jenns Niellß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Laß Niellß. Hußpend. 2 mk.
REESSDALL.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
SEERUP.
Morthen Pouellß. Rug 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg
3 ørt., suin 1.
Søffren Esperß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., g:r:ij byg IV2 ørt., suin
1, jernn 1 clode, wintherskatt 6 ß.
Knudt Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., suin 1, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
Birgitte Niellsis. H uß pend. 21 ß 1 alb.
Jens Christenß. 2 mk. 10 ß 2 alb.
|15r| Per Lasßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, haar
1 mk.
Niells Jennß. Suin 1, haffre V2 trauff, haar V2 mk., g:rij pend.
22 ß 2 alb.
Jep Jennß. Smør 1 f:g, suin 1, haar V2 mk., g:rij pend. 28 ß.
Jenns Perß. Rug 2 ørt., g:[r]ij byg 3 ørt., haffre 1 ørt., smør 4
letpd., jernn 2 cloder, suin IV2, leding 4 grott, wintherskatt 7 ß.
HOLLUM.
Tøger Christenß. Rug 3 ørt., byg 3 ørt., smør 1 f:g, oxen att stalde
1, suin 1.
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HOLMSMØLLE.
Christen Perfiønn. Meell 18 ørt., aall V2 t:ne, rug 2 ørt.

TANDSCHOUFF.
Stj SøffrennE. och Erick Lauritzen. Rug 2 ørt., byg 2 ørt., haffre
2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 3 dir.
Stj Sørennfi. Engpend. 2 mk.
|15v| SEILINNG.
Niels Lauritzen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend. 26 ß
2 alb.
Jenns Willumß. Rug 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, jernn 1 klode, g:rij pend. 2 mk., 10 ß 2 alb.
Christen Micheliß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør
1 pd., suin V2.
EBSTRUP.
Niells Christennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør IV2
otting, suin 1, jernn 1 clode, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Per Madtzen. Husß pend. 2 mk.
GIØDUAD.
H er Christen Jennß. Rug V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting, g:rij
byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend.
21 ß 1 alb.
|16r| Mortenn Jenß. Rug V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting, g:rij
byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend.
21 ß 1 alb.
Niells Skredder. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Christenn Niellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Jenns Lasß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør V2 ot
ting, suin V2, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Laß Perßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Per Kock. Rug V2 ørt., byg 10 sk:r, smør V2 pd., haar 1 mk.
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Raßmus Niellß. och Raßmus Christenß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt.,
haf f re 1 ørt., smør 1 Otting, suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 2V2 mk.
|16v| Søffren Marquorß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Anders Lasßenn. Hußpend. 12 ß.
KIELSTRUP.
Jenns Birck. Jernn 12 kloder, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
RESSENNDALL.
Raßmus Lauritzen aff thendt forbrodt partt rug V2 ørt., byg 5
sk:r.
Jep Lauritzens søn aff Reßenbrouff pending 12 daller.
FUNDER.
Jenns Clemindtzen. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin
1, wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Niels Anderß. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Søffren Mortennß. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
|17r| Niells Jennß. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Jenns Bierrißgaardt. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin
1, wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Hanns Michellfiøn. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin
1, wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Laß Perß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, jernn 6 kloder.
Jenns Lauritzen Brøgger. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Per Christennß. och Christen Niellßen. Rug 1 ørt., smør V2 pd.,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
|17v | Niells Mogenß. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Niells Ibßenn. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Jenns Mortennß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, jernn 9 cloder, wiidt 23
les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
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Jenns Christenßen. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Niells Tamißen. Rug 1 ørt., smør V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1,
wiidt 23 les, haar 1 mk., g:rij pend. 5 ß 1 alb.
Søffren Kock. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Christen Jenßen. 10 ß 2 alb.
Niels Smidt. 8 ß.
Jep Anderß. Hußpend. 8 ß.
|18r| ABILDSCHOUFF.
Jenns Jenß. [Tilføjet med anden hånd Sørin Knudz.]. Rug 1 ørt.,
byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, haar 1 mk., g:rij
pend. 1 mk.
SEILL.
Niells Niellßen. G:rij byg 1 ørt., suin 1, jernn 12 kloder, haar 1 mk.
MOSLUND.
Jens Christenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 pd.,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, haar 1 mk., reependie IV2 mk., girij pend:e
21 ß 1 alb.
ELLING.
Clemindt Perßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., girij byg 1 ørt., suin 1,
haar 1 mk., reede pend. 1 mk.
W ID FU ND ER KIERCK.
Erich Christennß. Suin 1, jernn 6 kloder, haar 1 mk., eng pend.
I V 2 mk., girij pend. 1 mk.
Niells Claußen och Søffren Jenßen. Girij byg 1 ørt., haar 1 mk.,
girij pend. 1 mk.
|18v| KRAGELUND.
Jenns Jennß. och Per Suendß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1
ørt., smør IV2 pd., girij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 13 les, haar 1 mk.,
girij pend. 1 mk.
Tamis Niellßen och Knudt Sibastßonn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt.,
haffre 1 ørt., smør IV2 pd., girij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 13 les, haar
1 mk., girij pend. 1 mk.
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Per Ibßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, wiidt 13 les, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
Per Christenß. och Jens Ibßen aff itt støcke i N ørw andtz eng,
smør V2 pd.
Alle Kragelundt mendt. Rüg 2 ørt.
Anders Ibßen. Reede pend. 12 ß, eng pend. 1 mk.
ENGISUONG.
Matz Niellß. och Yffuer Pouellß. Reede pend. 3 mk.,
|19r| H IØ LU N D .
Per Lasßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 1 mk.
STIENHOLTT.
Christen Bertillß. och Erick Jennß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, haar
1 mk., reede pend. 5 mk. 5 ß 1 alb., enng pend. 3 mk.
Raßmus Christennß. och Niells Søffrenfiøn. G:rij byg 1 ørt., suin
1, haar 1 mk., reede pend. 5 mk. 5 ß 1 alb., enng pend. 3 mk.
WADEBECK.
Christen Togerßen. Rüg 3 ørt., smør 1 pd., suin 1, g:rij pend. 1
daller.
Hanns Jennßen. Rüg 3 ørt., smør 1 pd., suin 1, g:rij pend. 1 daller.
SKYGGE.
Raßmus Perßen. Rüg 3 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, g:rij pend. 1 daller.
|19v| NEBBELL.
Niells Lasßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 otting, suin 1.
Niells Sorennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd., suin 1.
Jenns Sorenß. aff thendt forbrodt partt rug 3 sk:r, byg 3 sk:r,
smør 6 mk.
Per Niellß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør V2 pd.
Raßmus Niellßen. Hußpend. IV2 mk.
Per Christenß. IV2 mk.
Sitzeil Bircksdatter. 21 ß 1 alb.
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SUOSTRUPDALL.
Anders Jennß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør V2 f:g,
suin 1, jernn IV2 clode, g:rij pend. 2 mk.
Jenns Matzenn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting, suin 1, jernn IV2 clode, g:rij pend. 2 mk.
SUOSTRUP.
Per Perßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør V2 f:g,
suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
|20r| Anders Perß. H aar 1 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Jenns Oluffßen. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Jonn [eller Joen] Rask. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Niells Anderß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Hellj Niellß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Kierstine Raßmusis. Hußpend. 21 ß 1 alb.
BUORUP.
Per Anderßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., suin 1, g:rij
pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., smør V2 f:g.
Niells Sorenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør V2 f:g,
suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Jenns Christenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør V2 f:g, g:rij byg
V2 ørt., suin 1.
Graffuers Simenß. G:rij byg 1 ort., wintherskatt 4 ß.
Anders Raßmuß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, wintherskatt 4 ß.
Matz Perß. Byg 1 ørt., wintherskatt 4 ß.
Raßmus Jenß. H uß pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Søffren Matzen. 12 ß.
|20v| GRAUBALLE.
Rasmus Jenß. Rug 1 ørt., haffre 1 ørt., g:rij byg 3 ørt., suin 1.
Niels Jenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 Otting,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1.
Laß Niellßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1.
Anders Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
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Anders Niellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 otting, suin 1, haar
1 mk., g:rij pend. 22 ß 2 alb.
Tyrre Jenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 otting, suin 1, haar 1
mk., g:rij pend. 22 ß 2 alb.
Christen Perß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
BIUGLUNND.
Laß Oluffß. Rüg 4 t:r, smør 1 pd., suin 1, g:rij pend. 1 daller.
|21r| N ISITT.
Christen Christenßen. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt.,
smør 1 pd. 9 mk., suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 28 ß.
ASMINDGAARDE.
Jenns Erickßen. Rug 2 ørt., byg 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
Søffrenn Jenß. Rug 2 ørt., byg 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
ALLINGGAARDT.
Høstrue Marren och Gregers Tameß. Rug 6 ørt., byg 4 ørt., smør
V2 t:ne, suin 1, giess 2, hønns 4.
ALLINGMØLLE.
Jenns Møller. Meell 1 lesth.
REFFSHAALL.
Mouritz Niellßen och Michell Jennßen. Rug 2 ørt., suin 1, g:rij
pend. 13 ß 1 alb.
|21 v|

BØNDER W DJ FORSCHREFFNE H ERRIDT.

SEILING.
Jenns Christenß. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 cloder, winther
skatt 10 ß 2 alb., ledinng 2 ß.
Jenns Erickßen. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 2 cloder, winther
skatt 4 ß 2 alb., leding 2 ß.
Per Christenß. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 2 kloder, winther
skatt 4 ß 2 alb., ledinng 2 ß.
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Niels Huaß. G:rij byg IV2 ørt., suin V2, jernn 1 klode, winther
skatt 4 ß, ledinngh 1 ß.
Søffren Jenß. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 1 klod, winther
skatt 4 ß, leding 1 ß.
Søffren Christenß. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 1 klode, win
therskatt 4 ß, ledinng 2 ß.
Jenns Erikß. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 1 klode, winther
skatt 4 ß, leding 2 ß.
Søffren Smidt. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, leding 1 ß.
Aff Seiling bye smør 1 t:ne.
|22r| EBSTRUP.
Niells Christenß. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 cloder, wintherskatt 12 ß, leding 6 ß.
NEBBELL.
Jens SørenB. Suin V2, leding 1 ß.
RESSEND ALL.
Jep Lauritzen. G:rij byg 3 ørt., suin, naar olden er, 1, leding 7 ß,
[tilføjet med anden hånd smør 1 f:g].
ØSTER KIELSTRUP.
Niells Søffrennfi. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 kloder, leding 4 ß.
BORRING.
Søffren Niellß. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 cloder, winther
skatt 12 ß, leding 2 ß.
OFFUERGAARD.
Jenns Niellß. G:rij byg 2 ørt., suin 1, jernn 4 cloder, leding 2 ß.
SIN D IN G .
Karen M atzdatter. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 2 kloder, win
therskatt 4 ß, leding 2 ß.
Niels Anderß. i Kragelundt, Karen Matzis i Sinding och Søffren
Nielß. i Boring. Smør V2 t:ne.
|22v| Niels Christenß. i Ebstrup, Niels Sørenfi. i Kielstrup och
Graffuers Simenß. i Borup. Honning 1 t:ne.
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REESSDALL.
Willum Ibßen och Anders Christenß. Smør 2 pd., g:rij byg 3 ørt.,
suin 1, jernn 2 cloder, wintherskatt 12 [ß], ledinng 2 ß.
SEERUP.
Salmand Bertillß. Smør 2 pd., g:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 clo
der, wintherskatt 12 ß, ledinng 2 ß.
Pouell Ibßenn. Smør 2 pd., g:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 2 clo
der, wintherskatt 6 [ß], leding 2 ß.
LEMMING.
H er Jenns Simenß. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 cloder, win
therskatt 9 ß 1 alb., ledinng 2 ß.
Søffren Christenß. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 cloder, win
therskatt 9 ß 1 alb., ledinng 2 ß.
Anne Madtzis. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, leding 1 ß.
A ff Leming sougen smør 1 t:ne.
NISSITT.
Mogenns Sørenfi. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 kloder, winther
skatt 8 ß, leding 4 ß.
|23r| Søffren Bundt. G:rij byg 3 ørt., suin 1, jernn 2 kioder, win
therskatt 10 ß, leding 4 ß.
Niels Perß. G:rij byg IV2 ørt., suin 1, jernn 2 kloder, leding 1 ß.
Michell Niellß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør IV2
pd., suin 1, leding lß.
TOLLUND.
Søffrenn Rodebeck. G:rij byg 3 ørt., suin 1, leding 2 ß.
KRAGELUND.
Niells Anderß. Jernn 2 kloder, g:rij byg IV2 ørt., suin 1, winther
skatt 8 ß, ledinng 2 ß.
Laß Bunde. Smør 1 otting, g:rij byg 2 ørt., suin 1, leding 4 ß.
Frandtz Jenß. Smør 1 otting, g:rij byg 2 ørt., suin 1, leding 3 ß.
ENGISUONG.
Iffuer Pouellß. Smør 1 f:g, g:rij byg 3 ørt., suin 1, leding 4 ß.
Matz Niellß. Smør 1 f:g, g:rij byg 3 ørt., suin 1, leding 2 ß.

|23v|

24
|23v|

SUMMARUM PAA H ID T Z HERRITT.

Rug 5 lester 6V2 ørt. 1 sk:e, meell 2 lester 9 ørt., byg 3 lester,
haffre 2 lester 2V2 ørt., smør 1 lest 5V2 t:ne 3 h:pd 4 letpd., g:rij byg
5V2 lester V2 ørt., honning 1 t:ne, øxen att stallde 1, suin 143, lamb
3, giess 5, hønns 10, jernn 116 les [fejl for kloder], wiidt 1078 les,
foernødt 30, haar 75V2 mk., aall V2 t:ne, reepend. I6V2 mk. 6 ß 2
alb., g:rij pend. 147V2 mk. 6 ß 2 alb., wintherskatt 10 mk. 3 ß 2 alb.,
engpend. IOV2 mk., huß pend. 40 mk. 2 ß 2 alb., brouffpend. 12 dal
ler, leding 4V2 mk. 5 ß, schaffthaffre V2 traff.

|24r|

LIUSSGAARDHERRITT.

HAUFF.
Niells Ormßen och Raßmus Lasßenn. G:rij byg 9 sk:r, suin 1,
jernn 12 kloder, wiidt 10 les, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Terkilld Jennßen. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, jernn 12 kloder, wiidt
10 les, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Bertill Lasßenn. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Per Lasßenn. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
WOER.
Niels och Christen Knudtzen. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, jernn 6 klo
der, wiidt 10 les, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
GROTTSCHOUFF.
Michell Bertillß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 9
sk:r, suin 1, wiidt 10 les, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
|24v| Laß Bertillß. Byg 1 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 4V2 sk:r, suin
V2, g:rij pend. 10 ß 2 alb.
TU O R N IN G .
Jenns Niellß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 9 sk:r,
suin 1, wiidt 10 les, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Per och Tamis Jenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg
9 sk:r, suin 1, wiidt 10 leß, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
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Christen Pallßenn. G:rij byg 4V2 sk:r, suin V2, jernn 8 kloder,
wiidt 5 les, haar V2 mk., g:rij pend. 10 ß 2 alb.
Christen och Niells Lasß. Suin 1, jernn 8 kloder, g:rij pend. 21 ß
1 alb.
Knudt Jennß. Suin 1, jernn 8 kloder, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Niells Jennß. Suin 1, jernn 8 kloder, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Tamis Niellß. Suin 1, jernn 8 cloder, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Anders Christenß. Hußpend. 1 mk.
|25r| SKREE.
Anders Christenß. Rug 1 ørt., smør 1 pd., g:rij pend. 10 ß 2 alb.
Lauritz Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., suin 1, g:rij pend. 8 ß.
Per Niellß. Jernn 6 kloder, g:rij pend. 10 ß 2 alb.
GRAAGAARDT.
Per Knudtzenn och Jenns Perfiønn. Reede pend. 6 daller.
KNUDSTRUP.
Jenns Niellß. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, haar 1 mk.,
g:rij pend. 11 ß 1 alb.
Pallj Jennß. och Søffren Lasß. Suin 1, jern 12 kloder, g:rij pend.
21 ß 1 alb.
Niells Jørgenfien och Niells Jennß. Suin 1, jernn 12 cloder, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
BØGILLD.
Christen Heggelundt. Smør 1 t:ne.
SIØRSSLØFF.
Søffrenn Smidt. Byg 1 ørt., smør 1 pd., suin V2, g:rij pend. 10 ß
2 alb.
|25v| Michell Perßen. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, haar 1 mk., g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
Anders Matzenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt. 6 sk:r, haffre 1 ørt., smør
1 sk:e, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij pend. 1 daller.
Jenns Stub. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 sk:e, suin
1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij pend. 1 daller.
Anders Smidt. H uß pend. 1 mk.
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HIØBIERG.
Niels Micheliß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Søffrenn Niellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 pd.,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
H IØBIERG [MØLLE].
Raßmus Frandtzen. Meell 20 ørt.
|26r| KIELLERUP.
Michell och Niels Jenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
2 pd., suin 1, foernødt 1, g:rij pend. V2 daller.
Pouell Jenß. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß
1 alb.
Matz Sorennß. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij pend.
1 daller.
Niells Michellß. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 1 sk:e,
suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij pend.
1 daller.
Joenn Knudtzen. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 1 sk:e,
suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk.
Winther och Søren Himbierg. Jernn 6 cloder.
Niells Pallß. Hußpend. 1 mk.
|26v| Erich Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, suin 1, foernød 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij
pend. 1 daller.
Christen Jenßen. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij pend.
1 daller.
Aff Tyrrisbierg jordt, byg 1 ørt.
Raßmus Pouellß. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre 1 ort., smør 1 f:g,
suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij pend.
1 daller.
ELSSBORG.
Pouell Ibßenn och Jenns Sorenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre
1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. V2 daller.
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Maren Smidtz. Hußpend. 1 mk.
|27r| Jep Sorennß. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, haar 1 mk., g:rij pend.
21 ß 1 alb.
Niells Clemindtzen. G:rij byg 7x/2 sk:r, suin V2.
Pouell Jennß. Hußpend. 2 mk.
Per Mortennß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
TO N N G .
Anders Niellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Pouell Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre IV2 ørt., smør
IV2 f:g 15 mk., g:rij byg V2 ørt., suin 3 parther aff itt, lamb 1, giess
1, leding 3 ß.
Christen Perß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 otting, suin 1, haar
1 mk., g:rij pend. 28 ß, giernings pend. 21 ß 1 alb.
LØ FFRINN G.
Niels Raßmuß. och Matz Ibßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, foernødt 1, haar
1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
|27v| Niells Ibß. och Laß Anderß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, foernødt 1, wiidt 10 les,
haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Jenns Lasß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij
byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, foernødt 1, haar 1 mk., g:rij pend.
21 ß 1 alb.
Niels Tameß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Mette Per [s] datter. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Laß Jennß. G:rij byg 7V2 sk:r, suin V2, wiidt 5 les.
Anders Christenß, Simen Perß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 2 letpd., suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Christen Jenß. och Jenns Tameß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 2 letpd., suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Jenns Jenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 letpd.,
suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
|28r| Christen Yffuerß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
2 letpd., suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
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ALMTOFFT.
Jenns Ibß. H affre 1 ørt., g:rij byg V2 ørt., smør IV2 pd., suin 1,
haar 1 mk., g:rij pend. 10 ß 2 alb.
Matz Perß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør IV2 pd.,
g:rij byg Vs ørt., suin 1, haar 1 mk., g:rij [pen]d. 10 ß 2 alb.
Per Christennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør IV2
pd., g:rij byg V2 ørt., suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 10 ß 2 alb.
Jens Niellß. H affre 1 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg Vs ørt., suin 1,
haar 1 mk., g:rij pend. 10 ß 2 alb.
Christen Jenß. och Raßmus Tameß. G:rij byg V2 ørt., haar 1 mk.,
g:rij pend. 10 ß 2 alb.
Niells Tameß. Jernn 4 cloder.
|28v| FOULMOSSGAARDT.
Jenns Jennß. Byg 1 ørt., g:rij pend. 10 ß 2 alb.
Formieritt aff itt øde bygstedt smør 2 letpd., haffre 1 ørt., suin 1,
lamb 1, giess 1, hønns 2.
H er Anders Pouellß. i Almind aff 7 agger i Almindt marck och
aff itt støcke jordt wden for samme agger neer till H alidt søe pen
ding 21 ß 1 alb.
H IN N G J.
Per Bundt. G:rij byg V2 ørt., suin 1, jernn 32 cloder.
Søffren Raßmuß. och Mouritz Michellß. G:rij byg V2 ørt., suin 1,
jernn 13 kloder.
Jenns Mortennß. G:rij byg V2 ørt., suin 1, jernn 12 kloder.
Søffrenn Leckj. G:rij byg 3 sk:r, suin Vs, jernn 6 kloder.
Anne Kyndis. G:rij byg V2 ørt., suin 1, jernn 12 kloder.
|29r| Christen Jenß. Jernn 20 cloder, wogne 1.
Christen och Simen Bertillß. G:rij byg Vs ørt., suin 1, jernn 20
cloder.
Maren Christens och Lasß Christenßen. G:rij byg Vs ørt., suin 1,
jernn 20 cloder.
Raßmus och Niels Sorenß. G:rij byg 3 sk:r, suin Vs, jernn 10 klo
der.
Raßmus Bertillß. och Niells Perßonn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 2 mk.
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Kierstine Knuds. Jernn 3 kloder.
Jenns Christenß. aff itt gaadhus smør V2 pd.
Per Sørenfien och Jenns Raßmuß. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt
10 les, haar 1 mk., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Michell Smidt. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Jens Mouritzen. Hußpend. 21 ß 1 alb.
FRAUSING.
Per Jennß. Rüg 2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1,
g:rij pend. 1 daller.
|29v| Per Sørennfi. och Anne Jensis. Rug 2 ørt., byg 1 ørt., haffre
IV2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 1 dir.
ROE.
Raßmus Simenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting, g:rij byg V2 ørt., suin V2.
Niells Jennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 otting, suin V2, haar V2 mk., g:rij pend. 28 ß.
Jenns Leckj. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 otting,
suin V2, haar V2 mk., g:rij pend. 28 ß.
Matz Schomagger. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
ILLDER.
Laß Madtzen och Simen Rask. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 1 otting, g:rij byg V2 ørt., suin 1.
Niells Hannßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 ot
ting, g:rij byg V2 ørt., suin 1.
|30r| Gregers Perß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 otting, g:rij byg
V2 ørt., suin 1.
Jenns Raßmuß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 otting, g:rij byg V2
ørt., suin 1.
Niells Sørennfi. Rug 1 ørt., smør 1 otting, g:rij byg V2 ørt., suin 1.
Jenns Søffrennfi. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 otting, g:rij byg
V2 [ørt.], suin 1.
Christen Jennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, haar
1 mk., g:rij pend. 28 ß.
Niels Lasß:n. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 3V2 mk.
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Erick Erickßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, haar
V2 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Søf f ren Micheliß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, haar
V2 mk., g:rij pend. 28 ß.
Anders Lasßenn. Smør 1 Otting, suin V2.
|30v| Per Lasßenn. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør 1 f:g, suin 1,
haar V2 mk., g:rij pend. 28 ß.
Kielld Anderß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Jenns Niellß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Anders Lasßen. Smør 1 Otting, suin V2.
Niells Jennß. Hußpend. 2 mk.
Anders Kyndj. Hußpend. 2 mk.
TOLSTRUP.
Jenns Bunde. Rüg 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij
byg V2 ørt., suin 1.
WIUM.
Per Jennß. Byg 2 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg V2 ørt., lamb 1, giesß
1, giernings pend. 4 ß, leding 2 ß.
Jenns Niellß. Byg 1 ørt., smør 1 pd. 6 mk., suin V2, g:rij pend.
5 ß 1 alb.
Christen Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2V2
letpd., suin 1, g:rij pend. 1 daller.
Jenns Fiddeler. Hußpend. 9 ß.
|31r| Pallj Offerßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
2V2 letpd., suin 1, g:rij pend. 1 daller.
Kristenn Perßonn och Anders Kieldtzenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 h:pd 1 w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß
1, hønns 2, haar 1 mk., g:rij pend. 1 dir.
ASTRUP.
Niells Simenß. Smør V2 pd., schylld pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., g:rij
pend. 10 ß 2 alb.
EMPTTGAARDT.
Pallj Anderßen. G:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
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OUSTRUP.
Michell Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, g:rij pend. 2 mk.
Anders Søffrenfi. Byg 1 ørt., smør 1 pd.
|31v| WERTRUP.
Matz Niellß. och Michell Madtzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør
1 pd., g:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 leß, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Benthe Jennß. och Pouell Niellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1
pd., g:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
W illadtz Jennß. och Jenns Sørennfien. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør
1 pd., g:rij byg 9 sk:r, suin 1, wiidt 10 les, foernødt 1, haar 1 mk.,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
BRORUP.
Søf fren Michellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, høøe 1 les, schauffta:re 1 trauff, haar 1 mk., g:rij pend 3V2
mk.
|32r| Laß Perß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, høø 1 les, schauffta:re 1 trauff, haar 1 mk., g:rij pend. 3V2
mk.
GRØNBECK.
Matz Lauritzen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Matz Lasß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, suin
1, haar 1 mk., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Anders Jennß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Niells Mouritzenn. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Matz Niellßen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
|32v| Niels Torstennß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Christen Jenß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
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|32v|
Thimme Niellß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Per Haarboe. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Jørgen Sørenfi. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Søren Sørennfi. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Anne Christens. Hußpend. 1 mk. 5 ß 1 alb.

RIISS.
Orm Niellß. och Maren Nieisis. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 f:g, suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 31A mk.
NADDERUP.
Lauritz Niellß. och Anders Jepßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre
1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, høøe 1 les, schauffta:re 1 trauff, haar 1
mk., g:rij pend. 3x/2 mk.
!33r| ANNS.
Morten Niellß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør 1 Otting, suin 1,
haar V2 mk., g:rij pend. 28 ß, hußpend. 1 dlr.
Michell Simenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Anne Jenßdatter. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 3V2 [mk.].
Christen Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, haar 1 mk., g:rij pend. 3V2 mk.
Tamis Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, haar 1
mk., g:rij pend. 31/2 mk.
Christen Løffrinng. Rug 1 ørt., smør 1 otting, suin 1, haar V2 mk.,
g:rij pend. 28 ß.
|33v| W INDERSLØFF.
Jenns Michellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør
1 h:pd 1 w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Christen Rask. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Niels Christenß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Per Anderßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1 letpd., foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.

|35r|
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Lauffue Perßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
|34r| Niels Skreder. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd
1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Christen Pouellß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd
1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Lauritz Knudtzen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd
1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Jørgen Lundt. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd [til
føjet med andet blæk 1 w :pd], foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1,
hønns 2.
Raßmus Christenß., Pallj Rask. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
|34v| Christen DinuffBøn. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1
h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Per Niellß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Anne Nielsdatter. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Jenns Perß. Hußpend. 1 daller.
Erick Mouritzen. Hußpend. 1 dlr.
Matz Smidt. Hußpend. 1 dlr.
Søffren Snedker. Hußpend. 1 dlr.
Iffuer Tameß. Hußpend. 1 mk.
Christen Rytter. Hußpend. 1 dir.
Per Suerffuer. Hußpend. 1 mk.
Simen Sørenfi. Hußpend. 1 dir.
Per Pouellß. Hußpend. 1 dir.
Lauritz Schredder. Hußpend. 1 dir.
Maren Nielsdatter. Hußpend. 1 mk.
Zitzei Brødtz. 1 mk.
Biritte Lucusdatter. 1 mk.
|35r| W INDERSLØFFMØLLE.
Jenns Christenß. Meell 10 ørt.
A ff H uerridtz marck rüg 3 ørt.
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|35r|

ELCKIER.
Sander Snedker och Søffren Perß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Jenns Perßen och Willum [ .......]. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 1 h[:pd lw :pd], foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Anders Willß. och Anders Sørennfi. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5
sk:r, smør 1 h [:p d ] 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1,
hønns 2.
Søffrenn Bøgilldt och Raßmus Bøgilldt. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5
sk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
|35v| Willum Jennß. Hußpend. 1 daller.
Mergrette Sanders. Hußpend. 1 dlr.
Jenns Bøgilldt. Hußpend. 1 mk.
PIESTRUP.
Jenns Micheliß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd, foer
nødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Jens Tamesßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd, foer
nødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Jenns Simenß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd, foer
nødt 1, suinn 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Christen Jenßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
|36r| Niels Jenß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5'sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Anders Jenßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd, foernød 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Jenns Fruerlundt. Hußpend. 1 daller.
Niels Christenß. Hußpend. 1 dlr.
Jep Schomagger. Hußpend. 1 dlr.
LIUSSDALL.
Jens Sørenfi. och Anders Niellßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 2 h:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, haar 1 mk.
H Ø N H O LLT.
Hans Micheliß. och Christen Michellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 3 h:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1,
hønns 2, haar 1 mk.

|37v|
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|36v| FRUERLUND.
Matz Sanderß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør
3 h:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, høns 2.
Niells Hermandß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
ELSSBORG.
Maren Smidtz. Hußpend. 1 mk.
REFFUELL.
Matz Knudtzen. M alltt 9 sk:r, suin 1, g:rij pend. 1 mk., jernn 6
kloder.
MØGELUM.
Jenns Mouritzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
h:pd 1 w:pd, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
TREDHOLLTT.
Christen Niellß. Hußpend. 1 daller.
|37r| PABSØE.
Søffren Jenß. Hußpend. 3 mk.
NEPGAARD.
Jenns Micheliß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffr 1 ørt., suin 1, g:rij
pend. 1 dir.
BASTRUP.
Karen Jørgens och Johanne Christens. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns
2, g:rij pend. 1 daller.
HØ RU P.
Niels Sørenfi. och Hans Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre
1 ørt., smør 1 sk:e, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, suin 1, g:rij
pend. 1 dir.
Christen Madtzenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
sk:e, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
|37v| Per Niellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 sk:e,
suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 dir.
Christenn Lasßen. Byg 1 ørt., smør V2 sk:e, g:rij pend. V2 daller.

|37v|
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SNABE.
Christen Niellß. och Maren Nieisis. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre
1 ørt., smør 2V2 w:pd, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij
pend:e[?] 1 dir.
DØSSINNG.
Jens Clemindtzen och Jens Pouellß. Rug 1 ort., byg 1 ort., haffre
1 ort., smør 1 sk:e, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, høns 2, g:rij
pend. 1 dir.
Anders Niellß. Hußpend. 1 mk.

|38r|

BØNDER W DJ FO R:NE H ERRITT.

SKREE.
Christen Oluffß. Leding 2 ß.
TO N N G .
Søffrenn Haarboe. Smør 1 f:g, g:rij byg V2 ørt., lamb 1, giernings
pend. 4 ß, ledinng 4 ß, giesß 1.
SIØRSSLØFF.
Per Brødt. Smør 1 otting, g:rij byg V2 ørt., leding 2 ß.
TU O R N IN G .
Christen Perßen. Smør 11 mk., g:rij byg 2 sk:r, leding 2 alb.
KNUDSTRUP.
Michell Skøtt. Smør 1 otting, g:rij byg V2 ørt., leding 2 ß.
Søffren Christenß. Leding 2 ß.
Niels Jenß. Ledinng 2 ß.

|38v|

SUMMARUM PAA LIUSGAARDHERRITT.

Rug 3 lester IIV2 ørt., meell 1 lest 6 ørt., byg och m alltt 4 lester
9 ørt. 3 sk:r, haffre 3V2 lester 9V2 ørt. 5 sk:r, smør IV2 lester 3 t:r
IV2 h:pd V2 w:pd 8 h:mk, g:rij byg 1 lest 7V2 ørt. 5 sk:r, suin 133V2
och 3 parter aff 1 suin, lamb 47, giesß 47, hønns 88, foernødt 50,
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|39v|

jernn 264 cloder, wogne 1, wiidt 180 les, haar 53V2 mk., høø 3 les,
schauffthaffre 3 trauff, ree pending 6 daller, giernings pend. IV2
mk. 5 ß 1 alb., g:rij pend. 2I2V2 mk. 5 ß 1 alb., schylldt pend. 4
mk., hußpend. 108 mk. 3 ß 2 alb., leding 1 mk. 3 ß 2 alb.

|39r|

KAARUPBIERCK.

KAARUP BYE.
Anders Jennß. Rüg 2 ørt. 4 sk:r, g:rij byg 9 sk:r, suin 1.
Matz Niellßen. Rüg 6 sk:r, smør 1 pd., g:rij byg V2 ørt., suin 1.
Tamis Jenß. Rüg 18 sk:r, suin 1.
Niells Bertillß. Rug 1 ørt., smør V2 pd.
Laß Jennß. Rug 1 ørt., smør V2 pd.
Matz Bertillß. Rug 1 ørt., smør V2 pd.
Jep Niellßen. Suin 1.
Michell Madtzen. Rug 1 ørt., smør V2 pd.
Laß Niellß. Rug 1 ørt., smør V2 pd.
Jacob Sørenfi. Rug 1 ørt., smør V2 pd.
Niells Jenß. Rug 1 ørt., smør 1 pd.
Per Perß. Rug 1 ørt., smør 1 pdt.
Per Skredder. Rug 1 ørt., smør V2 pd.
Hanns Christenß. Rug 1 ørt., smør V2 pdt.
Hans Møller. Meell 10 ørt.
|39v| RAFFNHOLLTT.
Per Jennß. Rug 1 ørt. 2 sk:r, byg 1 ørt., smør 1 pd., g:rij byg 9
sk:r, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
SANGILLD.
Christen Anderß. Rug IV2 ørt. 3 sk:r, byg 1 ørt., g:rij byg 9 sk:r,
suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 10 ß 2 alb.
ORRESTRUP.
Niels Wistiß. Rug. IV2 ørt.
byg 9 sk:r, suin 1, foernødt 1,
Søren Lasßen. Rug IV2 ørt.
byg 9 sk:r, suin 1, foernødt 1,

3 sk:r, byg 1
g:rij pend. 21
3 sk:r, byg 1
g:rij pend. 21

ørt., smør 2 pd., g:rij
ß 1 alb.
ørt., smør 2 pd., g:rij
ß 1 alb.

|40r|
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|40r|

SUMMARUM PAA KAARUP BIERCK.

Rug V2 lest 8V2 ørt., meell 10 ørt., biug 4 ørt., smør 1 t:ne, g:rij
byg 4 ørt., suin 8, foernødt 4, g:rij pend. 4 mk. 10 ß 2 alb.
|40v| [Ubeskrevet],

|41r|

G IER N H ERRID T.

SILCKEBORG MØLLE.
Frantz Lasßen. Meell 40 ørt.
HAARUP.
Niells Frandtzen och Per Jennßonn. Rug V2 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 24 les, homelstenger 1 les.
Per Bertillß. Rug V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 24 les, homelstenger 1 les.
Frandtz Niellß. Rug V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 24 les, homelstenger 1 les.
Niels Christenß. Rug V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 24 les, homelstenger 1 les.
Per Westergaardt. Rug V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, homelstenger 1 les, wiidt 24 les.
Per Willadtzen. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Willatz Jenß. 1 mk.
Jens Persß. 1 mk.
Jens Knup. 1 mk.
Kierstin Hiordkune. 10 ß 2 alb.
|41v| SKIELLERUP.
Niells Christenß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiidt 3 les, homelstenger 1 les.
Mogens Lasßen. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
LENNO.
Niells Jennßen. Rug 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg 1
ørt., suin 1, wiidt 3 les, homelstenger 1 les.
Niells Perß. Wogne 1, hiull 4.

|42v|
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Michell Bagger. Hußpend. 1 mk.
Laß Niellß. 21 ß 1 alb.
MOLLERUP.
Per Raßmuß. Rug IV2 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd.,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, wiidt 24 les, homelstenger 1 les.
Søffren Perß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 pd., g:rij byg 1 ørt.,
suin 1, wiidt 13 les, homelstenger 1 les.
Søffren Lauritzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1.
Alle Mollerup mendt wndtagen Søffren Lauritzen aff Bierup mk.
rug 1 ørt.

1
1
1
1

|42r| LAFFUIND.
Søffrenn Lasßen. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt.,
ørt., suin 1, wiidt 13 les, homelstenger 1 les.
Anders Jennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt.,
ørt., suin 1, wiidt 13 les, homelstenger 1 les.
Matz Jennfiønn. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt.,
ørt., suin 1, wiidt 13 les, homelstenger 1 les.
Bertill Frandtzen. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt.,
ørt., suin 1, wiidt 13 les, homelstenger 1 les.

g:rij byg
g:rij byg
g:rij byg
g:rij byg

MØLHAUFF.
Frandtz Broerß. Rug 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 2 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg IV2 ørt., suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
SUOLGAARDTZ JORD.
Jenns Lanng. Rug 1 ørt. 3 sk:r, byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
otting, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, høns 2.
|42v| GLAPGAARDT.
Raßmus Hiordt. Rug IV2 ørt. 4 sk:r, byg V2 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
DALBYEGAARD.
Laß Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre IV2 ørt., smør 1 f:g, g:rij
byg IV2 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 2 mk. 10 ß
2 alb.

40

|42v|

DALBYE.
Jens Perß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør V2 ørt., g:rij byg V2 ørt.,
suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Lauritz Ibß. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Søffren Smidt. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., smør 1 otting, g:rij byg
V2 ørt., suin 1.
|43r| HOLMSTOLL.
Per Turriß. Rug 3 ørt., byg 3 ørt., smør 1 f:g, suin 1, lamb 1, giess
1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Barbra Peders. Rug 1 ørt. 3 sk:r, byg V2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg V2 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend.
10 ß 2 alb.
Morten Raßmuß. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg
9 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Esper Gramb. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 21 ß
1 alb.
Jenns Lanngh. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., smør 1 otting, g:rij byg
1 ort., lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Jenns Turrisß. Byg 1 ørt., smør V2 f:g, g:rij byg 3 sk:r, lamb 1,
giess 1, hønns 2.
|43v| SKANDERUP.
Niells Jennß. Rug 2V2 ørt., byg 2V2 ørt., smør 1 f:g, suin 1, lamb
1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Mette Jensis. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
g:rij byg V2 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 21 ß
1 alb.
Matz Lasß. och Tamis Sorenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Jenns Sørenfi. Rug IV2 ørt., byg 2 ørt., smør V2 f:g, suin 1, lamb
1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Lauritz Ibßenn. Rug IV2 ørt., byg 2V2 ørt., smør 1 f:g, suin 1,
lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1, g:rij pend:e 1 daller.

|44v
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Søffren Perßen. G:rij byg 9 sk:r, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
|44r| Anders Niellß. Woell. Byg 1 ørt., suin 1, hønns 2, g:rij pend.
10 ß 2 alb.
Hanns Hannß. Rug 1 sk:e, byg 1 ørt., smør 1 otting.
Anders Niellß. Rug 1 sk:e, byg 1 ørt., smør V2 f:g, suin 1.
Raßmus Niellß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Oluff Smidt. 21 ß 1 alb.
A ff alld Schanderup bye for Butrup marck smør V2 t:ne.
SKANDERUP MØLL.
Niells Lasßenn. Meell 14 ørt., suin 1.
LØNNGBYE.
Peder Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, g:rij bygh 1 ørt., g:rij pend. 1 daller.
Jenns Frandtzenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, foernødt 1 [tilføjet med anden hand fri ad gratiam], g:rij
pend. 1 daller.
Raßmus Ibßen. Rug IV2 ørt., byg 3 sk:r, haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1 [tilføjet med anden hånd
fri ad gratiam], g:rij pend. 3V2 mk.
|44v| Matz Sørenfi. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., smør 1 otting, suin
1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1 [tilføjet med anden hånd fri
ad gratiam], g:rij pend. 1 dir.
Søffren Matzen. Suin 1, foernødt 1 [tilføjet med anden hånd fri
ad gratiam].
MØLGAARD.
Niells Tømmermandt. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 1 otting, suin 1, g:rij pend. 1 dir.
SIØBYE.
O luff Niellß. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, foernødt 1, g:rij pend. 1 daller.
Lauritz Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 14 sk:r, smør 1 pd.
6 mk., suin V2.
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WOLLDBYE.
Jenns Anderß. Rug V2 ørt., byg 1 ørt., smør 1 otting, g:rij byg
1 ørt., suin 1.
Per Jennß. for kongens partt aff itt husß paa Woldbye gaade
hußpend. 8 ß.
|45r| Christen Sorennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 otting, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
G. Anders Lauritzen. Rug IV2 ørt., byg 2 ørt., haffre 1 ørt., g:rij
byg 1 ørt., suinn 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Søffren Christenß. och Raßmus Eskiisß. Rug IV2 ørt., byg IV2
ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting, g:rij byg 1 ørt., suin 1, g:rij pend.
21 ß 1 alb.
V. Anders Lauritzenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., g:rij
byg 9 sk:r, suin 1, reepend. 21 ß 1 alb., g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Raßmus Lauritzen. Rug 1 ørt., byg V2 ørt., haffre 1 ørt., g:rij byg
1 ørt., suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Michell Clemidtzen. G:rij byg 9 sk:r.
Anders Jennß. Hußpend. 10 ß 2 alb.
|45v| ALLING.
Anders Knudtzen. G:rij byg V2 ørt., suin 1, reede pend. IV2 mk.
FARRE.
Jenns Anderß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 9 sk., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 21 ß
1 alb.
Jenns Perß. Rug 2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij
byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 21 ß 1 alb.

|46r|

BØNDER WDJ FO RSCHREFFNE H ERRIDT.

FARRE.
Niells Torriß. Rug 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 6 sk:r, grynn 2 sk:r,
smør 1 otting, g:rij byg IV2 ørt. 3 sk:r, suinn 1, feede kiør V2, faar
1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, egh 1 snees, liußgarn 1 mk., giernings
pend. 21 ß 1 alb., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., ledinng 19 alb.
Søffrenn [__ ]. Rug 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 9 sk:r, grynn 2 sk:r,
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smør 1 otting, g:rij byg 2 ørt., suin 1, feede kiør V2, faar 1, lamb 1,
giess 1, hønns 4, egh 1 snees, salltt 1 t:ne, liußegarn 1 mk., giernings
pend. 21 ß 1 alb., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., leding 9 ß 1 alb.
|46v| Mogens Anderß. Rug 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 4 sk:r, grynn
2 sk:r, g:rij byg IV2 ørt. 3 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, egh
1 snees, liußgarn 1 mk., silldpend. 4 mk., giernings pend. 21 ß 1 alb.,
g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., leding 4 ß.
Anders Mogennß. H affre 4 sk:r, g:rij byg 1 ørt. 3 sk:r, reepend.
10 ß 2 alb., ledinng 4 ß.
Niells Jennß. Rüg 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 4 sk:r, grynn 2 sk:r,
honning V2 t:ne, g:rij byg 2 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4,
egh 1 snees, liußgarnn 1 mk., g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., giernings
pend. 21 ß 1 alb., leding 4 ß.
Anne Jensis. H affre 6 sk:r, smør 1 f:g, leding 19 alb.
|47r| Niells Madtzenn. Rüg 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 6 sk:r, gryn
2 sk:r, smør V2 t:ne, g:rij byg 2V2 [ørt.], suin 1, lamb 1, giesß 1,
hønns 4, egh 1 snees, liußgarn 1 mk., giernings pend. 21 ß 1 alb.,
g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., ledinng 19 alb.
Erich Perß. Rüg 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 6 sk:r, grynn 2 sk:r,
smør V2 t:ne, g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, egh
1 snees, liußgarnn 1 mk., giernings pend. 21 ß 1 alb., g:rij pend. 2
mk. 10 ß 2 alb., leding 19 alb.
Per Jennß. och Niells Anderß. Rüg 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 6
sk:r, grynn 2 sk:r, smør V2 t:ne, g:rij byg 2 ørt. 3 sk:r, suin 1, lamb
1, giess 1, hønns 4, egh 1 snees, liußgarn 1 mk., g:rij pend. 2 mk.
10 ß 2 alb., giernings pend. 21 ß 1 alb., ledinng 19 alb.
|47v| WOLDBYE.
Seir Lauritzen. Rüg 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 6 sk:r, grynn 2 sk:r,
smør V2 t:ne, g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, egh
1 snees, wiidt 30 les, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., ledinng 8 ß.
Søffren Frandtzen. H affre IV2 sk:e, 0II 1 t:ne, faar 1, leding 2 ß.
LENNO.
Enuolldt Sørenfi. Rug 6 sk:r, haffre 4 sk:r, g:rij byg 1 ørt. 4 sk:r,
suin 1, feedekiør 1, egh 1 snees, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., le
dinng 4 ß.
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Jenns Bagger. Rug 6 sk:r, haffre 4 sk:r, g:rij byg 10 sk:r, feedekiør 1, suin 1, egh 1 snees, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., leding 2 ß.
|48r| SKIELLERUP.
Niells Lasßen. Rug 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 4 sk:r, grynn 2 sk:r,
smør V2 t:ne, g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, egh
1 snees, wiidt 30 les, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., ledinng 6 ß.
Niels Perß. Rug 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 4 sk:r, grynn 2 sk:r,
smør V2 t:ne, g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, egh
1 snees, wiidt 30 les, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., leding 3V2 ß.
Kierstin Tensis. G:rij bye V2 ørt., suin 1, øll 2 t:r, silldpend. 2 mk.
4 ß, leding 8V2 alb.
Skiellerup mendt aff Torup marck rug 4 ørt., smør V2 t:ne.
|48v| MOLLERUP.
Niels Simenß. Rug 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 4 sk:r, grynn 2 sk:r,
smør V2 t:ne, g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, egh
1 snees, wiidt 30 les, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb., leding 4V2 ß.
Niells Bertillß. Rug 6 sk:r, byg 8 sk:r, haffre 4 sk:r, grynn 2 sk:r,
smør 1 f:g, g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, faar 1, lamb 1, giess 1, hønns
4, egh 1 snees, wiidt 30 les, g:rij pend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
HOLMSTOELL.
Per Turriß. aff itt buoli i Mollerup grynn 2 sk:r, faar 1, lamb 1,
giess 1, hønns 4, wiidt 30 les.
|49r|

SUMMARUM PAA GIER N H ERRITT.

Rug 2V2 lester 5V2 ørt 1 sk:r, meell 2 lester 6 ørt., byg 2 lester
6V2 ørt. 3 sk:r, haffre IV2 lest 4 ørt. 6V2 sk:r, grynn 3 t:r 2 sk:r,
smør 1 lest 1 t:ne 9 mk., honning V2 t:ne, g:rij byg 2V2 lester 5V2
ørt. 2 sk:r, fiedekiør 3, suin 64^2, faar och lamb 38, giesß 33, hønns
94, egh 3 woell 2 snees, salltt 1 t:ne, øll 3 t:r, foernødt 6, liußgarn
7 mk., wiidt 379 les, homelstenger 13 les, wogne 1, hiull 4, reede
pend. 3V2 mk., g:rij pend. 99V2 mk., giernings pend. 9 mk. 5 ß 1
alb., silldpend. 6 mk. 4 ß, hußpend. 15 mk. 2 ß 2 alb., ledinng 5 mk.
10 ß 1 alb.
149v| [ Ubeskrevet].
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|51r|
|50r|

TUILUMBIERCK.

WOELL.
Christen Madtzen. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1
clode, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Søffren Niellß. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1
clode, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Niels Raßmuß. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1 clode,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Niels Pouellß. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1 clode,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Anders Tygesß. Rug 1 ørt., g:rij byg 1 ørt. 3 sk:r, suin 1, g:rij
pend. 10 ß 2 alb.
Per Sorennß. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1 clode,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Søffrenn Hiordt. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1
clode, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Jenns Perßenn. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1 clode,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
|50v| Niells Jennß. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1
clode, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Per Jenß. Dalbye. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1
clode, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Kielld Ibßenn. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1 clode,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Per Gregerß. Rug 1 ørt., g:rij byg 2V2 ørt., suin 1, jernn 1 clode,
g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Alle Woelle mendt och Smingj mendt. Smør 1 t:ne, honning 1
t:ne, foerfuoller 2, wogne 1.
For Butrup marck rug 4 ørt., smør V2 t:ne.
Per Jennß. wid leitt. G:rij byg 2V2 ørt., suin 1, g:rij pend. 10 ß
2 alb.
Per Hußm andt. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Jenns Sorenß. Hußpend. 2 mk.
|51r| SM INNGI.
Anders Jennß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
Jenns Jenß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
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|51r|

Raßmus Bund och Erick Lauritzen. G:rij byg 1 ørt., suin 1, g:rij
pend. 21 ß 1 alb.
Anders Soffrenß. G:rij byg 1 ørt., suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
The Smingj mendt for Prestholm smør 1 f:g.
Alle Smingj mendt. Rüg 12 ørt., smør 2 letpd., honning V2 t:ne,
g:rij byg 9 sk:r.
Raßmus Fisker. Hußpend. IV2 mk.
Matz Fisker. Hußpend. 21 ß 1 alb.
G IERN N .
Hanns Niellß. Rüg 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 2 ørt., smør V2 t:ne,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, foernødt 1, wiidt
20 les.
|51 v| Raßmus Madtzen. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 2 ørt.,
smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, foernødt
1, wiidt 20 les.
Søffren Michelß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 2 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Rasmus Jenß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 2 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, foernødt 1, wiidt
20 les.
Niels Jenß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haff[r]e 2 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, høns 4, foernødt 1, wiidt
20 les.
|52r| Niells Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre IV2 ørt. 3
sk:r, smør 1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4,
foernødt 1, wiidt 20 les.
Søffren Turriß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre IV2 ørt. 3 sk:r, smør
1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Michell Anderß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre IV2 ørt. 3 sk:r,
smør 1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, foer
nødt 1, wiidt 20 les.
Niells Jørgenfien och Niells Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt.,
haffre 2 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1,
hønns 4, foernødt 1, wiidt 20 les.
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|52v| Raßmus Sørenfi. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 2 ørt.,
smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, foernødt 1, wiidt 20 les.
Jens Niellß. Paariiss. Smør 1 f:g, suin 1, hønns 6, wiidt 10 les.
Niells Joennß. Suin 1, hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Søffren Niellß. Smør 1 f:g, suin 1, hønns 6, wiidt 10 les.
Jens Niellßen. Suin 1, hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Stor Niels Norup. Smør 1 f:g, suin 1, hønns 6, wiidt 10 les.
Lille Niels Norup. Smør 1 f:g, suin 1, høns 6, wiidt 10 les.
Anders Sørenfi. Smør 1 f:g, suin 1, hønns 6, wiidt 10 les.
Niells Schriffuer. Hußpend. 26 ß 2 alb.
Anders Jørgenfien. Hußpend. 26 ß 2 alb.
Anders Christenß. 1 mk.
GIERN KIERCK.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt.
|53r| ELLERUP.
Søffren Perß. Rug 1 ørt. 4 sk:r, byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, wiidt 20 les.
Simen Niellß. Rug 1 ørt. 4 sk:r, byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 9 sk:r, suinn 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, wiidt 20 les.
Esper Niellß. Rug 1 ørt. 4 sk., byg 1 ørt., haffr 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, høns 2, wiidt 20 les.
Raßmus Perß. Rug 1 ørt. 4 sk:r, byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, wiidt 20 les.
|53v| Jenns Perß. Rug 1 ørt. 4 sk:r, byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, wiidt 20 les.
Niels Perß. Rug 1 ørt. 4 sk:r, byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, wiidt 20 les.
Søffren Lasßen. Rug 1 ørt. 4 sk., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, wiidt 20 les.
Niels Graffrß. Rug 1 ørt. 4 sk:r, byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, wiidt 20 les.
Raßmus Rasmuß. Rug 1 sk:e, smør 1 letpd. 9 mk., suin 1, hønns 6.
Per Micheliß. Hußpend. 1 mk.
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|54r’i

|54r| TRUIST.
Søffren Sørenfi. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9
sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, høns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Frandtz Niellß. K ratt. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij
byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Søffren Niellß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9
sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Knudt Jennß. och Christen Niellß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
|54v| Morten Jenß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg
9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Esper Niellß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9 sk:r,
suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Madtz Matzenn. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9
sk., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Per Sørenfi. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9 sk:r,
suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
|55r| Anders Perß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg
9 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Matz Sørennfi. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 9
sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Anders Christenß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg
9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, høns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Niells Frandtzen och Anders Jennß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 9 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Niells Anderß. Hußpend. 8 mk.
Matz Niellß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Søffren Niellß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
|55v| FAARUONG.
Per Niellß. Rüg 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 2 ørt., smør 1 f:g, g:rij
byg IV2 ørt., suin 1, wiidt 20 les.
Raßmus Madtzen. Rug 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 2 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg IV2 ørt., suin 1, wiidt 20 les.
Hans Niellß. Rug 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 2 ørt., smør 1 f:g, g:rij
byg IV2 ørt., suin 1, wiidt 20 les.

|57r|
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HUORNN.
Niels Frandtzen. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1
otting, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Anders Niellß. och Per Christennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt.,
haffre V2 ørt., smør 1 otting, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, wiidt
20 les.
|56r| Søffren Marquorß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt.,
smør 1 otting, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Pouell Frandtzen. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør
1 otting, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Christen Frandtzen. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør
1 otting, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Søffrenn Perß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Laß Jenßenn. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, wiidt 20 les.
|56v| Knudt Smidt. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør
1 otting, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Per Sørennfi. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Niels Smidt. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Anders Jennß. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 4, wiidt 20 les.
Per Frandtzen. Rug V2 ørt., byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 ot
ting, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 4, wiidt 20 les.
|57r| Jørgen Bertillß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Jep Anderß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Laß Marquorß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Per Frandtzen. Hiull 4, hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Giffuer the Huorns mend laadepend. 20 mk.
TUILLUM KIERCK.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt.
SKAARUP.
Niells Jennß. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
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g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, høns 2, foernødt 1, widt
20 les.
Søren Sørenfi. Hauff. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Erick Jennß. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, høns 2, foernødt 1, wiidt 20
les.
|57v| Trogels Christenß. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foer
nødt 1, wiidt 20 les.
Søffren Niellßen. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Søffren Norup. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt
20 les.
Per Mouritzen och Trogels Christennß. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1,
hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Niells Christennß. Byg 1 ørt.
Laß Niellß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
Niells Degenn. Hußpend. 21 ß 1 alb.
|58r| SKAARUP KIERCKE.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., lamb 2.
GRØLDSTED.
Enuoldt Inguorß. och Raßmus Jørgenfien. Rug IV2 ørt., byg IV2
ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1,
hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
Jenns Raßmuß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiid 20 les.
Jørgenn Niellß. och Per Jørgenfien. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1,
hønns 2, foernødt 1, wiidt 20 les.
|58v| Frantz Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
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1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernød 1,
wiidt 20 les.
Søffrenn Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
£:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Anders Christenß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Raßmus Sørenfien. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
|59r| Oluff Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij by[g] 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Christen Christenß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Niells Anderßen. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1,
wiidt 20 les.
Per Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 1 ørt., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, wiidt
20 les.
|59v|

SUMMARUM PAA TUILLUMBIERCK.

Rug 3V2 lester 7V2 ørt. 3 sk:r, byg 3 lester 5 ørt., haffre 2V2 lester
9V2 ørt. 9 sk:r, smør 1 lesth 5V2 t:r 3 pd. 9 mk., g:rij byg 3 lester
IOV2 ørt. 3 sk:r, honning IV2 t:ne, suin 88, lamb 62, giess 60, hønns
200, foerfoller 2, foernødt 40, jernn 11 cloder, hiull 4, wiidt 1310
les, wogne 1, hußpend. 38 mk. 2 ß 2 alb., laapend. 20 mk., g:rij
pend. 21 mk. 5 ß 1 alb.
|60r|
WEIGERSSLØFFBIERCK.
TONGLUND.
Per och Søffren Jenß. Rug 2 ørt., byg 2 ørt., haffre 2 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe
1 les, haffre 1 trauff, haar 1 mk.

52

|60r|

Jenns Niellß. Rug 2 ørt., byg 2 ort., haffre 2 ort., smør 1 f:g, g:rij
byg 2 ort. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les, haffre
1 trauff, haar 1 mk.
AAITT.
Niells Anderß. Rug PA ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høø 1 les,
haar 1 mk.
|60v| Jenns Smidt. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe
1 les, haar 1 mk.
Matz Niellß. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les,
haar 1 mk.
Christen Anderß. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, høøe
1 les, haar 1 mk.
Per Gieridtzen och Anders Jørgenfi. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk., suin 1, lamb 1, giess
1, hønns 2, høøe 1 les, haar 1 mk.
|61r| Niells Anderß. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, høøe
1 les, haar 1 mk.
Niells Jennß. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les,
haar 1 mk.
Per Jennß. och Niels Anderß. Rug IV2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns
2, høøe 1 les, haar 1 mk.
Niells Smidt. Byg V2 ørt., haffre V2 ørt., smør 1 otting.
Jenns Niellß. Hußpend. 2 mk.
Raßmus Jennß. Hußpend. 21 ß 1 alb.
|61v| WEIGERSSLØFF.
Anders Niellß. och Christen Perß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les,
haar 1 mk., g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r.
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Jenns Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les,
haar 1 mk.
Christen Jenß. Rug IV2 ørt., byg IV2ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les,
haar 1 mk.
Michell Lett. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les,
haar 1 mk.
|62r| Raßmus Knudstrup. Rug I V 2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2,
høøe 1 les, haar 1 mk.
Vng Jenns Niellß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe
1 les, haar 1 mk.
Jenns Micheliß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1
les, haar 1 mk.
Anders Perßenn. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1
les, haar 1 mk.
Matz Degen. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
|62v| BORRE.
Anders Micheliß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1
les, haar 1 mk.
Niells Willadtzen. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe
1 les, haar 1 mk.
Michell Oluffsß. och Jenns Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt.,
haffre 1 ørt., g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, smør 1 f:g, suin 1, lamb 1, giess
1, hønns 2, høøe 1 les, haar 1 mk.
Michell Kiellersuendt. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2,
høøe 1 les, haar 1 mk.
|63r| Søffrenn Oluffß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt.,
•t '
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smør 1 f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2,
høøe 1 les, haar 1 mk.
Anders Jennß. Rug PA ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, høøe 1
les, haar 1 mk.
Søffren Jenß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, høøe 1 les,
haar 1 mk.
A ff Synderbye marck byg 1 ørt., haffre V2 ørt.
A ff Brorup aalegaardt salthet aall 6 t:r.
Anders Jennß. Hußpend. 2 mk. 10 ß 2 alb.
Alle Borre mendt aff Closters Enngh smør 1 f:g.
|63v| AAGAARDT.
Enuoldt Jennß. Rug IV2 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
f:g, g:rij byg 2 ørt. 4 sk:r, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, høø 1
les, schaufftaire 1 trauff, haar 1 mk.
KATUADMØLLE.
Laß Kielldtzenn. Meell 15 ørt.
H er Gregers i Weigersløuff aff itt støcke jordt och enng i Alling
Closters marck rug 2 ørt., haffre IV2 ørt.
|64r|

SUMMARUM PAA WEGERSSLØFF BIERCK.

Rug IV2 lester 6 ørt., meell 15 ørt., byg IV2 lester IV2 ørt., haffre
1 lest 6V2 ørt., smør 6V2 t:r IV2 f:g, girij byg 2V2 lester V2 ørt. 2
sk:r, suin 26, lamb 26, giesß 26, hønns 52, salthet aall 6 t:r, haar 26
mk., høøe 26 les, schaufftthaffre 3 trauff, hußpend. 8 mk. 10 ß 2 alb.
|64v|
SAUBROHERRITT.
LA DINNG.
Jenns Jennß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
suin V2, lamb V2, giess V2, hønns 1, girij pend. 2 mk.
Anne Peders. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
suin V2, lamb V2, giesß V2, hønns 1, girij pend. 2 mk.
Maren Knudtz. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 otting,
suin 1, lamb 1, girij pend. 21 ß 1 alb.
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|65v|

MEELSOMHERID.
BERRING.
Anders Jennß. och Per Sorennß. Rug 2 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ort., smør 1 f:g, g:rij byg 2 ørt., suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2,
g:rij pend. 12 ß.
Per Madtzen. Hußpend. 4 mk.
|65r|

G IN N D IN G H ERRITT.

AGGERSKOUFF.
Knud Pederßen. Rug 2 ørt., smør 1 pd., suin 1, g:rij pend. 1 dal
ler.
BERSS.
Matz Giodßen. Rug 1 ørt. 2 sk:r, byg 1 ørt. 2 sk:r, smør 20 mk.,
suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, foernødt 1, schouffuogen 1, g:rij
pend. 1 daller.
H IER U M H ER RID T.
WANDBORG.
Jenns Sørenfi. Rug PA ørt. 1 sk:e.
Anders Matzen aff itt støcke jordt widt Bierbiering mølle rug 8
sk:r.
GISSLOM HERRITT.
RØRBECK.
Christen Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
letpd., suin 1, g:rij pend. 1 daller.
|65v|

FIEN D TZ HERRITT.

WESTERBØRSTING.
Anne Mortenns. Rug 8 byeskir, smør 1 h:pd 1 w:pd, suin 1, girij
pend. 1 daller.
Per Jennß. Rug 8 bye skipper, smør 1 h:pd 1 w:pd, suin 1, girij
pend. 1 daller.
Jep Madtzenn. Rug 8 bye skipper, smør 1 h:pd 1 wipd, suin 1,
girij pend. 1 daller.
Michell Tamisß. Rug 4 bye sk:r, smør V2 h:pd V2 w:pd, suin V2,
girij pend. V2 dir.
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WIBTRUP.
Matz Anderß. Rug 4 byeskipper, smør V2 h:pd V2 w:pd, suin V2,
g:rij pend. V2 daller.
TREDUADMØLLE.
Per Møller. Meell 30 byesk:r.
|66r|

TIEN N ERE PAA HOLM ENN .

GAMMELL SOGEN.
Per Christennß., Per Jennß., Maren Ibsdatter, Anders Christenß.
NYE SOUGEN.
Knud Niellß., Graffuers Niellß.
BANDSBYE.
Per Lasß.
RØEKIELLD.
Per Jennß., Niells Niellß., Christen Lasß.
Thisße mendt giffuer aarligenn huidling 4016 snees . . . torsk 46
fisk, skadder 10 fisk.
A ff itt gaadhuß torsk 4.
Anne M atzdatter. Hußpend. 8 ß.
Niells Pouellß. Hußpend. 8 ß.

|66v|
SUMMARUM PAA SAUBROEHERRITT,
MEELSOMHERRITT, G IN D IN G H ER R IT T, H IER U M 
H ERRITT, GISLOM HERRITT, FIEN D TZ H E R R ID T
O C H TH E T H IE N N E R PAA HOLM EN.
Rug 1 lest 7 ørt., meell 18 ørt., byg 6 ørt. 2 sk:r, haffre 5 ørt.,
smør 1 t:ne IV2 h:pd 5 letpd. 5 h:mk, g:rij byg 2 ørt., suin 10, lamb
4, giess 3, hønns 6, foernødt 1, schouffuogne 1, huidling 4016 snees,
torsk 50 fisk, skadder 10 fisk, g:rij pend. 34 mk. 1 ß 1 alb., huß
pend. 5 mk.

|68r|
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SUMMARUM SUMMA PAA TH E N N E FO R:NE
SILCKEBORG JORDBORG [!].

Pending 1104 mk. 3 ß 2 alb., før gick, rug 22 lester 2 ørt. V2 sk:e,
meell 8 lester 8 ørt., byg och m alltt 16 lester 3V2 ørt. 5V2 sk:r,
haffre 12 lester 8 ørt. 7V2 sk:r, grynn 3 t:r 2 sk:r, smør 7V2 lester
IV2 t:e 1 otting 1 pd. 11 mk., honning 3V2 t:ne, g:rij byg I7V2 le
ster 10 ørt. 3 sk:r, fiedekiør 3, suin 556V2 och 1/4 aff it suin, faar
och lamb 180, giesß 182, hønns 473, egh 3V2 woell [ud for denne
post har revisoren skrevet Er icke førtt till inndtegtt wdj extrachten,
icke heller i regennskaffuitt], tørre thorsk 50 fisk, tørre huidling
4016 snees, tør skader 10 fisk, tørre aall 8 snees, salthet aall 6V2
t:r, salltt 1 t:ne, øll 6 t:r, jernn 396 cloder, foerfoller 2, |67v| øxen
att stallde 6, fuornødt 155, schouffuogne 3. [Ifølge en marginaltil
føjelse udgjorde den samlede værdi af ovenstående poster 4484 dir.
1 ortt]. [/ margenen og ved klammer henført til ovenstående første
del af summa summarum har revisoren skrevet Efftherschreffne
summarum er confererit emodt forganngene aars jordbogs summa
rum och kommer thermedt lige offuereenns, nar mand legger op for
ganngene aars jordbogs summarum och legger till och tager fraa,
huis jordbogenn wdj thetthe aar er medt formeritt och forminndskett, och finndis thenne summarum lige saa till inndtegtt førtt wdj
regennskaffuitt wnndtagenn huis persiller, som her effther finndis
icke att were giortt regennskaff fore]. Wogne 3, hiuffuel 12, liußegarn 7 mk., haar 155 mk., wid 3492 les, kuoll 22 t:r, homblestenger
35 les, høe 26 les, haffre 3 traff. [/ margenen og ved en klamme
henført til sidste del af summa summarum har revisoren skrevet For
thiße hoßbeneffnnde persiller giøris inngenn regennskaff fore].

|68r| STIGTENS INDKOM PST W DJ SILCKEBORG LEHN,
SOM YDIS O C H OPPEBERIS TILL SLOTHITT.
W RADTZHERRITZ T H IEN D K O R N .
NØRSNEE SOGEN.
Rug ............................ 19 ørt.
byg ............................
4 ørt.

H affuer Lauritz Skram konn.
m:tts breff paa att maa giffue for
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huer t:ne rug och byg 1 daller. Er
29V2 dlr. 1 mk.
EISTRUP SOGEN.
R u g ............................ 15 ørt.
byg ............................
5 ørt.

H affuer hand i Inge maade konn.
mitts breff paa att maa giffue for
huer t:ne rug och biug 1 dir. Er

26 dlr. 1 mk.
WRADTZ SOGEN.
R u g ............................ 7V2 ørt.
byg ............................ IV2 ørt.
grynn ........................
1 t:ne

H affuer Søffren Borgesmidt i Tø
ring konn. m:tts breff paa att behollde quitt och frij.

HAMMER SOUGEN.

Byg ..........................

2 ørt. Giffuer frue Eine paa Hammergaardt till slothet.

TØ R R IN G SOGEN.
R u g ............................
4 ørt.
byg ............................ 3V2 ørt.
1 ørt.
haffre ........................

Haffuer Erick Lunge konn. m:tts
breff paa att maa giffue for huer
t:ne rug och byg 1 dir. och huer
t:ne haffre 2 mk. Er IIV2 dir.

[/ margenen og ved en klamme henført til alle indførelser på
denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuereenns medt
neste forganngene aars regennskaff].
|68v|

G IER N H ERRITT.

HAMMELL SOGEN.
R u g ....... ... 4V2 ørt. 2 sk:r
4 ørt. 4 sk:r
byg .......
haffre ... ... 2V2 ørt. 6 sk:r
grynn ....
SPUORUP SOGEN.
5 ørt.
R u g ............................
b y g ..........
haffre ...... .... IV2 ørt. 5 sk:r

Giffuer sognemenden till Silckeborgh.

H affuer Niels Jenß. i Jaffngyde
konn. m:tts breff att maa giffue
for huer t:ne rug och byg 1 daller,

|69r|

59

gryn ........................

5V2 sk:r

SIØBYE SOGEN.
R u g ............................ P/2 ørt.
byg ............................
2 ørt.
haffre ........................ P/2 ørt.

er I3V2 dlr. 1 mk., och met haffren och grynen att were forskonit.
H affuer Matz Jennß. i Siøbye
stedt och giffuer kuornit till slothet.

WEIGERSSLØFFBIERCK.
AAETT SOGEN.
R u g ............................ 6V2 ørt.
byg ............................ 6V2 ørt.
6 ørt.
haffre ........................

H affuer Per Gieridtzen i Aaett
stedt och giffuer kornit till slothet.

[/ margenen og ved en klamme henført til alle indførelser på
denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuer eenns medt
neste forganngene aars regennskab].
|69r| WEIGERSSLØFF
Rug .............................
7
byg ............................
7
haffre ........................
7

SOGEN.
ørt. H affuer Anders Michelß. i Borre
ørt. stedt och giffuer kuornitt till sloørt. thet.

HASSLØFFHERRITT.
KASTED SOGEN.
R u g .................. ..........
byg .................. ..........
haffre ........................

3 ørt.
3 ørt.
1 ørt.

[/ margenen og ved en klamme henført til alle indførelser på
denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuer eenns medt
neste forganngene aars regennskaff].
SUMMARUM PAA FO R:NE TIEN D K O RN .
Rug 22V2 ørt. 2 sk:r, byg 1 lest V2 ørt. 4 sk:r, haffre 18 ørt. 6
sk:r, grynn 4V2 sk:r 1 f:gcar, pennd. 81 dlr. 1 mk.

|69v|

60
|69v|

PROUISTK ORN O C H LAMB.

LEN N O KIERCK.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., lamb 1.
SKANDERUP KIERCK.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., lamb 1.
SPUORUP KIERCKE.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., lamb 1.
HAMMEL KIERCK.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., lamb 1.
WOLDBYE KIERCKE.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., lamb 1.
SIØBYE KIERCKE.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt.
WeigerEløff sogen 2 ørt. byg, Aaett sogen 2 ørt. byg, Kadsted so
gen 2 ørt. byg, Grønbeck sogen 2 ørt. byg.
[/ margenen og ved en klamme henført til alle ovenstående indfø
relser på denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuer eenns
medt neste forganngene aars regenskaff].
SUMMA PAA FO R:N E PROUIST K O RN O C H LAMB.
Rug 6 ørt., byg 14 ørt., lamb 5.
|70r|

KIERCKI HAFFRE.

WRADTZ HERRITT.
N ør Sneede kierke 1 ørt., Eistrup kierk 1 ørt., W radtz kierck 1
ørt., Temb kierke 1 ørt., Kloborg kierck 1 ørt., Hammer kierke 1
ørt., Aall kiercke 1 ørt., Tørring kiercke 1 ørt., Linderup kiercke
1 ørt.
H ID T Z H ERRITT.
Giøduadt kiercke 1 ørt., Kragelund kiercke 1 ørt., Seerup kierck
1 ørt., Leming kierck 1 ørt., Suostrup kierck 1 ørt.
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LIUSSGAARDT H ERRITT.
Hørup kierk 1 ørt., Wium kierk 1 ørt., Hingj kierke 1 ørt., Winderßloff kierk 1 ørt., Leffring kierke 1 ørt., Wrandum kierk 1 ørt.,
Siørfiløff kirke 1 ørt., Elßborg kierck 1 ørt., Hiøbierg kirk 1 ørt.
[/ margenen og ved en klamme henført til alle indførelser på
denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuer eenns medt ne
ste forganngene aars regenskab].
|70v| GIERN H ERRITT.
Lenno kierck 1 ørt., Hamel kierk 1 ørt., Woldbye kierk 1 ørt.,
Skanderup kierck 1 ørt., Spuorup kierk 1 ørt.
[/ margenen og ved en klamme henført til alle ovenstående indfø
relser på denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuer eenns
medt neste forganngene aars regenskab].
SUMMA HU IU S FOR:NE KIERCKE HAFFRE.
H affre 1 lest 4 ort.
|71r|

PRESTEGIESTERJ.

WRADTZ HERRITT.
H er Jenns i Aall 5 mk. 5 ß 1 alb., her Christen i Hiortzuong 2
mk. 10 ß 2 alb., her Erick i Skadde 8 mk., her Tamis i Temb 8 mk.
H ID T ZH ER R ITT.
H er Christen i Giøduad 2 mk. 10 ß 2 alb., her Christen i Kragelundt 2 mk. 10 ß 2 alb., her Søf f ren i Seiling 2 mk. 10 ß 2 alb.
LIUSSGAARDT H ERRITT.
H er Hellj i Leffring 5 mk. 5 ß 1 alb., her Søffren i Hingj 5 mk.
5 ß 1 alb., her Lauritz i Hiøbierg 5 mk. 5 ß 1 alb., her Melchior i
Tuorning 5 mk. 5 ß 1 alb.
G IER N H ERRITT.
H er Jacob i Hamell 3 mk., her Hans i Skaarup 2 mk. 10 ß 2 alb.
[/ margenen og ved en klamme henført til alle ovenstående indfø
relser på denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuer eenns
medt neste forganngene aars regennskaff].

|71r|

62
SUMMA HU IU S FO R:N E PRESTEG:RIJ.
Pending 14^2 daller 1 mk.
|71v|

REGENSCHAFFS PEN D IN G , SOM OPPEBERIS,
NAAR KIERCKERNIS REGENSCHAFFUE HØRIS.

WRADTZ H ERRIT.
Kloborg kierck IV2 mk., Aall kierck IV2 mk., Tørring kierk IV2
mk., Linderup kierck IV2 mk., Snee kierck IV2 mk., Eistrup kierck
IV2 mk., W radtz kiercke IV2 mk., Hammer kierk IV2 mk., Temb
kierck IV2 mk.
H ID T Z H ERRITT.
Giøduadt kierck IV2 mk., Balle kiercke IV2 mk., Seiling kierck
IV2 mk., Funder kierck IV2 mk., Kragelund kiercke IV2 mk.
LIUSSGAARDT H ERRITT.
Hiøbierg kierck IV2 mk., Elßborg kierck IV2 mk., Hingj kierck
IV2 mk., Winderfiløff kierck IV2 mk., Lef f ring kierck IV2 mk., H ø
rup kierck IV2 mk., Tuorning kierck IV2 mk., Kaarup kierck IV2
mk., Wium kierck IV2 mk., Liußgaardt kiercke IV2 mk.
[/ margenen og ved en klamme henført til alle ovenstående indfø
relser på denne side har revisoren skrevet Kommer lige offuer eenns
medt neste forganngene aars regennskaff].
SUMMA HUIUS.
Pend. 9 daller.

|72r|

SUMMARUM PAA ALLD FO R:NE STIGTENS
INDKOM PST W DJ SILCKEBORG LEH N N .

Pending 420 mk., før gick, rug 1 lest 4V2 ørt. 2 sk:r, byg IV2 le
ster 2V2 ørt. 4 sk:r, haffre IV2 lester 10 ørt. 6 sk:r, grynn 4V2 sk:r
1 f:gcar, lamb 5. [/ margenen og ved en klamme henført til alle
ovenstående indførelser på denne side har revisoren skrevet Kom
mer offuer eens medt neste forgangene aars regennskaff och finndis
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lige saa till inndtegtt i slotthenns regennskaff thetthe aar]. [Under
en skråstreg anføres den samlede værdi 260 dir. 4 ß danske].
|72v| [Ubeskrevet].

|73r|

SILCKEBORG JORDBOGIS FORMIERELSSE.
W RADTZ HERRIT.

Ef£ther:ne gaardt er Jacob Berthillßen riidefougitt forlehnndt met
och war w dførdt aff summa latris och er nu egen indførdt.
LØGAGGER.
Jacob Berthillßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør IV2 pd., g:rij byg
1 ørt., suin 1, wiid 23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, foernød 1,
g:rij pend. 2 mk.
Formieritt aff itt gaadhus, hand sielffuer opbygde.
TOLLUND.
Anders Christenß. Hußpend. 1 mk.
|73v| Formieritt aff itt støcke enng i Paarup, Jacob Berthillß.
haffuer quitt och frij, war wdførdt aff summa latris, er nu egen
indførdt
smør 1 pundt.
Formieritt aff itt boell wdj Tørring, som Christoffer Lunge haff
uer panthet och war w dførdt aff summa latris, er nu egen indførdt
suin 1, g:rij pend. 21 ß 1 alb.
SUMMARUM PAA W RADTZHERRITT.
Rug 1 ørt., byg 1 ørt., smør 2V2 pd., g:rij byg 1 ørt., suin 2, wid
23 les, kuoll 1 t:ne, homelstenger 1 les, foernødt 1, g:rij pend. 3 mk.
5 ß 1 alb., hußpend. 1 mk.
|74r|

H ID T ZH ER R ITT.

Formieritt aff Reßenbrouff, som Jep Lauritzen wdj Reßendall
haffde konn. m:tts breff paa att behollde quitt och frij och war wd
førdt aff summa latris, er nu egen indførdt
pending 12 daller.
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Ef f therme er Windersløffgaardtz guodtz, som konn. m :tt haffuer
bekommitt thill maglaug aff frue Karen Krabbe thill W oehrgaardt
och Otte Banner thill Aaßdall [tilføjet med anden hand først vdj
thitte aar].
MAUSING.
Anders Tamesßen, Jenns Skreder. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Hans Mouritzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 h:pd
1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
|74v| MAUSSING MØLLE.
Christen Møller. Meell 10 ørt.
A ff Huerridtz marck rug 3 ørt.
SEERUP.
Jens Perß., Anne Løngo. Rug 2 ørt., g:rij byg 3 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 4 letpd., leding 4 grott, wintherskatt 7 ß, suin PA, jernn 2 cloder.
SUMMARUM PAA H ID T ZH ER R ITT.
Rug 7 ørt., meell 10 ørt., byg 2 ørt., haffre 3 ørt., smør 2 h:pd
6 lettpd., suin 3V2, foernødt 2, lamb 2, giess 2, hønns 4, jernn 2 cloder, wintherskatt 7 ß, brouffpend. 12 daller, leding 4 grott, g:rij byg
3 ørt.
|75r|

LIUSSGAARDHERRITT.

Formieritt aff itt huss, hand siellffuer opbygde.
TU O R N IN G .
Niels Christenßen. Hußpend. 1 mk.
Effterme guodtz haffuer konn. m a:tt och bekommitt thill maglaug
aff frue Karen Krabbe och Otte Banner [tilføjet med anden hånd
først vdj thitte aar].
W INDERSSLØUFF.
Jenns Michellß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør
1 h:pd 1 w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
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Christen Rask. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, høns 2.
|75v| Niels Christennß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1
h:pd 1 w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, høns 2.
Peder Anderßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Lauffue Perßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Niels Skredder och Niels Jennßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 1 h:pd 1 w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Søffren Pouellß. och Niels Perßenn. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5
sk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
|76r| Lauritz Knudzen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1
h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Jørgenn Lund. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Raßmus Christenß. och Pallj Rask. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Christen Dinuffß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, høns 2.
Per Niellßenn och Jenns Sørenfien. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, høns 2.
Anne Nielsdatter. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 1 h:pd 1
w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
|76v| Jenns Perßen. Hußpend. 1 dlr.
Erick Mouritzen. Hußpend. 1 daller.
Matz Smidt. Pend. 1 dlr.
Søffren Snedker. Pend. 1 dlr.
Simen Sørenfi. Pend. 1 dlr.
Christen Anderß. Pend. 1 dlr.
Søffren Perß. Pend. 1 dlr.
Lauritz Skreder. Pend. 1 dlr.
Sidtz Brødtz. Hußpend. 1 mk.
Biritte Lucusdatter. Hußpend. 1 mk.
Anders Trane. Pend. 1 mk.
Maren Nielsdatter. Pend. 1 mk.
Oluff Naall. Pend. 1 mk.
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W INDERSLØFF MØLLE.
Jenns Christenß. Meell 10 ørt.
A ff H uerridtz marck rug 3 ørt.

|77r| ELCKIER.
Sander Snedker och Søffren Perßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5
sk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd, foernød 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Jenns Perßenn och Willum Nielßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5
sk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Anders Willß., Anders Sørenfi. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Søffren Bøgilld och Raßmus Bøgilld. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5
sk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Willum Jenß. Hußpend. 1 daller.
Mergrete Sanders. Hußpend. 1 daller.
Jens Bøgilld. Hußpend. 1 mk.
|77v| PIESTRUP.
Jenns Michellßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Jenns Tamesßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Jenns Simenßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd, foer
nødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Niells Jennß. och Niels Christenß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r,
smør 2 h:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Anders Jennßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
|78r| Christen Jenß. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2.
Jep Schomagger. Hußpend. 1 daller.
Niels Christenß. Hußpend. 1 dir.
Jens Fruerlund. Hußpend. 1 daller.
LIUSSDALL.
Jens Sorenßen och Anders Niellßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5
sk:r, smør 2 h:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
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H Ø N H O LLTT.
Hanns Micheliß. och Christen Michellßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 3 h:pd, foernødt 1, suinn 1, lamb 1, giess 1,
hønns 2.
|78v| FRUERLUND.
Matz Anderß. och Anders Tueßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt. 5 sk:r, smør 3 h:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
Niells Hermandßen. Byg 1 ørt., haffre 1 ørt. 5 sk:r, smør 2 h:pd,
foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2.
REFFUELL.
Matz Knudtzen. Byg 9 sk:r, suin 1, jernn 6 cloder, g:rij pend. 1
mk.
MØGELUM.
Jenns Mouritzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 h:pd
1 w:pd, foernødt 1, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1
daller.
|79r| PABSØE.
Søffren Jenß. Hußpend. 3 mk.
WIUM.
Christen Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffr 1 ørt., smør 21A
w:pd, suin 1, g:rij pend. 1 daller.
Pallj Offerßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2V2
w:pd, suin 1, g:rij pend. 1 daller.
Christen Perßen och Anders Kielldtzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
haffre 1 ørt., smør 1 h:pd 1 w:pd, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1,
hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Jenns Fideler. Hußpend. 9 ß.
|79v| NEPGAARDT.
Jenns Micheliß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., suin 1, g:rij
pend. 1 daller.
BASTRUP.
Karen Jørgens och Jahanne Christens. Rug 1 ørt., byg 1 ørt.,
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|79v|

haf f re 1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernød 1, lamb 1, giess 1, hønns 2,
g:rij pend. 1 daller.
KIELLERUP.
Matz SørenE. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 2 h:pd,
suin 1, foernød 1, lamb 1, giess 1, høns 2, g:rij pend. 1 daller.
Niels Micheliß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 sk:e,
suin 1, foernød 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
|80r| Joenn Knudtzen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør
1 sk:e, suin 1, foernød 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 dir.
Erick Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, foernød 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 dir.
Christen Jennßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 f:g,
suin 1, foernød 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Aff Tyrris Biergh jordt byg 1 ørt.
Raßmus Pouellß. og Jens SøffrennE. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre
1 ørt., smør 1 f:g, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij
pend. 1 daller.
|80v| Søffren Niellß. Jernn 3 cloder.
Winther Jenß. Jernn 3 kloder.
Niells Pallßen. Hußpend. 1 mk.
HØ RU P.
Niells SørennE., Hans Christenß. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 sk:e, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij
pend. 1 dir.
Christen Madtzenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
sk:e, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Per Niellßenn. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 sk:e,
suin 1, foernødt 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
|81r| Christen Lasßen. Byg 1 ørt., smør V2 sk:e, g:rij pend. V2 dir.
SIØRSSLØUFF.
Anders Matzen. Rug 1 ørt., byg IV2 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
sk:e, suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
Anders Smidt. Huß pend. 1 mk.
Jenns Stub. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1 sk:e, suin
1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij pend. 1 daller.
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SNABE.
Christen Niellßen, Maren Nielßis. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 2V2 wiiborg pd., suin 1, lamb 1, giess 1, hønns 2, g:rij
pend. 1 daller.
|81v| DØSSING.
Jens Clemindtzen, Jens Pouellßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1
ørt., smør 1 sk:e, suin 1, foernødt 1, lamb 1, giesß 1, hønns 2, g:rij
pend. 1 daller.
TREDHOLLTT.
Christenn Niellßen. Hußpend. 1 daller.
ELSSBORGH.
Maren Smidz. Hußpend. 1 mk.
FOULLMOESSGAARDT.
Jenns Jenßen. H affre 1 ørt., smør 2 w:pd, suin 1, giess 1, lamb 1,
hønns 2.

|82r| SUMMARUM LIUSSGAARDHERRITT.
Rug 1 lest 1 ørt., meell 10 ørt., bygh 2 lester 1 ørt. 3 sk:r, smør
7 t:r 1 f:g IV2 h:pd 18 let mk., haffr 2 lester 5V2 ørt. 5 sk:r, suin 48,
foernødt 40, lamb 44, giesß 44, hønns 88, jernn 12 cloder, g:rij pend.
79 mk., huß pend. 69^2 mk. 1 ß. [Tilføjet med anden hånd Noch,
som wor forschreffuen vdj forgangen aars jordbog, haar 10 mk.].

|82v| TUILLUM BIERCK.
Formieritt medt the Woel mend thierris giesterij byg, som the
haffuer konn. m:tts breff paa att were forskonidt met ad gratiam,
war wdførdt aff summarum offuer alid jordbogen och er nu egen
indførdt
g:rij byg 1 lest 7 ørt. 3 sk:r.
Efftherme guodtz haffuer konn. m :tt och bekommit thill maglaug
aff frue Karren Krabbe och Otte Banner [tilføjet med anden hånd
først vdj thitte aar].
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|83r|

GISLOM HERRITT.

RØRBECK.
Christen Christenßen. Rug 1 ørt., byg 1 ørt., haffre 1 ørt., smør 1
letpd., suin 1, g:rij pend. 1 daller.
FIEN N D TZH ER RITT.
WESTERBØRSTING.
Anne Mortenns. Rug 8 byesk:r, smør 1 h:pd 1 w:pd, suin 1, g:rij
pend. 1 daller.
Peder Jennß. Rug 8 byesk:r, smør 1 h:pd, 1 w:pd, suin 1, g:rij
pend. 1 daller.
|83v| [Jep Madtzenn. Rug] 8 byeskipper, [smør] 1 h:pd 1 w:pd,
[suin] 1, [g:rij pen]d. 1 daller.
[Michell] Tamesßen. [Ru]g 4 byeskipper, [s]mør V2 h:pd V2
w:pd, suin V2, g:rij pend. 1/2 daller.
WIBTRUP.
Matz Anderßen. Rug 4 byeskipper, smør V2 h:pd V2 w:pd, suin
V2, g:rij pend. V2 daller.
TREDUADMØLLE.
Per Møller. Meell 30 byesk:r.
SUMMARUM PAA GISSLOM HERRITT O C H
FIEN D TZH ERR ITT.
Rug och meell IV2 lest 2 ørt. 2 sk:r, biugh 1 ørt., haffre 1 ørt.,
smør 4 h:pd 5 letpd., suin 5, g:rij pend. 5 daller.

|84r|

SUMMARUM SUMMA PA[A] ALLD FO R:NE
SILCKEBORG JORDBOGIS FO RM IERING
I T H [E ]T E AAR A N N O 86.

Pending 221 mk. 8 ß 1 alb., før gick, rug 2 lester 5 ørt. 2 sk:r,
meell IV2 lester 2 ørt., byg 2 lester 5 ørt. 3 sk:r, haffre 2 lester 9V2
ørt. 5 sk:r, smør 8V2 t:r 2 h:pd 2V2 w:pd, g:rij byg 1 lest 11 ørt. 3
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sk:r, suin 58V2, foernødt 43, lamb 46, giess 46, hønns 92, jernn 14
cloder, haar 10 mk., wid 23 les, kuol 1 t:ne, homelstenger 1 mk. [af
revisoren rettet til les]. [/ margenen og ved en klamme henført til
alle indførelser på denne side har revisoren skrevet Thenne Silckeborg jordbogs formerilße thetthe aar finndis lige saa till inndtegtt i
jordbogenn wedt huer manndtz naffnn, som forschreffuitt staar].

|84v|

EFFTHER:N E ER SILCKEBORGH JORDBO GH
FOR RIN G ETT FRAA PH IL IP P I JACOBJ 86
O C H TH ILL PLILIPPI 87.

Thj leenßmanden effther konn. m:tts befaling lodt opbryde hußene och lod jorden legge wnder Laagaardtz feedrefft.
ARMODT.
Pouell Saugmand och Anders Remsniider. Huß pend. 1 mk.
Raßmus Saugmand. H uß pending 8 ß.
Søffren Rebslaar. Hußpend. 6 ß.
[/ margenen og ved en klamme henført til alle indførelser på
denne side har revisoren skrevet Finndis jordbogenn hermedt att
were forrinngett thetthe aar och findis ligesaa till inndtegtt i neste
forganngene aars jordbog].

T E K S T K R IT IS K E

NOTER

A. Differencer mellem afgifterne af ejendomme i jordebogen 1596 og afgifterne
af de samme ejendomme i jordebogen 1586, som svarer til differencer mellem de
pågældende sidesummer i jordebogen 1586 og summerne af de på siderne anførte
afgifter (altså afgifterne af en ejendom i jordebogen 1596 4- afgifterne af samme
ejendom i jordebogen 1586 = sidesummen i jordebogen 1586 4 - summen af de
på siden anførte afgifter).
I jordebogen 1586 er beskrivelserne af de enkelte ejendomme aldrig fordelt på
to sider. Da hver ejendom har sit særlige afsnit i udgaven, kan der således hen
vises til jordebogens omtale af en ejendom ved opgivelse af en sidebetegnelse og
et afsnitsnummer.
Fol. lv, ejendom nr. 3 i jordebogen 1586: -4- 2 mk. kopenge; fol. 14r, nr. 1:
5 skilling gæsteri; fol. 15r, nr. 3: 4 - Vs fjerding smør; fol. 20r, nr. 11 +
nr. 12 (de to ejendomme var i 1596 slået sammen til én): 4- 1 ørtug byg
+ 1 ørtug gæsteribyg; fol. 25r, nr. 5: 10 skilling gæsteripenge; fol. 26r, nr. 5:
1 dir. gæsteri; fol. 29v, nr. 2: Vs svin (se dog også afsnit D); fol. 39r, nr. 11
og 12 tilsammen: 4- 1 pund smør; fol. 48v, nr. 2: 4Vs skilling leding; fol. 53r,
nr. 4: -i- 3 skpr. gæsteribyg1).
Som nærmere motiveret i indledningen må man formode, at disse differencer
skyldes afskrivningsfejl i jordebogen 1586. Fejlene kan rettes derved, at man læg
ger differencerne til de i jordebogen anførte afgifter.
B. Differencer mellem afgifterne af ejendomme i jordebogen 1596 og afgifterne
af de samme ejendomme i jordebogen 1586, som svarer til differencer mellem
summerne af de på de pågældende sider i jordebogen 1596 anførte afgifter og
samme jordebogs sidesummer (altså afgifterne af en ejendom i jordebogen 1596 4 afgifterne af samme ejendom i jordebogen 1586 — summen af de på den pågæl
dende side i jordebogen 1596 anførte afgifter 4 - sidesummen).
Fol. 3r, nr. 3 i jordebogen 1586: V2 ørtug byg; fol. 4v, nr. 3: 4 - 1 svin; fol.
lOr, nr. 1: 1 læs ved; fol. lOr, nr. 3: 1 læs ved; fol. lOv, nr. 4: 10 læs ved;
fol. l i v , nr. 1: 1 mark hår; fol. 14r, nr. 2: 4 - V2 mark hår; fol. 16r, nr. 1:
4 - V2 ørtug havre; fol. 16r, nr. 7: 4 - 19 skæpper havre; fol. 16r, nr. 7: 1
mark gæsteripenge; fol. 16v, nr. 6: 1 mark gæsteripengc; fol. 19v, nr. 2: V2
1) Fejl, der skyldes overspringelser af de tal, som angiver de forskellige afgifters størrelse, i jordebogen
1586, er rettet i selve teksten, idet de pågældende tal, der er fundet netop ved hjælp af sidesummerne
og jordebogen 1596, er tilføjet i skarpe parenteser.
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ørtug rug; fol. 21 v, nr. 6: 4- 1 skilling leding; fol. 21 v, nr. 7: 4- 1 skilling
leding; fol. 22r, nr. 1: 4- 4 skilling leding; fol. 23r, nr. 7: 1 skilling leding;
fol. 28v, nr. 2: 1 letpund el. Viborgpund smør; fol. 29v, nr. 1: -i- V2 ørtug
havre; fol. 30r, nr. 6: -i- V2 fjerding smør; fol. 41 r, nr. 2, 3, 4, 5 og 6: -4- 1
læs ved; fol. 41r, nr. 4:
1 ørtug gæsteribyg; fol. 41 v, nr. 7: -4- 1 læs ved;
fol. 43r, nr. 2: V2 ørtug gæsteribyg; fol. 43r, nr. 5: 4- 1 ørtug gæsteribyg; fol.
44r, nr. 10: 2 ørtug 9 skpr. byg; fol. 46v, nr. 1 :2 ørtug 9 skpr. gæsteribyg;
fol. 47r, nr. 2: 4- 19 alb. leding; fol. 48r, nr. 3: V2 alb. leding; fol. 48v, nr. 1:
-4- 2 høns; fol. 48v, nr. 2: V2 ørtug gæsteribyg; fol. 53r, nr. 2: 4- 9 skpr.
gæsteribyg; fol. 54v, nr. 3: 4- 9 skpr. gæsteribyg; fol. 56v, nr. 3: -4- 10 læs
ved.
Da herredssummerne i jordebogen 1596 ikke er jævnført med summerne af her
redernes sidesummer og totalsummerne, kan det ikke udelukkes, at nogle af disse
differencer skyldes, at sidesummerne i lenets jordebog ikke er blevet ajourført ef
ter afgiftsændringer. Ligesom man må formode, at de i det foregående afsnit om
talte differencer er fremkommet ved afskrivningsfejl i afgiftsopgivelserne i jorde
bogen 1586, således må man imidlertid gå ud fra, at de resterende differencer
skyldes afskrivningsfejl i selve teksten i jordebogen 1596.
C. De øvrige differencer mellem afgifterne af ejendomme i jordebogen 1596
og afgifterne af de samme ejendomme i jordebogen 1586 (altså afgifterne af en
ejendom i jordebogen 1596 4- afgifterne af samme ejendom i jordebogen 1586).
Fol. 2r, nr. 3 i jordebogen 1586: -4- 7 skilling gerningspenge; fol. 8r, nr. 3:
14 dagsgerninger; fol. 8v, nr. 1: 1 ørtug rug bondeskyld; fol. 8v, nr. 2: V2 ør
tug rug bondeskyld; fol. 14v, nr. 7: 4 - 1 svin; fol. 21 v, nr. 5: -4- V2 svin;
fol. 24v, nr. 1: I P / 2 skp. gæsteribyg + V2 svin; fol. 25r, nr. 9: [1 mark] hår;
fol. 25v, nr. 2: -4- 6 skpr. byg; fol. 28v, nr. 5: 1 klode jern; fol. 30r, nr. 8:
V2 mark hår; fol. 33v, nr. 1: -4- 1 ørtug rug; fol. 33v-37v, alle gårde: 1 mark
hår; fol. 34v, nr. 8: 3 mark huspenge; fol. 34v, nr. 11: -4- 3 mark huspenge;
fol. 35v, nr. 3: 3 mark huspenge; fol. 39r, nr. 15: -4- 3 ørtug mel; fol. 39v,
nr. 2: -4- 9 skpr. rug -4- 3 skpr. byg; fol. 42v, nr. 3: 1586 1!z ørt., 1596 1 otting smør, ørt. altså fejl for fjerding; fol. 44r, nr. 8: -4- 2/3 dir. gæsteri; fol.
52v, nr. 5: -4- 10 skilling 2 alb. huspenge; fol. 52v, nr. 11: 10 skilling 2 alb.;
fol. 55r, nr. 5: -4- 71/* mark huspenge; fol. 57r, nr. 7, 8 og 9 og fol. 57v, nr.
1, 2, 3 og 4: -4- V2 fjerding smør; fol. 65v, nr. 6: -4- 9 byskæpper mel; fol.
68r, Nørre Snede: 1 ørtug rug; fol. 68r, Vrads: -4- V2 td. gryn; fol. 68v, Sporup: 2 skpr. gryn. At afgiften i jordebogen 1586 er forkert, fremgår af Kan
celliets Brevbøger 1580—83, s. 620.
En del af disse differencer skyldes utvivlsomt ændringer i ejendommenes land
gilde i tiden 1586—96.
D. Differencer mellem sidesummer i jordebogen 1586 og summerne af de på
siderne anførte afgifter, som svarer til differencer mellem summer af herredernes
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sidesummer og herredssummerne (altså en sidesum -4- summen af de på siden an
førte afgifter = summen af herredets sidesummer 4- herredssummen).
Fol. 16r: V2 mark gæsteripenge; fol. 28v: 10 kloder jern; fol. 29v: V2 svin (se
dog også afsnit A); fol. 46v: 2 mk. rede penge.
Som nærmere motiveret i indledningen må man formode, at disse differencer
skyldes afskrivningsfejl i sidesummerne i jordebogen 1586.
E. Differencer mellem sidesummer i jordebogen 1586 og summerne af de på
siderne anførte afgifter, som ikke er omtalt i afsnittene A og D.
(a) fol. 13v: 4- 1 mark hår; (b) fol. 20v: 4- 4 skpr. rug; (c) fol. 22v: -4- 1
skilling leding; (d) fol. 29r: 4- 2 mk. 10 skilling 2 alb. huspenge; (e) fol. 30r:
-4- 1 mark hår; (f) fol. 30v: -4- V2 mark hår; (g) fol. 36r: -4- 2 mark hår;
(h) fol. 36v: -4- V2 letpund smør; (i) fol. 36v: 1 fodernød; (j) fol. 43v: -i- 21
skilling 1 alb. gæsteripenge; (k) fol. 46r: -i- 2 mk. 10 skilling 2 alb. gæsteri
penge; (1) fol. 65r: 2 skpr. rug.
Ejendom nr. 5 på fol. 36v forekommer ikke i jordebogen 1596; men den om
tales i listen over formereiser fol. 78v. En jævnføring med denne liste viser, at
differencen (i) skyldes, at 1 fodernød er sprunget over ved indførelsen af ejen
dom nr. 5* afgifter i jordebogen. Differencerne (a), (d), (e), (f), (g), (j) og (k)
svarer til nogle ejendommes fulde afgifter af bestemte kategorier. Da de er nega
tive, kan de altså være fremkommet ved overspringelser, dengang de på siderne
anførte afgifter blev talt sammen; men de kan også skyldes, at afgifterne nylig
var pålignet ejendommene og ved en fejltagelse ikke var blevet indregnet i side
summerne.
F. Differencerne a, b, c, d, e, f, g, j, k og 1 i afsnit E svarer til differencer
mellem jordebogens herredssummer og summerne af herredernes korrigerede af
gifter. Derimod er der ingen korrespondens mellem tidligere omtalte differencer
og nedenstående differencer mellem herredssummer og summerne af herredernes
korrigerede afgifter.
Hids herred: -4- V2 svin; Karup birk: -i- 9 skpr. rug; samme birk: 4- 3 skpr.
gæsteribyg; Gern herred: -4- 16. læs ved. Vedrørende smørafgifterne af Hids og
Lysgård herreder se afsnittet om jordebogens mønt, mål og vægt i kommen
taren.
G. Ovenfor er det omtalt, at listen over formereiser viser, at 1 fodernød hørte
med til afgifterne af ejendom nr. 5 på fol. 36v; men også den i afsnit A påviste
fejl, at 1 dalers gæsteripenge er sprunget over ved indførelsen af afgifterne af
ejendom nr. 5 på fol. 26r, fremgår af en jævnføring med formerelseslisten. I øv
rigt adskiller jordebogens afgiftsopgivelser sig kun derved fra formerelseslistens,
at jordebogen anfører 1 mark hår, som ikke nævnes i formerelseslisten, blandt de
afgifter, der skulle svares af 10 gårde. Antagelig blev hårafgiften først pålignet
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gårdene, efter at de var lagt ind under Silkeborg. Når den ikke blev tilføjet i
formerelseslisten, hænger det utvivlsomt sammen med, at der som bemærket af
revisoren fol. 67v ikke skulle aflægges regnskab for denne afgift.
H. Et afsnit af kommentaren består af en fortegnelse over de ejendomme i Sil
keborg lens godsdistrikt, som kongen erhvervede i tiden 1536—86. Sammenholder
man de differencer mellem skødernes afgiftsopgivelser og afgiftsopgivelserne i
jordebogen 1586, der anføres i denne fortegnelse, med de ovenfor påviste diffe
rencer mellem afgifterne i jordebogen 1596 og i jordebogen 1586 og mellem side
summerne og summerne af de på siderne anførte afgifter, vil man konstatere, at
de ingensinde svarer til hinanden. Skøderne kan således ikke bidrage til at sand
synliggøre forekomsten af skrivefejl i jordebogen 1586.
I. Skellet mellem ortografiske varianter og fejl i gengivelsen af stednavne kan
være vanskelig at drage. Der kan imidlertid ikke være tvivl om, at Røekielld,
som der star på fol. 66r i jordebogen 1586, er fejl for Rørklet, som der står i
jordebogen 1596, eller snarere Røeklet. Navnet Bierbiering fol. 65r i jordebogen
1586 forekommer ikke i jordebogen 1596; men fæsteren af det pågældende stykke
jord kaldes Chresten Borbierg. Formodentlig er Bierbiering fejl for Borbierg.1)
Hvis den ene del af navnet på en ejendoms bruger er et andet i jordebogen
1596 end i jordebogen 1586, og de to navne, som er forskellige, er velkendte, men
ligner hinanden i datidens skrift, kan man ikke afgøre, om der foreligger et
fæsterskifte eller en skrivefejl i en af jordebøgerne. Dette er f. eks. tilfældet med
navnene Jesper Lerckj fol. 8v i jordebogen 1586 og Iffuer Lercke i jordebogen
1596, Niels Løbber (d. v. s. Løber) fol. l i r i jordebogen 1586 og Niels Bødker
i jordebogen 1596, Biritte Lucusdatter (d. v. s. Lucasdatter) fol. 34v samt i forme
relseslisten fol. 76v i jordebogen 1586 og Beritte Lauretzdatter i jordebogen 1596.
Den ejendom, som ifølge jordebogen 1586 fol. 51r brugtes af the Smingj mendt,
brugtes i henhold til jordebogen 1596 af thow aff Sminge mendt. Det sidste er
snarest det rigtige, da de afgifter, der omtales umiddelbart efter afgifterne af
denne ejendom, svaredes af alle Smingj mendt.2)

1) Overskriften Armodt fol. 84v er ikke noget stednavn, men angiver grunden til, at fæsterne måtte opgive
deres ejendomme.
2) Af jordebogen 1596 fremgår det, at den ene af fæsterne af ejendom nr. 4 på fol. 35r, hvis patronymikon
mangler i jordebogen 1586, hed Willum Nielsen.

KOMMENTAR

NO TER TIL JORDEBOGEN.
BESKRIVELSE AF DENS IN D H O LD .
Jordebogens datering.
Fol. 84v står der: Effther:ne er Silckeborgh jordbogh forringett fra
Philippi Jacobj 86 och thill Philippi 87. Der kan således ikke være
tvivl om, at jordebogen er indsendt som bilag til Silkeborg lens regn
skab for regnskabsåret fra 1. maj 1586 til 1. maj 1587. En del af de
formereiser og formindskelser, der er omtalt i de særlige lister fol.
73 ff., er foranlediget af udaterede opførelser og nedrivelser af huse
og af dødsfald, der heller ikke kan tidsfæstes nøjagtigt. Andre skyl
des overgangen til et nyt regnskabssystem, hvorefter gods, der var
pantsat eller midlertidigt overladt brugeren vederlagsfrit, skulle
medtages i jordebøgerne. Den eneste virkelige formerelse, som kan
dateres, består af det gods, kongen havde erhvervet ved mageskifte
med fru Karen Krabbe og Otte Banner, og som han ved brev af 25.
april 1586 gav lensmanden befaling til at lægge under Silkeborg
(Kancelliets Brevbøger 1584—88, s. 499). Bortset fra fru Karen
Krabbes gods omtaler hverken Kronens Skøder eller Kancelliets
Brevbøger ejendomme, som var erhvervet til eller afstået fra Silke
borg len i 1586. Derimod fremgår det af Kancelliets Brevbøger 1584
— 88, s. 647, 681 og 707 (jævnf. Kronens Skøder I, s. 307, 308 og
309), at kongen 24. januar, 13. marts og 4. april 1587 befalede, at
nyerhvervet gods i Vium, Ejstrup og Ikast sogne skulle lægges under
Silkeborg. Da ingen af disse ejendomme er medtaget i formerelseslisten, ligger det nær at formode, at jordebogen ikke er ajourført
efter mortensdag 1586, da hovedparten af gårdenes landgilde for
faldt til betaling.
Jordebogens mønt, mål og vægt.
På jordebogens første side har revisoren oplyst, at mønten i jordebogen var den, som før gik, 4 mark dansk på 1 gammel daler. På
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hver mark gik der 16 skilling og på hver skilling 3 albi. De 4 grot
leding, der omtales fol. 15r, er i herredssummen omregnet til skilling
efter taksten 1 grot = 3/4 skilling.
Ligeledes på jordebogens første side oplyses det, at 1 læst var det
samme som 30 tdr. rug, 36 tdr. byg og 60 tdr. havre, og at hver
tønde rummede 8 skæpper. Da man regnede med 10 skæpper rug,
12 skæpper byg og 20 skæpper havre til 1 ørtug, svarede 1 læst af
samtlige sorter korn altså til 24 ørtug eller 1 mark. Mel måltes på
samme måde som rug. Til Silkeborg len hørte nogle ejendomme i
Fjends herred, hvis kornafgifter er opgivet i byskæpper. H ver by
skæppe rummede 6 sædvanlige skæpper.
En jævnføring af summerne af smørafgifterne af gods i Vrads,
Gern og Sabro m. fl. herreder med jordebogens herredssummer viser,
at 1 læst smør var det samme som 12 tdr. å 4 fjerdinger eller 8 ottinger, og at der gik 24 mark på 1 pund smør. Jordebogens ube
nævnte pund er de samme, som også kaldes hardbopund. Af dem gik
der, efter hvad der oplyses på jordebogens første side, 11 på 1 tønde.
Foruden de allerede omtalte forekommer der endnu to smørmål
i jordebogen, Viborg- eller letpundet og smørskæppen. I jordebogen
1596 er Viborgpundene i jordebogen 1586 ofte omregnet til hardbo
pund efter taksten 1 Viborgpund = 1/2 hardbopund; men sædvan
ligvis regnede man med, at 1 Viborgpund var det samme som 1/18
tønde (se Svend Aakjær: Maal, Vægt og Taxter i Danmark, Nordisk
Kultur XX X , s. 187 ff.). H vad smørskæppen angår, svarede 1
skæppe smør til mellem 1/8 og 1/4 tønde (Svend Aakjær anførte
sted, s. 194). I herredssummerne for Hids og Lysgård herreder er
Viborgpund og smørskæpper, der indgår i landgildeopgivelserne, helt
eller til dels omregnet til andre mål. Ved at sammenstille herreds
summerne med summerne af sidesummerne og summerne af de på si
derne anførte smørafgifter, kan man således danne to sæt hvert på
to ligninger med to ubekendte, ved hjælp af hvilke størrelsen af jor
debogens Viborgpund og smørskæppe skulle kunne beregnes. De tal,
man finder ved at løse disse ligninger, afviger imidlertid så meget
fra dem, der kendes andetstedsfra, at identifikationen af de summer,
som ligger til grund for deres beregning, må være uberettiget.
Gryn målte man i tønder og skæpper (1 tønde = 8 skæpper), og
æg talte man i snese og ol (1 ol = 4 snese). Honning, saltede ål, salt,
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øl og kul måltes i tønder. Tørrede fisk talte man i snese, og lysegarn
og hår vejede man i mark. Skaftehavre måltes i traver, jern i kloder
og brændeved, humlestænger og hø i læs. Jordebogen giver hverken
direkte eller indirekte oplysninger om disse mål og vægtenheders
størrelse.
Jordebogens herredsinddeling.
Stort set gik grænserne mellem herrederne de samme steder i 1586
som i vore dage; men enkelte omlægninger er dog foretaget i tiden
efter 1586. Sigten, Guldforhoved og Rønkilde, som nu ligger i H am 
rum herred, lå således i Vrads herred i 1586 (jordebogen fol. 7r, se
Henrik Larsen i Jyske Samlinger 5. rk. II, s. 95). Af Kancelliets
Brevbøger 1576—79, s. 450, formerelseslisten fol. 73 r og v og jor
debogen 1596 fremgår det, at engen i Pårup (fol. 7r) lå til gården
Løgager, som er beliggende i det nordvestlige hjørne af Tem sogn.
Pårup er altså snarere byen af dette navn, der ligger i det nuværende
Ingesvang sogn, end Pårup i den sydlige del af Tem sogn. Byen På
rup i Ingesvang sogn ligger i vore dage i Hids herred, medens den
i 1586 lå i Vrads herred (se Henrik Larsen anførte sted s. 95). Mavsing, som nu hører til Lysgård herred, lå i 1586 i Hids herred (fol.
13r, se Henrik Larsen anførte sted s. 95). Wadebeck fol. 19r er vist
nok fejl for Waldebeck, d. v. s. Vallerbæk i Karup sogn. Vallerbæk
og Bøgelund (fol. 20v), som nu ligger i Lysgård herred, hørte i 1586
til Hids herred (se Henrik Larsen anførte sted s. 95). Endelig lå Ager
skov, som i vore dage ligger i Sunds sogn i Hamrum herred, i Ginding herred i 1586 (fol. 65r, jævnf. Pontoppidans Danske Atlas V,
s. 812).
Navnene på brugerne af jordebogens ejendomme.
Det er et velkendt fænomen, at man ikke altid sørgede for at rette
jordebøgernes navne på fæstere og selvejere samtidig med, at gårdene
skiftede brugere. Som omtalt i indledningen er afsnittet om godset
i Lysgård herred nyredigeret i jordebogen 1596. En jævnføring mel
lem antallet af de navne på brugerne af de samme ejendomme, som
er ændret i jordebogen 1596 henholdsvis for Lysgård herreds og for
de andre herreders vedkommende, kan derfor give et indtryk af sæd-
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vanlig praksis med hensyn til navnenes ajourføring i Silkeborg len.
På de 18 sider, på hvilke godset i Vrads herred er behandlet, er nav
nene på de samme gårdes brugere i 10 tilfælde erstattet med andre.
I 1 tilfælde er et patronymikon tilføjet, og i 5 tilfælde er navnet på
en medfæster tilføjet eller slettet. Det samlede antal navneændringer
bliver altså 16. Tæller man navneændringerne på de 18 første af de
sider, på hvilke godset i Lysgård herred er behandlet, sammen, bli
ver de tilsvarende tal 30, 3 og 16, d. v. s. 49 i alt. Heller ikke i Sil
keborg len synes man således at have været omhyggelig med at er
statte navnene på ejendommenes tidligere brugere med de nye bru
geres navne.
Silkeborg hovedlens godsdistrikt 1586.
N år bortses fra Stjernholm len, er der fra tiden 1570—90 bevaret
jordebøger fra alle de hovedlen, i hvilke Arhus stift var delt. Da
hovedparten af den katolske kirkes tidligere gods var indlemmet i
disse len, og da der eksisterer jordebøger, som ikke er meget yngre
og omfatter resten af det gejstlige gods samt godset i Stjernholm len,
skulle det være muligt at bestemme de ejendomme i stiftet, over
hvilke kongen havde rådighed i slutningen af Frederik IPs regerings
tid. Af hensyn til undersøgelserne af krongodset i den sidste del af
1500-tallet vil det være praktisk at dele stiftet i, hvad man kan
kalde hovedlenenes godsdistrikter. Ved definition fastsættes, at hvert
af disse distrikter skal bestå af de kongelige og gejstlige birker, hvis
gods hørte under et af hovedlenene, af de sogne, hvis selvejere og
fæstere af det oprindelige krongods svarede deres afgifter til den på
gældende lensmand, samt af de sogne i hovedlenets herreder, i hvilke
der ikke fandtes middelalderligt krongods og selvejergods. I 1586
havde Silkeborg len ikke andre ejendomme i Lysgård og Almind
sogne end nogle agre på Almind mark, Snabegård, som nylig var er
hvervet sammen med Vinderslevgård, og Tolstrup i det sydøstre
hjørne af Almind sogn. Derimod fremgår det af den ældste bevarede
jordebog for H ald len, der er indsendt som bilag til lensregnskabet
1599— 1600, at dette len ikke blot besad 10 fæstegårde i Lysgård og
8 gamle fæstegårde og -huse med jordtilliggende i Almind sogn, men
havde 2 oprindelig jordegne gårde og herlighedsrettighederne i 7
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selvejergårde i Almind sogn. Lysgård og Almind sogne må således
henregnes til H ald hovedlens godsdistrikt. Resten af sognene i Lys
gård herred hørte til Silkeborg hovedlens godsdistrikt ligesom alle
sognene i Hids og Vrads herreder fraregnet Salten i Tem sogn. Denne
by var en del af Ry birk (se Kancelliets Brevbøger 1571—75, s. 213),
der lå under Skanderborg. Foruden af ovennævnte sogne bestod Sil
keborg hovedlens godsdistrikt af Linå, Voel, Gern, Skanderup, Sko
rup, Tvilum, Hammel, Voldby, Søby og Sporup sogne i Gern herred
og af Vejerslev birk, d. v. s. Vejerslev og Ajt sogne i Hovlbjerg herred.
Tilføjet i korrekturen: Af Henrik Pedersen: De danske Landbrug 1688 frem
går det, at Salten ikke er den eneste bebyggelse i Tem sogn, der lå i Ry birk. Det
samme er tilfældet med Engetved, Pårupgård og en del af byerne Fogstrup ogVorret. Det er således ikke rigtigt, når disse bebyggelser i det følgende behandles som
hørende med til Silkeborg hovedlens godsdistrikt.

Krongods og afgifter af krongods i Silkeborg hovedlens godsdistrikt,
som ikke er indført i jordebogen 1586.
Meget af det jordegods, der havde tilhørt gejstlige embeder og insti
tutioner, blev i tiden efter reformationen overført til de hovedlen,
i hvis godsdistrikter det lå. Denne udvikling var imidlertid ikke til
endebragt i 1586, og H ald og Skanderborg lens ældste jordebøger
viser, at f. eks. en del af Viborg bispestols gods i Levring og Elsborg
sogne i Lysgård herred og en del af Øm og Ring klostres gods i Sil
keborg hovedlens sogne i Hids, Vrads og Gern herreder stadig hørte
til henholdsvis H ald og Skanderborg len. Det var ikke blot overfø
relsen af alle godsdistriktets ejendomme til Silkeborg len, der ikke
var tilendebragt i 1586. Det forekommer også, at ejendomme i gods
distriktet, der erhvervedes ved mageskifte, ikke blev lagt under Sil
keborg, men under et andet len, som ved denne eller andre lejlighe
der havde m åttet afgive nogle af sine ejendomme. Af Skanderborg
lens jordebog 1581—82 fremgår det således, at nyerhvervet gods i
Tem, Søby og Hammel sogne var eller havde været indlemmet i
dette len.
Af det gods, som hørte til et len, medtager jordebøgerne aldrig de
ejendomme, af hvilke lensmændene ingen afgifter oppebar, fordi de
blev drevet for deres eller for kongens regning eller var udlagt fast
til boliger for lenenes funktionærer. Det brev af 7. april 1584, hvor-
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ved kongen forlenede Henning Reventlov med Silkeborg slot og len
(Kancelliets Brevbøger 1584—88, s. 61), omtaler ingen gårde, der
overlodes den nye lensmand til fri afbenyttelse. De ejendomme, som
lå under Silkeborg og ikke dyrkedes af bønder, blev altså drevet for
kongens regning. I 1586 bestod kronens avlsgårde i Silkeborg len af
Silkeborg ladegård, Tvilum klosters ladegård og den nyligt erhver
vede Vinderslev hovedgård (se Kancelliets Brevbøger 1584—88, s.
499).x) Alling klosters ladegård var derimod fæstet bort til »høstrue«,
d. v. s. fru, Maren og Gregers Thomsen (jordebogen fol. 2 lr). Til
avlsgårdenes tilliggender hørte ikke blot deres enemærker og andele
i tilgrænsende bymarker. Sædvanligvis blev en del øde jorder og
ejendomme dyrket til disse gårde. 6. november 1580 gav kongen be
faling til, at kongetienden af Tem sogn i Vrads herred, der tidligere
havde ligget til Silkeborg ladegård, men nu var overladt en bonde
i Skanderborg len, på ny skulle leveres til lensmanden på Silkeborg,
der ikke kunne undvære den for foderets skyld (Kancelliets Brev
bøger 1580—83, s. 165, jævnf. Kancelliets Brevbøger 1588—92, s.
657). Tiender og brokorn, der således blev fodret og spist op på le
nets ladegårde, er ikke indført i jordebøgerne. Foruden af avlsgår
dene havde kongen indtægter, som ikke blev bogført i jordebøgerne,
af lenets skove og fiskevande (jævnf. Kancelliets Brevbøger 1566—
70, s. 573, og 1571—75, s. 336) samt af teglværker (jævnf. Kancel
liets Brevbøger 1584—88, s. 78) og lign.2)
Ejendomme, som blev overført til andre len eller blev tillagt præ
ste- eller degnekald, og afgifter, der aldrig mere skulle svares af
fæsterne, blev selvsagt slettet af jordebøgerne. Derimod var praksis
forskellig med hensyn til ejendomme, af hvilke lensmanden for en
tid ingen afgifter oppebar, fordi de var pantsat eller forlenet til
funktionærer som løn eller pension el. lign., og med hensyn til afgif
ter, for hvilke fæsterne var fritaget midlertidig.
1) Ved et i 1578 afsluttet mageskifte kom kongen i besiddelse af gården Engetved
i Tem sogn (Kronens Skøder I, s. 183), og i 1585 befalede han, at den mand, der
havde fæstet denne gård, skulle have en anden gård, således at Engetved kunne
blive omdannet til en schæfergård (Kancelliets Brevbøger 1584—88, s. 256). Bre
vet herom er imidlertid udstedt til lensmanden på Skanderborg, og af Skander
borg lens jordebog 1581—82 fremgår det, at Engetved hørte til dette len.
2) I Kancelliets Brevbøger 1580—83, s. 237, omtales en glashytte i skovene mel
lem Ry og Salten. Hytten lå dog i Ry birk i Skanderborg len.
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Ved en række breve, som kongen udstedte i 1578 (Kancelliets
Brevbøger 1576—79, s. 453 [bis], 461 og 525 [bis]) og i 1583 (Kan
celliets Brevbøger 1580— 83, s. 743 og 754 [bis]) blev lenets herredsog delefogeder fritaget for alle eller en del af deres afgifter til kon
gen. Disse afgifter er ikke desto mindre indført i jordebogen og reg
net med i dens side- og herredssummer (fol. 4r, 9r, lOv, 22r, 38r, 47r
og 5 lr). Da de således er ført til indtægt i jordebogsregnskabet, må
de tillige være ført til udgift i hovedregnskabet. Af midlertidige
landgildenedsættelser omtaler kongens breve fra tiåret 1576—86 kun
én, nemlig den foreløbige eftergivelse af de fødenød, der svaredes af
fem bønder i Lyngby i Gern herred (Kancelliets Brevbøger 1580—
83, s. 178). De fire af disse ydelser er ligeledes indført i jordebogen
(fol. 44 r og v) og medregnet i side- og herredssummerne, men ud
for posteringerne er der med en anden hånd tilføjet en bemærkning
om, at bønderne var fritaget for afgifterne ad gratiam. I 1578, 1581
og 1582 fik ridefogeden Jacob Bertelsen forlenings- og livsbreve på
gården Løgager og nogle enge i Kærshoved mark ved Pårup (Kan
celliets Brevbøger 1576—79, s. 450 og 460, og 1580— 83, s. 273 og
501). Afgifterne af disse ejendomme er medtaget i jordebogen 1586
(fol. 3v og 7r); men, som det fremgår af formerelseslisten (fol. 73 r
og v), havde de været slettet af lenets jordebøger. Til de ydelser, som
ifølge formerelseslisten også var tilskrevet jordebogen i 1586, hører
afgifterne af et bol i Tørring, som havde været pantsat til Christof
fer Lunge (fol. 8r og 73v). I Kancelliets Brevbøger og Danske Kan
celliregistranter omtales ingen pantsættelser af gods i Tørring i Vrads
herred til Christoffer Lunge. Derimod fremgår det af Kancelliets
Brevbøger 1561—65, s. 305, at herligheden af en selvejergård, en
præstegård og et kirkebol i Tørring i 1563 blev pansat til Christoffer
Lunge til Odden sammen med herligheden af Uggerby præstegård
og kongetienden af Tørring, Uggerby og Bjergby sogne i Vendsyssel.
Den mulighed foreligger, at et bol i Tørring i Vendsyssel ved en fejl
tagelse er blevet lokaliseret til Tørring i Vrads herred, hvor Stovgård, som tilhørte Christoffer Lunges søn Erik, ligger. Dette vil
kunne forklare, at navnet på bolets fæster ikke er anført i jorde
bogen. Udelukket er det dog heller ikke, at pantebrevets Tørring i
virkeligheden ikke er byen af dette navn i Vendsyssel, men Tørring
i Vrads herred. Jævnfør hermed, at Erik Lunge, hvis hovedgård som
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allerede nævnt lå i Tørring sogn i Vrads herred, i 1574 fik skøde på
herlighedsafgifter af ejendomme i dette sogn (Kronens Skøder I, s.
147) og i 1579 fik tilladelse til at svare penge i stedet for kornafgift
af kongetienden af Tørring sogn i Vrads herred og af Uggerby sogn
i Vendsyssel (Kancelliets Brevbøger 1576—79, s. 761 f.). I 1579,
1581 og 1583 fik Erik Lunge, Laurids Skram, Niels Jensen i Javngyde og Søren Borgsmed bevillinger på, at de uden eller for reduce
rede afgifter eller mod en afløsningssum i penge måtte oppebære
kongetienderne af Tørring, Nørre Snede, Ejstrup, Sporup og Vrads
sogne (Kancelliets Brevbøger 1576—79, s. 761 f., 1580—83, s. 365,
620 og 753). I jordebogen (fol. 68 r og v) er såvel de ordinære afgif
ter som de reducerede afgifter og afløsningssummerne indført; men
det er de sidste, der er indregnet i totalsummen. Det kan naturligvis
ikke udelukkes, at der er ejendomme og afgifter, som ved en fejl
tagelse ikke er medtaget i jordebogen; men af det ovenfor anførte
fremgår det, at det var regelen, at gods og jordebogsindtægter, der
midlertidig var unddraget lenet ved pantsættelse, forlening eller ned
sættelse af afgifterne, skulle indføres i jordebogen. Som oftest blev
de pågældende afgifter medregnet i jordebogens side-, herreds- og
totalsummer, hvilket forudsætter, at de tillige er ført til udgift i le
nets hovedregnskab. Kun for kongetiendernes vedkommende nøjedes
man med at indregne de virkeligt indkasserede afgifter i totalsum
men.
I den katolske tid oppebar biskoppen i Århus foruden indtægterne
af sit jordegods en tredjedel af stiftets tiender, forskellige faste her
lighedsafgifter af sognekirker og præstekald samt herlighedsafgif
terne af domkapitlets og af de patronatsfrie sognekirkers og præste
kalds fæstere. Silkeborg var dengang en biskoppelig hovedgård, til
hvilken disse afgifter af en del af stiftet blev svaret. Efter reforma
tionen fortsatte denne ordning blot med den forskel, at det nu ikke
var biskoppens, men kongens lensmand, der indkasserede afgifterne.
12. september 1574 udstedte kongen imidlertid et brev, der overdrog
stiftslensmanden forsvaret og dermed også oppebørselen af herlig
hedsindkomsterne af kirkerne og præstekaldene og deres fæstere i
hele stiftet (Kancelliets Brevbøger 1571—75, s. 521). Arbejdet med
at forhøre de mange regnskaber viste sig hurtigt at være uoverkom
meligt for stiftslensmændene. 19. juni 1582 bestemte kongen derfor,
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at enhver lensmand skulle have alle kirker, præster og degne, kirke
tjenere, præstegårde og degnebol i sit len i befaling (Kancelliets Brev
bøger 1580—83, s. 499). Samme dag gav kongen ordre til, at den
gejstlige jurisdiktion over Silkeborg lens anpart af Gern herred, der
en tid havde været varetaget af lensmanden på Skanderborg, skulle
overgå til lensmanden på Silkeborg (Kancelliets Brevbøger 1580—
83, s. 500). De faste herlighedsafgifter af kirker og præstekald be
tragtedes som jordebogsafgifter og er indført i jordebogen 1586 i
afsnittet om de såkaldte stiftets indkomster (fol. 68 ff.). Tiender,
som toges i kærven, var ikke lige store fra år til år. De kongetiender
i Silkeborg len, som ikke var afhændet eller tillagt lenets ladegårde,
var imidlertid forlenet eller fæstet bort for faste årlige afgifter, der
ligeledes er indført i jordebogen. H vad herlighedsafgifterne af dom
kapitlets, kirkernes og præstekaldenes fæstere angår, bestod de af
gæsteri, brændsvin og lign., men omfattede aldrig egentlig kornland
gilde. Af ejendomme, af hvilke der udelukkende betaltes gæsteri og
brændsvin og lign., omtaler jordebogen 1586 adskillige. Der kan ikke
være tvivl om, at de pågældende ejendomme tilhørte domkapitlet
eller kirker og præstekald, som lensmanden havde i sit forsvar.
Alling og Tvilum klostre samt Karup hospital, hvis gods i 1586
var indlemmet i Silkeborg len, oppebar herlighedsafgifter og land
gilde af de ejendomme, der tilhørte de i klostrene og hospitalet in
korporerede præsteborde og kirkelige bygningsfonds. Endvidere mod
tog de disse præstekalds og kirkers tiender. Endelig tilfaldt provstegæsteriet af en del kirker de to klostre. Medens provstegæsteriet er
indført i jordebogen (se afsnittet om herlighedsafgifter af kirker og
præstekald), omtaler den ingen præste- og kirketiender. Dette skyl
des ikke, at tienderne blev oppebåret i kærven i 1586, men at præste
kaldene og kirkerne var skilt ud fra klostrene og deres arvtager Sil
keborg len og behandledes som selvstændige stiftelser. H vad de in
korporerede præstekalds ejendomme angår, må det erindres, at de
i 1536 ofte havde været i klostrenes besiddelse i mange år. Det kan
derfor have været vanskeligt at gennemføre en sondring mellem præ
stekaldenes og klostrenes jordegods.
I henhold til forleningsbrevet af 7. april 1584 (Kancelliets Brev
bøger 1584— 88, s. 61) havde lensmanden på Silkeborg ingen ad
komst til andel i lenets visse indtægter. Der har således ikke været
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faste afgifter, som man undlod at indføre i jordebogen, fordi de til
faldt ham. I det 16. århundrede blev gæsteriaf løsning ikke altid be
tragtet som en jordebogsafgift. Jordebogen 1586 synes imidlertid
altid at medtage disse afgifter. Derimod er det tænkeligt, at nogle
former for hoveriafløsning er betragtet som midlertidige og af den
grund ikke indført i jordebogen.

EJENDOM M E I SILKEBORG HOVEDLENS GODSDISTRIKT,
SOM VAR A FH Æ N D ET VED SKØDER
UDSTEDTE AF K O N G EN I TID EN 1536—86.
I det følgende gives der en fortegnelse over de ejendomme i Silke
borg lens godsdistrikt, som kongen og de stiftelser, institutioner og
embeder, over hvis gods han havde rådighed, afstod i tiden 1536—
86 ved skøder, der er registreret i første bind af Kronens Skøder.
Dersom det fremgår af skøderne, at ejendommene før afhændelsen
hverken tilhørte Silkeborg len eller Alling kloster, Tvilum kloster og
Karup hospital, hvis gods i 1586 var indlemmet i dette len, er der
blot i en parentes givet oplysninger om deres antal og beliggenhed.
For alle andre ejendommes vedkommende er de afgifter, deres bru
gere skulle betale, anført efter de afskrifter af de pågældende skø
der, der er indført i kancelliets kopibøger. Skøderne er citeret ved
datoerne for deres udstedelse.
Vrads herred.
(3. januar 1547. 4 ejendomme i Nørre Snede sogn og 3 i Ejstrup
sogn, som havde tilhørt Tvis kloster.)
(1) 7. august 1556. Ejstrup sogn, gården Sole: 1 fjerding smør,
1 svin.
(2) Samme dato. Ejstrup sogn, Hygildgård: 1 fjerding smør, 1
svin, gæsteri.
(3) 24. juli 1560. Klovborg sogn, Flåris: 4 pund smør, 1 svin,
3 skilling leding.
(4) Samme dato. Klovborg sogn, Gribstrup: 2 pund smør, 1 svin.
(5) Samme dato. Klovborg sogn og by, Elsgård: 1 fjerding smør,
1 svin, IV2 skilling leding.
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(6) 31. maj 1573. Ejstrup sogn, Hallundbæk: 1 fjerding smør,
1 svin, 2 ørtug malt.
(10. juli 1573. 1 ejendom i Nørre Snede sogn, 8 i Klovborg sogn
og 3 i Tørring sogn, som tilhørte det ved dette skøde afhændede
Tranholm len.)
(7) 22. april 1574. Tørring sogn og by: 2 fjerding smør, 1 foder
nød, 1 skovsvin, gæsteri.
(8) Samme dato. Herligheden af Åle kirkes gård i Tørring: 1
brændsvin, gæsteri.
(9) Samme dato. Herligheden af Tørring kirkes bol i Tørring.
Afgifterne ikke anført.
(10) Samme dato. Linnerup sogn, Hjortsvang: 1 ørtug rug, 1 ør
tug malt, 1 pund smør, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns.
(11) Samme dato. Linnerup sogn, Hjortsvang: 1 pund malt, 1
skp. havre, 1 fjerding smør, 1 skovsvin, 1 høne, 8 alb. leding.
(12) Samme dato. Tørring sogn, Tejbel: H vert tredje år V2 svin,
V2 får, 1 mk. 10 skilling 2 alb., 8 skpr. kværsthavre, 3 skilling le
ding, gæsteri.
(13) Samme dato. Tørring sogn, Tejbel: H vert tredje år V2 svin,
V2 får, 5 skilling 1 alb., 4 skpr. kværsthavre, 2 grot leding, gæsteri.
(29. januar 1575. 8 ejendomme i Linnerup sogn, 2 i Tørring sogn
og 1 i Nørre Snede sogn, som tilhørte St. Hans kloster i Horsens.)
(14) 27. juli 1578. Åle sogn, Bjerregård: 2 skpr. kongestudhavre,
V2 td. smør, 1 skovsvin, 2 høns, 3 skilling leding.
(15) Samme dato. Åle sogn og by: 1 skp. havre kongestud, 1
høne, 4V2 alb. leding, 1 mk. penge.
(16) 21. september 1578. Hammer sogn, Hage: 1 fjerding smør,
1 brændsvin, 2 ørtug malt gæsteri, 2 mk. jægergæsteri.
(17) Samme dato. Åle sogn og by: 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1
ørtug havre, 2 hardbopund smør, 1 foderokse, 1 brændsvin, 1 gås,
2 høns, 1 dir. gæsteri.
(18) Samme dato. Linnerup sogn, Hjortsvang: 1 pund smør.
(19) 27. februar 1579. Klovborg sogn, Tirsvad: 1 ørtug rug, 1
ørtug byg, 2 pd. smør, 1 fodernød, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, gæ
steri.
(20) 7. februar 1581. Nørre Snede sogn og by: 1 ørtug rug, 1
fjerding smør, 1 svin, V2 dir. gæsteri.
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(21) Samme dato. Nørre Snede sogn og by 1 hus på ovennævnte
gårds grund: Afgiften ikke anført.
(22—24) 6. marts 1582. Indtægterne af Klovborg, Åle og Ham 
mer kirker: Ikke anført.
(24a) 19. juli 1589 udstedte kongen et skøde, der, således som det
fremgår af Skanderborg lens jordebog 1581—82, fol. 25 lv, stadfæ
ster en overdragelse, der allerede havde fundet sted i 1581. Til det
afståede gods hørte en ejendom i Tem sogn og by, af hvilken der
blev svaret 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 pund smør og 1 mark gæsteri.
(24b) Samme dato. Tem sogn, Vorret: 2 ørtug rug, 1 fjerding
smør, 1 foderokse, 1 brændsvin, 2 mark gæsteri.
Hids herred.
(25) 9. maj 1555. Svostrup annekspræstegårds landgilde: Afgif
terne ikke anført.
(26) Samme dato. Alling klosters andel i Serup præstegård: Af
gifterne ikke anført.
(27) 12. august 1573. Serup sogn og by, herlighedsrettighederne
i en selvejergård: 4 pd. smør, 1 svin, 4 grot leding, 2 kloder jern for
arbejde, 7 skilling vinterskat, 12 heste gæsteri.
(28) 6. marts 1582. Indtægterne af Serup kirke. Ikke anført.
(29) 22. november 1583. Vinderslev sogn, Mausing [ligger i dag
i Lysgård herred]: 1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 1 ørtug havre, 2 hardbopd. smør, 1 fodernød, 1 svin, gæsteri.
(30) Samme dato. Vinderslev sogn, Mausing: 2 Viborgpd. smør,
V2 svin.
Lysgård herred og Karup birk.
(31) 10. juni 1542. Sjørslev sogn, en øde mark: Afgifterne ikke
anført.
(32) Samme dato. Sjørslev sogn, Humle møllested: Afgifterne
ikke anført.
(33) 23. oktober 1553. Kronens gård i Torning, som lå under
Hald, og 3 otting jord, der brugtes til en gård i Ungstrup: Afgif
terne, som måske også blev oppebåret af lensmanden på H ald, er
ikke anført.
(34) 9. juni 1558. Torning sogn, Ungstrup: 1 ørtug rug, 1 ørtug
byg, 1 pd. smør, 1 svin.
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(35) Samme dato. Torning sogn, Ungstrup, gården Kær[sholm]:
1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 skp. smør, 1 svin, gæsten.
(36) Samme dato. Torning sogn, Ungstrup: 1 ørtug rug, 1 ørtug
byg, 1 pd. smør, 1 svin.
(15. juni 1558. 1 ejendom i Elsborg sogn, 1 i Levring sogn og 2
i Sjørslev sogn, som tilhørte Mariager kloster.)
(37) 2. oktober 1558. Torning sogn, herlighedsrettigheder i O d
dum mark: Afgifterne ikke anført.
(38) 27. november 1562. Hørup sogn og by: 3 ørtug byg, 1 skp.
smør.
(22. april 1573. Kirketienderne af Hørup, Vium, Torning, Hinge,
Vinderslev, Vranum [nu Almind], Levring, Sjørslev, Lysgård og K a
rup sogne [se Henning Heilesen: Randers hospitals historie, s. 232].)
(39) 17. december 1565. Høbjerg sogn og by, herlighedsrettig
hederne i en jordegen gård: 3 skpr. malt, 2 pd. smør, 4V2 alb. [an
tagelig leding].
(40) 12. august 1573. Høbjerg sogn, Tange, herlighedsrettighe
derne i en jordegen gård: 1 fjerding smør, 1 lam, 1 gås, 3 skilling
daggerningspenge, 3 skilling [måske leding], 2 heste gæsteri samt
sommergæsten: 2 skpr. havre, 1 lam, 2 høns og V2 td. øl.
(41) Samme dato. Vinderslev sogn, Revl: 1 brændsvin, 6 kloder
jern, 9 skpr. malt gæsteri, 10 læs ved, 1 mk. hår.
(42) 26. august 1578. Høbjerg sogn, Træholt: 1 ørtug rug, 1 ør
tug byg, 1 brændsvin.
(43) Samme dato. Høbjeg sogn, Ravnholt øde byggested: 1
brændsvin, 21/* mk. lybsk.
(1581 1 ejendom i Katballe i Lysgård sogn, som tilhørte H ald len.
Se Kancelliets Brevbøger 1584—88, s. 680.)
Gern herred og Tvilum birk.
(44) 21. september 1570. Skanderup sogn og by: 15 skpr. byg,
1 svin, 8 skilling skyldpenge.
(45) Samme dato. Skanderup sogn og by: 2 ørtug rug, 3 ørtug
byg, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, høns, 1 dir. gæsteri.
(46) 16. december 1578. Tvilum birk, Gern sogn, N årup: IV2
ørtug rug, IV2 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 foder
nød, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, gæsteri.
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(47) Samme dato. Tvilum birk, Gern sogn, N årup: Samme land
gilde som 46.
(48) Samme dato. Tvilum birk, Gern sogn, N årup: Samme land
gilde som 46.
(49) Samme dato. Et stykke skov mellem N årup skov i Gern
sogn og Grølsted hede og mose i Skorup sogn.
(50) Samme dato. Tvilum birk, Gern sogn, Søby vad: Samme
landgilde som 46.
(51) Samme dato. Tvilum birk, Gern sogn, Søby vad mølle: 20
ørtug mel.
(52) 27. november 1579. Søby sogn og by: IV2 ørtug rug, IV2
ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 fodernød, 1 brændsvin,
gæsteri.
(53) Samme dato. Søby sogn og by: Samme landgilde som 52.
(54) 28. maj 1583. Hammel sogn, Jernit: 6 skpr. rug, 8 skpr.
byg, 9 skpr. havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 4 høns,
2 skpr. gryn, 1 td. bajsalt, 10 grot leding, 20 æg, 14 hovhestes og
4 jægerhestes gæsteri.
(55) Samme dato. Hammel sogn, Emdrup, et hus med jord i Jer
nit: 6 skpr. byg.
(56) Samme dato. Hammel sogn, Jernit: 6 skpr. rug, 8 skpr. byg,
8 skpr. havre, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 2 skpr. gryn, V2 td. hon
ning, 10 skilling leding, 20 æg, 3V2 ørtug malt og 2 mk. 10 skilling
2 alb. gæsteri.
(57) Samme dato. Et gadehus på gård nr. 56’s grund, jord i
Emdrup mark og halvparten af skoven Tøcke, der lå til gårdene nr.
54 og 56, samt andre rettigheder, kronen havde i skoven Tøcke: Af
gifterne af disse ejendomme ikke anført.
(58) Samme dato. Hammel sogn, Jernit annekspræstegård: IV2
ørtug rug, 1 ørtug byg, IV2 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1
ørtug malt og 21 skilling 1 alb. gæsteri.
(59) Samme dato. Hammel sogn, Jernit anneksdegnebol: 15 skpr.
byg, 8 skilling.
(60) Samme dato. Hammel sogn, Jernit, herlighedsrettighederne
i 8 kirkeagre: Afgifterne ikke anført.
(61) Samme dato. Hammel sogn og by: 6 skpr. rug, 8 skpr. byg,
9 skpr. havre, 1 otting smør, 1 svin, V2 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns,
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2 skpr. gryn, 12 grot leding, V2 fed ko, 2V2 ørtug malt og 2 mk. 10
skilling 2 alb. gæsteri.
(62) Samme dato. Hammel sogn og by: 1 ørtug rug, 1 ørtug byg,
1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 18 skpr. malt og 21 skilling
1 alb. gæsteri.
(63) Samme dato. Hammel sogn og by: 6 skpr. rug, 8 skpr. byg,
6 skpr. havre, 1 bolgalt, V2 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 2 skpr. gryn,
20 æg, 8 skilling leding, V2 fed ko, 30 skpr. malt og 2 mk. 10 skil
ling 2 alb. gæsteri.
(64) Samme dato. Hammel sogn og by: 2 ørtug rug, 1 ørtug byg,
1 ørtug havre, IV2 pd. 9 mk. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 21
skpr. malt gæsteri.
(65) Samme dato. Hammel sogn og by: 6 skpr. rug, 8 skpr. byg,
3 skpr. havre, 1 otting smør, 1 svin, V2 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns,
2 skpr. gryn, V2 fed ko, 6 skilling leding, 2V2 ørtug malt og 2 mk.
10 skilling 2 alb. gæsteri.
(66) Samme dato. Hammel sogn og by: 6 skpr. rug, 8 skpr. byg,
6 skpr. havre, 1 bolgalt, V2 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 2 skpr. gryn,
V2 fed ko, 20 æg, 6 skilling leding, 2V2 ørtug malt og 2 mk. 10 skil
ling 2 alb. gæsteri.
(67) Samme dato. Hammel sogn og by: 6 skpr. havre, 1 svin, 4
mk. sildepenge, 8 skilling leding, IV2 ørtug 3 skpr. malt og 21 skil
ling 2 alb. gæsteri.
(68) Samme dato: Hammel sogn og by: IV2 skp. havre, 1 tønde
øl, 1 tønde bajsalt, 2 skilling leding.
(69) Samme dato. Søby sogn, Vadsted: 1 ørtug rug, 1 ørtug byg,
1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 ørtug malt og 2 mk. 10
skilling 2 alb. gæsteri.
(70) Samme dato. Hammel sogn, Emdrup: 1 ørtug byg, 3 skpr.
havre, 1 svin, 1 td. salt, 2 skilling leding, IV2 ørtug malt og 21 skil
ling 1 alb. gæsteri.
(71) Samme dato. Hammel sogn, Emdrup: IV2 ørtug rug, 2 ør
tug byg, 10 skpr. havre, 1 otting smør, 1 svin, V2 dir. gæsteri.
(72) Samme dato. Voldby sogn og by: 6 skpr. rug, 8 skpr. byg,
3 skpr. havre, V2 td. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 2 skpr. gryn,
20 æg, 4 skilling leding, 2V2 ørtug malt og 2 mk. 10 skilling 2 alb.
gæsteri.
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(73) Samme dato. Voldby sogn og by: 6 skpr. rug, 8 skpr. byg,
4V2 skpr. havre, V2 td. smør, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 2
skpr. gryn, 20 æg, 6 skilling leding, 2V2 ørtug malt og 2 mk. 10 skil
ling 2 alb. gæsteri.
(74) Samme dato. Voldby sogn, enemærket Korballe mark, som
lå til nr. 72 og nr. 73: Afgifterne ikke anført.
(75) Samme dato. Voldby sogn, kronens rettigheder af Elager
skov i Korballe mark: Afgifterne ikke anført.
(76) Samme dato. Voldby sogn og by, herligheden af annekspræ
stegården: 1 svin, 1 ørtug malt gæsteri.
(77) 2. december 1583. Sporup sogn, Lyngby: IV2 ørtug rug, IV2
ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 dir.
gæsteri.
(78) Samme dato. Sporup sogn, Lyngby, en del af landgilden af
en gård: IV4 ørtug byg, 8 skilling [gæsteri]. Den resterende land
gilde, som fortsat svaredes til Silkeborg, er antagelig de i jordebogen
1586 fol. 44v, nr. 2, anførte afgifter.
(78a) 19. juli 1589 udstedte kongen et skøde, der, således som det
fremgår af Skanderborg lens jordebog 1581— 82, fol. 246 v f., stad
fæster en overdragelse, der allerede havde fundet sted i 1581. Til det
afståede gods hørte en ejendom i Søby sogn og by, af hvilken der,
efter hvad skødet og jordebogen 1581—82 oplyser, blev svaret IV2
ørtug rug, IV2 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 eller V2 fjerding smør, 1
fodernød, 1 brændsvin, 0 eller 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 dir. gæsteri.
(78b) Samme dato. Hammel sogn, Emdrup: IV2 ørtug rug, 2 ør
tug byg, V2 ørtug havre, V2 fjerding smør, 1 brændsvin, V2 dir.
gæsteri.
(78c) Samme dato. Skanderup sogn og by: 2 ørtug rug, 2 ørtug
byg, 1 eller 2 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 4 mark 10 skil
ling 2 alb. gæsteri.
Vejerslev birk.
(79) 9. maj 1555. Ajt annekspræstegård, som lå til Alling kloster:
Afgifterne ikke anført.
(10. december 1558. Plovhavren af Vejerslev og Ajt sogne, som
hidtil havde været svaret til hospitalet i Århus.)
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(80) 16. december 1578. Ajt sogn, Mondrup: 1 ørtug rug, 1 ørtug
byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 skovsvin, 1 lam, gæsteri.
(81) Samme dato. Ajt sogn, Mondrup: Samme afgifter som nr. 80.
(82) 26. februar 1579. Ajt sogn og by: IV2 ørtug rug, IV2 ørtug
byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns,
gæsteri.
(83) 30. marts 1584. Herlighedsrettighederne i Ajt annekspræste
gård: 1 svin, 1 læs hø, 1 mk. hår, 22 skpr. malt gæsteri.
Før reformationen var Karup, Gern, Tvilum Ladegård1), Serup,
Lemming, Svostrup, Grønbæk, Vejerslev, Ajt, muligvis også Skorup
og uden for Silkeborg lens godsdistrikt Kasted sognes præstekald
samt nogle af deres kirkers bygningsfonds inkorporeret i Vor Frue
stiftelse i Karup, Tvilum kloster og Alling kloster (se nærmere af
snittet om de kirkelige herlighedsafgifter). Lang tid efter reformatio
nen boede mange præster ved sjællandske kirker i de klostre, i hvilke
kaldene havde været inkorporeret (se L. P. Fabricius: Danmarks K ir
kehistorie II, s. 254, og H. F. Rørdam: Danske Kirkelove II, s. 219
ff.). I Århus stift ser det derimod ud til, at præsterne tidlig fik bopæl
i deres sogne. Under alle omstændigheder må samtlige præstekald og
kirker være skilt ud fra klostrene før eller i henholdsvis 1573, da
retten til at vælge præsterne ved disse kirker overgik til sogneboerne
(H. F. Rørdam: Danske Kirkelove II, s. 197), og 1574, da stiftslens
manden overtog tilsynet med kirkerne og deres gods (se ovenfor s.
86 f.). Hvis kirkernes og præstekaldenes gods havde været administre
ret sammen med og ikke kunne skilles ud fra klostrenes (se ovenfor
s. 87), eller hvis der ikke havde været præstegårde i hovedsognene,
fik præsterne en af klostrenes gårde i deres sogne overdraget.2) En
del af præsterne ved klostrenes tidligere kirker havde to sogne at
1) I alt fald efter Tvilum klosters nedlæggelse blev dets kirke benyttet som sogne
kirke; men sognets oprindelige kirke lå tæt ved klosterets ladegård, den nuvæ
rende Tvilumgård, og kaldtes derfor i det 15. århundrede Ladegård kirke (Acta
Pontificum Danica nr. 1547, 20. juli 1428, og nr. 5785, 11. juli 1428. Jævnf. Øst
jysk Hjemstavn 1957, s. 43 f., Herreklostrenes godshistorie, s. 127 f.).
2) Kirkeordinansen 1539 bestemmer, at sognepræsterne skulle beholde deres præ
stegårde, og med støtte i en dom, der gjaldt en bestemt præstegård, fortolkede
man dette påbud derhen, at hver præst skulle have en gård, der i det mindste var
så god som kirkebyens næstbedste (H. F. Rørdam: Danske Kirkelove I, s. 99 og
s. 167 f.).
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betjene. Disse præster fik oprindelig kun tildelt én embedsgård. Først
efterhånden lykkedes det dem også at få gårde anvist i deres anneks
sogne (H. F. Rørdam: Danske Kirkelove II, s. 197 f., Kirkehistoriske
Samlinger 3. rk. III, s. 358 ff.).
Annekspræstegårdenes overdragelse til præsterne ved de kirker,
der havde været inkorporeret i klostrene, er gerne dokumenteret ved
kongebreve, som er registreret i Kronens Skøder (nr. 25 og 79 i oven
stående fortegnelse). Hvorimod dette som regel ikke er tilfældet for
de præstegårdes vedkommende, der lå i hovedsognene. Foruden præ
stegårde afhændede Christian III utvivlsomt også andre ejendomme i
Silkeborg lens godsdistrikt ved dokumenter, som ikke er indført i
kancelliets kopibøger og registreret i Kronens Skøder. Fortegnelsen
over det afhændede gods, der er udarbejdet på grundlag af Kronens
Skøder, er således næppe udtømmende. Under ledelse af dr. phil.
Sigurd Jensen lader Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbe
folkningens Historie for tiden alle kendte adkomstbreve fra perio
den 1513—59 registrere. Antagelig bliver der ved denne registrering
fremdraget enkelte skøder, ved hjælp af hvilke fortegnelsen kan
suppleres.
Hvis en afhændet ejendom tilhørte en stiftelse, en institution, et
embede eller et godslen, bemærkes det vistnok altid i kongens skø
der. Derimod fremgår det som regel ikke af de ældre skøder, fra
hvilket hovedlen det almindelige krongods er afstået. Som påvist i
udgaven af Århusgård og Åkær lens jordebog 1544, s. 99 f., bestod
disse lens gods i tiden umiddelbart efter reformationen kun af ejen
domme, der havde tilhørt de katolske biskopper. Det samme er til
fældet med Silkeborg lens jordegods. Først efterhånden blev det for
øget med distriktets oprindelige krongods (se nærmere det følgende
afsnit). Man må derfor regne med, at noget af det ældste afhændede
gods, der er medtaget i fortegnelsen uden nærmere specifikation af
dets herkomst, ikke tilhørte Silkeborg, men Skanderborg eller andre
len. Også efter at Silkeborg len var blevet et hovedlen, hvortil kro
nens gamle besiddelser i lenets herreder blev overført, kan det fore
komme, at gods, som kongen ejede i Tem sogn i Vrads herred eller i
Silkeborg lens anpart af Gern herred, lå under Skanderborg. Som
Skanderborg lens jordebog 1581—82 viser, var dette tilfældet med
de ejendomme, der i fortegnelsen har løbenumrene 24a, 24b, 78a,
78b — 71 og 78c.
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KRO N G O D SETS HERKO M ST
I S IL K E B O R G L E N
Ejendomme i Silkeborg hovedlens godsdistrikt,
som kongen erhvervede i tiden 1536— 86.
I det følgende gives der en fortegnelse over de ejendomme i Silke
borg lens godsdistrikt, der ifølge skøder, som er registreret i første
bind af Kronens Skøder, blev erhvervet af kongen og de stiftelser,
institutioner og embeder, over hvis gods han havde rådighed, i tiden
1536— 86. De ejendomme, som hverken blev afhændet senere hen
eller er medtaget i jordebogen 1586, omtales til sidst i fortegnelsen.
I øvrigt er denne disponeret efter jordebogen 1586 og fortegnelsen
over de afhændede ejendomme. Ved mageskifteskøde af 30. juli 1579
erhvervede kongen Vinderslevgård med tilliggende gods. Den hid
tidige ejer, fru Karen Krabbe, skulle dog beholde gård og gods, så
længe hun levede (Kancelliets Brevbøger 1576—79, s. 530). Efter fru
Karen Krabbes død lagde kongen i 1586 hele bøndergodset ind under
Silkeborg (Kancelliets Brevbøger 1584—88, s. 498 f.). Da de ved
mageskifteskødet af 30. juli 1579 erhvervede ejendomme derfor er
indført i formerelseslisten i jordebogen 1586, er der for deres ved
kommende kun henvist til denne liste. De afgifter, der i henhold til
jordebogen og fortegnelsen over de afhændede ejendomme blev be
talt af de øvrige erhvervede ejendomme, er sammenholdt med de
afgifter, der ifølge de afskrifter af skøderne, som er indført i kancel
liets kopibøger, blev svaret af dem. Var afgifterne de samme, eller
er de ikke nærmere specificeret i skøderne, er intet bemærket. Var de
derimod forskellige, er differencerne mellem afgifterne i erhvervel
sesskøderne og i jordebogen eller afhændelsesskøderne (altså afgif
terne i erhvervelsesskøderne -4- afgifterne i jordebogen eller i afhæn
delsesskøderne) anført i parentes. Skøderne citeres ved datoerne for
deres udstedelse, medens ejendommene i jordebogen betegnes ved fo
lio og nummer, og de afhændede ejendomme ved deres løbenumre
i fortegnelsen.
Vrads herred.
Fol. 2v, nr. 1: 11. maj 1579. — Fol. 2v, nr. 2: 20. august 1578. —
Fol. 4v, nr. 2: 16. december 1578 (1 svin). — Fol. 4v, nr. 3: Samme
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dato (1 ørtug rug). — Fol. 4v, nr. 5: Samme dato. — Fol. 4v, nr. 6:
Samme dato ( 4 - 8 snese ål). — Fol. 4v, nr. 7: Samme dato. — Fol.
5v, nr. 1: 8. februar 1583. — Fol. 5v, nr. 3: 30. november 1579. —
Fol. 5v, nr. 5: 9. juli 1573 ( 1 mk. 5 skilling 1 alb. gæsteri, 10 skil
ling 2 alb. arbejdspenge). — Fol. 5v, nr. 6: 19. juli 1578 (1 mk. 5
skilling 1 alb. gæsteri, 10 skilling 2 alb. arbejdspenge). — Fol. 6r,
nr. 1: 8. juli 1579 (1 lam). — Fol. 6r, nr. 2: 19. juli 1578 (1 mk. 5
skilling 1 alb.). — Fol. 6r, nr. 5: 18. juni 1578. — Fol. 6r, nr. 6:
Samme dato. — Fol. 6r, nr. 7: 28. juli 1574 (4- 8 skilling). — Fol.
6r, nr. 8: 18. juni 1578 ( 4 - 1 pund smør). — Fol. 6v, nr. 1: Samme
dato ( 4 - V2 ørtug byg). — Fol. 6v, nr. 4: 2. maj 1576 ( 4 - 2 mark
10 skilling 2 alb. gæsteri). — Fol. 6v, nr. 7: Samme dato ( 4 - 2 mark
10 skilling 2 alb. gæsteri). — Fol. 7r, nr. 7: 27. juni 1579. — Fol. 7v,
nr. 1: Samme dato ( V 2 ørtug rug, 4 - 2 mark 10 skilling 2 alb. gæste
ri). — Fol. 7v, nr. 2: Samme dato (1 pund smør, 4 - 2 mark 10 skil
ling 2 alb. gæsteri). — Fol. 7v, nr. 3: 11. maj 1579. — Fol. 7v, nr. 6:
Samme dato (1 ørtug rug). — Fol. 7v, nr. 7: Samme dato (V 2 ørtug
rug). — Fol. 8r, nr. 1: Samme dato. — Fol. 8r, nr. 2: Samme dato
( V 2 ørtug rug). — Fol. 8r, nr. 3: Samme dato. — Fol. 8r, nr. 7: 29.
april 1580 (1 okse at stalde, 4 - 1 fodernød, 4 - 4 mark gæsteri). —
Fol. 8r, nr. 8: 30. november 1579. — Fortegnelsen over afhændet
gods (7): 9. juli 1573 (2 mark arbejdspenge). — (17): 2. maj 1576
( 4 - 1 dir. gæsteri). — (19): Samme dato. — (20) og (21): 2. marts
1577. — (24a): 11. september 1578 ( 4 - 1 mark gæsteri). — (24b):
2. september 1578.1)
Hids herred.
Fol. 13r, nr. 3: 9. februar 1582 ( 4 - V 2 ørtug havre, V 2 ørtug havre
gæsteri). — Fol. 13v, nr. 1, 2, 3 og 4: Se formerelseslisten fol. 74r
og 74v. — Fol. 14v, nr. 7: 27. oktober 1578 ( 4 - 5 skilling 1 alb.
gæsteri). — Fol. 15r, nr. 4: Se formerelseslisten fol. 74v. Herligheds
rettighederne i den oprindelig jordegne gård er tidligere afhændet.
Se fortegnelsen over det afhændede gods (27). — Fol. 15r, nr. 5:17.
november 1582. — Fol. 15r, nr. 6: Samme dato. — Fol. 15r, nr. 7:
1) Det Bjørnstrup, der omtales i et skøde af 25. marts 1564, lå ikke som antaget i
registeret til Kronens Skøder i Vrads, men i Vore herred. Formodentlig er der tale
om Bjødstrup i Ovsted sogn.
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27. oktober 1578. — Fol. 19r, nr. 4: 28. oktober 1578 (2 skpr. rug).
— Fol. 19r, nr. 5: Samme dato (2 skpr. rug). — Fol. 19r, nr. 6: 8.
juli 1579. — Fol. 20v, nr. 8: 15. december 1578. — Fortegnelsen
over afhændet gods (27). Se ovenfor vedr. fol. 15r, nr. 4.
Lysgård herred.
Fol. 25r, nr. 2: 4. februar 1584. — Fol. 25r, nr. 4: 30. november
1579 og 9. februar 1582 (1 ørtug 7V2 skpr. rug, 1 ørtug V2 skp. byg,
1 ørtug 5 skpr. havre, 1 pund 2 mark smør). — Fol. 25v, nr. 2, 3 og
4: Se formerelseslisten fol. 8lr. — Fol. 26r, nr. 1: 17. november 1582.
— Fol. 26r, nr. 3—7, og 26v, nr. 1—4: Se formerelseslisten fol. 79v
—80v. — Fol. 26v, nr. 5: 17. november 1582. — Fol. 27r, nr. 6: 29.
juni 1584 ( I V 2 ørtug korn, V2 fjerding smør, -4- 15 mark smør, V4
svin, -4- 1 lam, -4- 1 gås, -4- 3 skilling leding). Herlighedsrettighe
derne i den oprindelig jordegne gård er tidligere afhændet. Se for
tegnelsen over det afhændede gods (40). — Fol. 28v, nr. 1: 9. juli
1581. Tidligere afhændet. Se fortegnelsen over det afhændede gods
(37). Jævnf. Kancelliets Brevbøger 1580— 83, s. 318, og 1584— 88,
s. 679 f. — Fol. 28v, nr. 2: Se formerelseslisten fol. 81v. — Fol. 29r,
nr. 2: 30. august 1544 (-?- 1 svin, 2 mark gæsteri, 4- V2 ørtug malt
gæsteri). — Fol. 29r, nr. 3: Samme dato (-H 1 svin, 2 mark gæsteri,
-4- V2 ørtug malt gæsteri). — Fol. 29r, nr. 4: Samme dato (4- V 2
svin, 1 mark gæsteri, 4 - V4 ørtug malt gæsteri). — Fol. 29r, nr. 5:
6. november 1578 (4- 1 svin, -4- 8 skilling gæsteri). — Fol. 29r, nr.
7: Samme dato ( V 2 pund smør). — Fol. 29r, nr. 11: 28. juli 1582. —
Fol. 29v, nr. 1: 9. november 1583 (H- 1 fodernød, 1 okse at stalde).
— Fol. 30v, nr. 8: 26. oktober 1578. Bondeskylden af den oprinde
lig jordegne gård, nemlig 1 ørtug rug, 1 ørtug byg. — Fol. 30v, nr. 9:
26. september 1579 (IV4 pund smør). — Fol. 30v, nr. 10 og 11, og
fol. 31r, nr. 1 og 2. Se formerelseslisten fol. 79r. — Fol. 31r, nr. 5:
22. november 1583. — Fol. 33v, nr. 1 — fol. 37v, nr. 5. Se forme
relseslisten fol. 75r—fol. 81v. — Fortegnelsen over afhændet gods
(37): Se ovenfor vedr. fol. 28v, nr. 1. — Fortegnelsen over afhæn
det gods (40): Se ovenfor vedr. fol. 27r, nr. 6. —
Gern herred.
Fol. 43r, nr. 1: 10. februar 1580 = 20. september samme år (1 ør
tug rug, 1 ørtug byg). — Fol. 43v, nr. 1: 10 februar 1580 = 20. sep-
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tember samme år (IV2 ørtug rug, IV2 ørtug byg, 4- 1 høne). — Fol.
43v, nr. 4: 26. august 1578 (V2 ørtug rug, V2 ørtug byg, V2 fjerding
smør). — Fol. 43v, nr. 5: 10. december 1558 (V2 ørtug rug, V2 ørtug
byg, 4 - 1 fodernød). Afstået 1570. Se fortegnelsen over afhændet
gods (45). Generhvervet 16. oktober 1579 (V2 ørtug rug, V2 ørtug
byg, 4 - 1 lam). — Fol. 44r, nr. 1: 10. december 1558 (3 skpr. byg,
4 - 2 høns). Afstået 1570. Se fortegnelsen over afhændet gods (44).
Generhvervet 16. oktober 1579 (3 skpr. byg). — Fol. 44r, nr. 8: 30.
april 1580 (1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 2 høns). — Fol. 44r, nr. 9: 29.
april 1580. — Fol. 44v, nr. 1: 30. april 1580 ( 4 - 4 mark gæsteri). —
Fol. 44v, nr. 3: 30. januar 1580 = 18. december 1584. — Fol. 44v,
nr. 4: 21. september 1578 (1 ørtug byg, V2 ørtug havre). — Fol. 44v,
nr. 5: 7. januar 1581 ( 4 - V2 ørtug rug, 4 - V2 ørtug byg, 3A pund
smør). — Fortegnelsen over afhændet gods (44). Se ovenfor vedr.
fol. 44r, nr. 1. — Samme fortegnelse (45). Se ovenfor vedr. fol. 43v,
nr. 5. — (52): 21. september 1578. — (53): Samme dato. — (57): Til
dels 3. september 1578. — (58) og (59): 3. december 1583. I dette
brev, hvorved kongen udlægger gods til Hammel præste- og degne
kald, omtales det, at de pågældende afgifter overlodes kaldene til
vederlag for rettigheder i ejendommene (58) og (59), som kongen
dog allerede havde afhændet. — (70): 3. september 1578. Bondeejet
i oprindelig jordegen gård. — (71): 2. marts 1577. Denne gård, som
kongen i 1583 afstod til Valdemar Parsberg, havde han i 1581 over
draget til domkapitlet i Århus, der dog først fik skøde på ejendom
men 19. juli 1589 (se fortegnelsen over afhændet gods [78b]). Til
vederlag for gården blev forskelligt krongods 30. marts 1587 udlagt
til kapitlet. — (77): 30. april 1580 (1 fodernød, 1 svin). — (78a):
27. juli 1578. — (78b). Se ovenfor vedr. (71).
Tvilum birk.
To af gårdene fol. 58r, nr. 2 — fol. 59r, nr. 4: 7. marts 1543. (Da
der efter 1543 er foretaget en egalisering af gårdene i Grølsted, kan
gårdene i 1543 ikke ved hjælp af afgifterne identificeres med be
stemte gårde i 1586).x)
Stiftets indkomster.
Fol. 69v, nr. 1—6: 6. marts 1582. Ved mageskifte med Århus
domkapitel erhvervede kongen provstegæsteriet af 6 kirker i Gern
herred.

101
Af de ejendomme i Silkeborg hovedlens godsdistrikt, som erhver
vedes ved skøder, der er registreret i Kronens Skøder, er neden
nævnte hverken senere afhændet eller medtaget i jordebogen 1586:
20. august 1578 en gård i Fogstrup, Tem sogn, Vrads herred, af
hvilken der svaredes 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 2 pund smør, 1 svin
og 12 hestes gæsteri. Som det fremgår af Skanderborg lens jordebog
1581— 82, fol. 105v, blev gården lagt til dette lens gods.
11. september 1578 en gård i Engetved, Tem sogn, Vrads herred,
af hvilken der svaredes V2 tønde smør. Denne gård, som i 1585 blev
udlagt til schæfergård (Kancelliets Brevbøger 1584—88, s. 256), lå
ligeledes under Skanderborg i 1581 (jordebogen 1581—82, fol. 105v).
10. juni 1542 Bjergesgård i Funder sogn, Hids herred, af hvilken
der svaredes IV2 ørtug rug, IV2 ørtug byg, 1 pund smør, 1 mark
gæsteri, skovvogn, svin og dagsgerning. Gården omtales ikke senere
(Trap: Danmark 5. udg. V II, s. 474, Danmarks Stednavne, Viborg
Amt, s. 223). Formodentlig er den blevet øde og derfor nedlagt.
28. maj 1566 en ejendom i Voldby sogn og by, Gern herred, af
hvilken der svaredes 3 tønder havre.
27. januar 1575 en gård i Søby sogn og by, af hvilken der svaredes
IV2 ørtug rug, IV2 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 foder
nød, 1 svin og 1 dir. gæsteri. Denne gård erhvervede kongen på År
hus hospitals vegne.
Da kongen ikke uden rigsrådets samtykke måtte købe eller pante
frit jordegods (se Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie, s. 389),
var det kun selvejerbønderne, der kunne sælge deres ejendomme til
kongen uden at få vederlag i andet jordegods. Største delen af det
gods, der blev overdraget til kronen, var derfor erhvervet ved mage
skifteskøder. Kongens genbreve på disse skøder, som altid gør rede
for det gods, der tilfaldt kronen, er som regel indført i kancelliets
kopibøger og registreret i Kronens Skøder. Kronens Skøder medtager
1) I afskriften af skødet i kancelliets kopibog står der, at de to gårde, som Albret
Skeel afstod, lå i Gelsted (Kronens Skøder I, s. 17). Efter hvad Silkeborgregistraturens referat af skødet opgiver, lå gårdene derimod i Grølsted (Æ. D. A. II,
s. 52). Da Gelsted er navnet på en by på Sjælland og en by på Fyn, hvor Albret
Skeel næppe har ejet jordegods, er Grølsted utvivlsomt det rigtige navn. Omvendt
er registraturens datering søndagen lætare antagelig fejl for onsdag efter søndagen
lætare, som der står i kopibogen.
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ligeledes de originale skøder til kongen, som blev anbragt i central
administrationens arkiver, hvorimod materialet ikke er udtømt for
de skøders vedkommende, der blev afleveret til senere ejere af det
pågældende jordegods, eller som blev indlemmet i lenenes arkiver.
Hovedparten af de skøder på gods erhvervet af kongen, der ikke er
registreret i Kronens Skøder, men som er bevaret eller kendes fra af
skrifter, udtog og regester, vil blive fremdraget ved den s. 96 om
talte registrering af adkomstbreve.
Af de landgildedifferencer, der anføres i fortegnelsen over ejen
domme, som kronen erhvervede, fremgår det, at de afgifter, skøderne
og jordebogen 1586 opgiver, ikke altid er de samme. En del af disse
forskelle er utvivlsomt fremkommet ved de nedsættelser af gårdenes
landgilde, som kongen i 1580 og 1581 gav lensmanden ordre til at
foretage, når han og uvildige dannemænd skønnede, at den var for
høj (Kancelliets Brevbøger 1580—83, s. 158 f. og 227). Da skødernes
ejendomme er identificeret med jordebogens udelukkende ved hjælp
af landgilden, har de betydelige forskelle, der kan være på gårdenes
landgilde i skøderne og i jordebogen, utvivlsomt bevirket, at nogle
af skødernes ejendomme er identificeret med forkerte ejendomme i
jordebogen.
Det middelalderlige krongods, som blev indlemmet
i Silkeborg len.
I 1536 bestod de ejendomme, der lå under Silkeborg, af de katolske
biskoppers gods i Lysgård, Hids, Hovlbjerg, Gern, Vrads og Tyrsting
herreder samt strøgods i Ribe stift. Bispegodset i Hovlbjerg, Tyrsting
og den sydøstlige del af Gern herred blev senere udskilt og lagt un
der Dronningborg og Skanderborg len. Til gengæld blev Silkeborg
len udvidet med krongodset i det område, som her kaldes lenets
godsdistrikt. 8. januar 1542 fik lensmanden på Silkeborg således føl
gebrev på krongodset i Hids og Lysgård herreder (Danske Kancelli
registranter 1535—50, s. 213 f.), og forvaltningen af krongodset i
Vrads herred må være overdraget til ham før 5. marts 1549. Vrads
herred, der tidligere hørte med til Skanderborg len (Danske Magasin,
4. rk. IV, s. 218), omtales nemlig ikke i Jørgen Lykkes følgebrev af
denne dato (Danske Kancelliregistranter 1535—50, s. 405), som an-
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fører alle de herreder, der hørte til Skanderborg len. H vad krongod
set i den nordvestlige del af Gern herred angår, lå Sminge birk under
Silkeborg allerede i 1540’erne (Danske Magasin, 4. rk. IV, s. 218).
Det øvrige krongods i denne del af Gern herred er ikke indført i
Skanderborg lens jordebog 1573 og må således være overtaget af
lensmanden på Silkeborg før den tid. Antagelig fandt overtagelsen
sted samtidig med, at bestyrelsen af bispegodset i den sydøstlige del
af herredet blev overdraget til lensmanden på Skanderborg. Ad
komstbrevene på dette gods er medtaget i registraturen over brevene
på Silkeborg 1558, men med en bemærkning om, at godset var over
ført til Skanderborg len (Æ. D. A. II, s. 62). Det formodede mage
læg er altså foretaget før registraturens affattelse i 1558.
I 1525 var kronens gods i Lysgård og Hids herreder pantsat eller
forlenet til Rasmus Clementsen. De ejendomme, det pantsatte eller
forlenede gods omfattede, kendes fra to jordebøger, nemlig Claus
Gjordsens register på kgl. gods og rente i Jylland ca. 1525 og en
samtidig jordebog, der antagelig har været Claus Gjordsens forlæg
(se listen over benyttede arkivalier). Foruden selvejergårde, af hvilke
der svaredes leding og andre herlighedsafgifter, omtaler jordebøgerne
1525 8 gårde og 2 huse i Grønbæk sogn, 2 gårde i Lysgård herred,
som ikke er stedfæstet til nogen by eller noget sogn, 6 ejendomme i
Hinge sogn, 1 gård, der vistnok lå i Svostrup, og 3 ejendomme i Bo
rup og Svostrup, alle i Svostrup sogn. Ved at sammenholde jorde
bøgerne 1525 med jordebogen 1586 kan man konstatere, at de 7 af
de 8 gårde i Grønbæk sogn er identiske med ejendommene fol. 29v,
nr. 2, 6 og 7, og fol. 30r, nr. 1, 2, 3 og 4. De 6 gårde i Hinge sogn
er identiske med ejendommene fol. 28v, nr. 4, 5, 6, 7 og 8, idet to
af de mindste ejendomme i jordebøgerne 1525 var slået sammen til
én i 1586. Endelig var de 3 ejendomme i Svostrup sogn identiske
med ejendommene fol. 20r, nr. 10, 11 og 12. Af alle disse ejendomme
svaredes der i 1586 maltgæsteri, men intet pengegæsteri. Da det
samme er tilfældet med selvejergårdene, hvis herlighedsafgifter lige
ledes tilfaldt kongen, må man regne med, at kongen i middelalderen
kan have oppebåret afgifterne af enhver ejendom, af hvilken der be
taltes maltgæsteri, men ikke pengegæsteri. Af Silkeborgarkivets breve
Æ. D. A. II, s. 12, C 19, og s. 34, F 49 og 50, fremgår det dog, at
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Stenholtgårdene i Kragelund sogn, d. v. s. ejendommene fol. 19r, nr.
2—3, og gården Revl i Vinderslev sogn, d. v. s. ejendommen nr. (41)
i fortegnelsen over det afhændede gods, har tilhørt bispestolen, skønt
jordebogen ikke anfører pengegæsteri blandt de afgifter, deres fæ
stere skulle svare. H vad Stenholtgårdene angår, beløb deres penge
gæsteri sig utvivlsomt til 5 skilling 1 alb., som er indregnet i de 5
mark 5 skilling 1 alb. rede penge, der svaredes af begge gårdene. N år
intet pengegæsteri nævnes mellem afgifterne af gården Revl, skyldes
det derimod snarest, at dette gæsteri er sprunget over i skødet eller
ved skødets indførelse i kancelliets kopibog.
Formodentlig på tider, da krongodset i Lysgård og Hids herreder
var pantsat, eller i forbindelse med beslaglæggelsen af Niels Clementsens gods havde kongen erhvervet 6 ejendomme i Lysgård her
red, på hvilke Mogens Gøje fik livsbrev i 1530 (Frederik I ’s danske
Registranter, s. 244). Af disse ejendomme lå gården Tolstrup og en
gård i Katballe i Lysgård og Vranum (nu Almind) sogne, der er hen
regnet til H ald lens godsdistrikt. Tolstrup er desuagtet medtaget i
jordebogen 1586 som ejendom nr. 7 på fol. 30v. Den blev altså efter
Mogens Gøjes død lagt under lensmanden på Silkeborg, ikke under
lensmanden på Hald. De øvrige ejendomme bestod af et bol i Astrup,
det vil antagelig sige ejendommen fol. 3lr, nr. 3, og gårdene og bo
lene Kær, Trædholt og Ravnholt, d. v. s. ejendommene nr. (35), (42)
og (43) i fortegnelsen over det afhændede gods.
Af forskellige grunde kan man herefter fastslå, at nedennævnte
ejendomme i Hids og Lysgård herreder hørte med til eller kan have
hørt med til det middelalderlige krongods:
Fol. 21v, nr. 1 — fol. 23r, nr. 9, og fol. 38r, nr. 1—7.
Brugerne af disse gårde betegner jordebogen 1586 udtrykkeligt som
bønder, d. v. s. selvejere. Ejendommene var altså gamle jordegne
gårde, af hvilke der også før 1536 svaredes faste skatter og andre
herlighedsafgifter til kongen.
Fol. 16v, nr. 4, og fol. 19v, nr. 3.
De to ejendomme er identiske med selvejergårdene fol. 22r, nr. 3,
og fol. 22r, nr. 2. Afgifterne fol. 22r er nemlig gårdenes skatter og
øvrige herlighedsafgifter, medens afgifterne fol. 16v og 19v er land
gilde af deres bondeeje, der, efter hvad jordebogen oplyser, var for-
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brudt (se nærmere nedenfor). Af ejendommen fol. 23r, nr. 3, blev der
på samme måde både svaret selvejerafgifter og ordinær kornland
gilde. Antagelig var denne gårds bondeeje ligeledes forbrudt, eller
også var det erhvervet af kongen ved køb.
Fol. 15r, nr. 41) = (27) i fortegnelsen over det afhændede gods,
fol. 27r, nr. 6 = (40) i ovennævnte fortegnelse, fol. 30v, nr. 8.
Som omtalt i afsnittet om ejendomme, som kongen erhvervede i
tiden 1536— 86, er de to første af disse ejendomme jordegne gårde,
hvis herlighed kongen havde afhændet til adelige godsejere, som
samtidig fik tilladelse til at købe deres bondeeje. Senere erhvervede
kongen de to gårde, som på den tid var regulære fæstegårde, men af
hvis landgilde de oprindelige selvejerafgifter udgjorde en part. Den
tredje ejendom endelig var en jordegen gård, hvis bondeeje kongen
havde erhvervet af de bønder, det tilhørte.
Fortegnelsen over det afhændede gods (39).
Herlighedsrettighederne i denne jordegne gård afstod kongen i
1565 uden senere at generhverve dem.
Fol. 20r, nr. 10— 122), fol. 28v, nr. 4—8, fol. 29v, nr. 2, 6 og 7,
fol. 30r, nr. 1—4, fol. 31r, nr. 3, samt nr. (35), (42) og (43) i for
tegnelsen over det afhændede gods.
Som ovenfor påvist kan disse ejendomme identificeres med fæste
gårde, der tilhørte kongen i 1525 og 1530.
Fol. 14v, nr. 5 og 6, fol. 17r, nr. 4, fol. 18r, nr. 2 og 4, fol. 20r,
nr. 9, fol. 20v, nr. 1, 2 og 3.
Af ovennævnte ejendomme blev der svaret maltgæsteri, men ikke
pengegæsteri. Som nærmere motiveret ovenfor må man derfor regne
med, at nogle af ejendommene var gammelt krongods. Det samme
kan naturligvis være tilfældet med nogle af møllerne, husene og de
1) Gæsteriet af gården fol. 15r, nr. 4, var 2 mark ifølge jordebøgerne 1525, 12
heste ifølge skøde af 12. august 1573 (se fortegnelsen over afhændet gods [27])
og 3 ørtug byg ifølge jordebogen 1586. En (hov)hests gæsteri var altså afløst med
8 alb. i 1525 og med 3 skpr. byg i 1586.
2) De penge, der svaredes af ejendommene fol. 20r, nr. 10—12, kaldes vinterskat
i jordebogen 1586, men har ingen særlig betegnelse i jordebøgerne 1525. Vinter
skat var afgifter, der i Hids herred sædvanligvis svaredes af selvejergårde. Vedr.
disse afgifter se H. Bennike Madsen i Fynske Aarbøger V III (1963), s. 132 ff.
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ubebyggede jorder, af hvilke der ikke ydedes gæsteri, og nogle af de
afhændede ejendomme, hvis gæsteri ikke er specificeret i skøderne.
Den gård, som vistnok lå i Svostrup i 1525, er muligvis identisk med
ejendommen fol. 20v, nr. 1, der ifølge jordebogen 1586 lå i Grav
balle i Svostrup sogn. N år ingen af de øvrige ejendomme tilsyne
ladende er omtalt i jordebøgerne 1525, kan det skyldes, at de ikke
var pantsat eller forlenet til Rasmus Clementsen, eller at de er er
hvervet af kongen efter den tid. Af ejendommene fol. 27r, nr. 2, og
27v, nr. 5, blev der også betalt malt- eller byggæsteri, men ikke
pengegæsteri. Da brugerne af de pågældende ejendomme herudover
kun ydede kongen brændsvin og brændeved, men hverken korn,
smør, jernkloder eller penge, er der imidlertid snarest tale om gårde,
som tilhørte domkapitlet, en kirke eller et præstekald (se nærmere
nedenfor).
Af Kong Valdemars Jordebog (Svend Aakjærs udgave, s. 6) frem
går det, at kongen i 1231 ejede en del jordegods i Grønbæk og Hinge
sogne, altså ved det sted, hvor Lysgård herred støder sammen med
Hids, Gern og Hovlbjerg herreder, og to vigtige veje fra Østjylland
fører over Gudenåen. Nogle af disse ejendomme afhændede kongen
til Alling kloster. Resten er åbenbart de gårde i Roe, Ilder og Hinge,
der udgør hovedparten af kronens fæstegods i Hids herred i 1525 og
1586.
Efter at den af skipper Klement ledede bondeopstand i Jylland
var slået ned, blev de oprørske bønder straffet med bøder og kon
fiskation af de selvejeres gårde, som ikke kunne bevise deres uskyld.
Af herrederne, som hørte til Silkeborg hovedlens godsdistrikt, var
Lysgård og Hids herreder de eneste, der henregnedes til de oprørske
(se Thomas B. Bang i Historisk Tidsskrift 8 rk. VI, s. 168). Da selv
ejergodset i de andre herreder blev indskrevet i lensjordebøgerne som
fæstegods, blev de to herreder skånet. Først 31. januar 1553 gav
kongen ordre til, at de jordegne gårde i Lysgård og Hids herreder
skulle sættes for årlig landgilde som andre kronens og adelens tjenere
på egnen (Kancelliets Brevbøger 1551—55, s. 214 f., se Thomas B.
Bang anførte sted, s. 178 f.). Som allerede omtalt skulle brugerne af
de oprindelige selvejergårde fol. 22r, nr. 2 og 3 = fol. 19v, nr. 3, og
fol. 16v, nr. 4, ikke blot svare faste ejendomsskatter og andre her
lighedsafgifter, men også kornlandgilde af de forbrudte parter af
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deres gårde. Selv om selvejere, der ikke opfyldte deres ledingsfor
pligtelser, kunne få deres gårde skuret i fald, er det overvejende
sandsynligt, at disse gårde og muligvis også gården fol. 23r, nr. 3,
af hvilken der ligeledes blev betalt såvel herlighedsafgifter som kornlandgilde, er ejendomme, hvis bondeeje blev konfiskeret i 1553 og
ikke senere tilbagekøbt.
Nogle af de selvejere, der havde forbrudt deres gårdes bondeeje
ved deltagelse i bondeoprøret, fik deres afgifter forøget med kornog smørydelser. Andre hidtidige selvejeres afgifter blev helt omskre
vet til sædvanlig landgilde. Den mulighed foreligger således, at nogle
af de gårde, af hvilke der udelukkende svaredes almindelig land
gildeafgifter, var jordegne før 1553. I 1525 lå der 5 selvejergårde i
Serup sogn, af hvilke de 4 var identiske med ejendommene fol. 15r,
nr. 4, og fol. 22v, nr. 2, 3 og 4, medens den femte ikke kan identi
ficeres med nogen ejendom, af hvilken der betaltes leding og andre
for de jordegne gårde ejendommelige afgifter. I Lemming sogn lå der
6 selvejergårde i 1525. Disse gårde, af hvilke den ene var delt i to
i 1586, er identiske med ejendommene fol. 22v, nr. 5, 6, 7 og 9, og
fol. 23r, nr. 1, 2 og 3. I Sejling sogn lå der 6 selvejergårde. Disse
gårde, af hvilke en, måske to var delt i halvgårde i 1586, kan iden
tificeres med ejendommene fol. 21v, nr. 1—7 (måske også 8). 3
gårde, hvis ejere i fællesskab svarede V2 tønde smør i 1525, kan iden
tificeres med ejendommene fol. 22r, nr. 5 og 7, og fol. 23r, nr. 5.
4 gårde, hvis ejere hver svarede 1 fjerding smør, kan identificeres
med ejendommene fol. 22r, nr. 3, fol. 23r, nr. 6 og 7 tilsammen, nr. 8
og nr. 9. 3 gårde endelig, af hvilke der svaredes honning, kan iden
tificeres med ejendommene fol. 22r, nr. 1 og 4, og fol. 23r, nr. 4.
Flere jordegne ejendomme, der lå i Hids herred, omtaler jordebøgerne 1525 ikke. Af dem var en gård i Serup sogn altså den eneste,
af hvilken der ikke blev betalt leding og andre selvejerafgifter i 1586.
En del af selvejergårdene i Lysgård herred er ikke stedfæstet i jordebøgerne 1525 og kan således vanskeligt identificeres med ejen
domme i jordebogen 1586. I alt var der imidlertid 7 gårde, af hvilke
der ifølge jordebøgerne 1525 blev svaret 3 skilling leding, og 11, af
hvilke der blev betalt 2 grot leding. Efter hvad jordebogen 1586 op
lyser, blev der svaret 4 skilling leding af 1 gård, 3 skilling af 1, 2
skilling af 6 og 2 alb. af 1 gård. Hertil kommer gårdene i Lysgård
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og Almind sogne, der hørte til H ald len. I henhold til dette lens jordebog 1599 blev der betalt 5 skilling 1 alb. leding af 2 gårde, 4 skil
ling af 1 og 8 alb. af 5 gårde. Endelig omtaler et skøde på rettig
heder i en ejendom, som ikke senere generhvervedes, en afgift på
4V2 alb., der antagelig er leding. Også i Lysgård herred har der altså
i det højeste været en enkelt oprindelig jordegen gård, af hvilken
der ikke blev betalt leding i 1586.
Ejendommene fol. 22r, nr. 2 og 6, synes ikke at være omtalt i jordebøgerne 1525. Det er muligt, der har været flere jordegne gårde,
som heller ikke er medtaget i disse jordebøger; men deres antal har
givetvis været lille. Som resultat af undersøgelsen kan man herefter
fastslå, at deltagelse i bondeoprøret ikke har medført nogen større
formindskelse af selvejergårdenes antal i Lysgård og Hids herreder.
Det store flertal af selvejerne i de to herreder har enten kunnet be
vise deres uskyld eller tilbagekøbe deres gårdes bondeeje.
I 1165 grundlagde nogle cisterciensermunke et kloster i Sminge,
som biskop Eskild i Århus havde skænket dem (Exordium Caræ Insulæ, Scriptores Minores II, s. 160). Nogen tid derefter, da klosteret
var flyttet til Kalvø i Skanderborg sø, afhændede munkene bl. a.
Sminge og Voel til Valdemar den Store. Hans søn Knud VI skæn
kede begge byer til sin frille (Scriptores Minores II, s. 174); men da
de omtales som krongods i Kong Valdemars jordebog (Svend Aakjærs
udgave, s. 5), må de efter hendes død igen være kommet i kongens
besiddelse. I 1524 udgjorde Sminge og Voel et særligt birk (seÆ .D .A .
II, s. 54), der eksisterede endnu i 1540’erne (se Danske Magasin 4. rk.
IV, s. 218)1). I 1586 var det imidlertid slået sammen med Tvilum
birk. Det gamle krongods Sminge og Voel bestod af ejendommene:
Fol. 50r, nr. 1 — fol. 51r, nr. 8.
Foruden i Kong Valdemars jordebog omtales krongods, der lå i
Gern herred, i endnu to middelalderlige jordebøger, nemlig jordebøgerne over biskop Niels Clausens pantegods ca. 1525 (se fortegnelsen
over benyttede arkivalier). Det gods, der var pantsat til Niels Clau1) Jævnf. Mogens Lebech i Jyske Samlinger 5. rk. II, s. 311 f. Det adelige gods,
der omtales i brevene Æ. D. A. II, s. 25 og 45, lå dog ikke i Voel, men i Voldby
i Gem herred, og det blev ikke erhvervet af Tvilum kloster, men af bispestolen.
Nogen grund til at antage, at Sminge birk har tilhørt bispestolen, har man ikke.
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sen, omfatter imidlertid ikke fæstegårde, men bestod af herlighedsret
tighederne i 8 jordegne gårde i Farre i Sporup sogn, som er identiske
med ejendommene fol. 46r, nr. 1 — fol. 47r, nr. 3, i jordebogen 1586.
I Hids og Lysgård herreder bestod gæsteriafløsningen af krongod
set kun af maltgæsteri. Af kronens fæstegårde i Sminge birk og af
selvejergodset i Gern herred, svaredes der derimod både malt- og
pengegæsteri. Medens der i 1586 ikke betaltes andet end maltgæsteri
af fæstegårdene i Linå sogn, var der mange ejendomme i de øvrige
sogne i Gern herred, hvis brugere ydede såvel penge- som m alt
gæsteri. Det er udelukket, at alle disse ejendomme, af hvilke største
parten lå i byer, hvori bispestolen vides at have ejet jordegods, har
tilhørt kongen i middelalderen. En bestemmelse af krongodset i Gern
herred ved hjælp af gæsteriet kan således ikke foretages.
I den østlige del af Århus stift havde kongen ved salg, gave eller
pantsættelse overdraget afgifterne af en stor del af selvejergodset til
bispestolen. I de herreder, der hørte til Silkeborg lens godsdistrikt,
havde han derimod beholdt sine rettigheder i de jordegne gårde. Bru
gerne af nedennævnte ejendomme i Gern herred, der udtrykkeligt er
betegnede som bønder, d. v. s. selvejere, i jordebogen 1586, svarede
altså også før 1536 herlighedsafgifter til kongen:
Fol. 46r, nr. 1 — fol. 48v, nr. 3.
Også en del af det gods i Gern herred, kongen afhændede i tiden
1536— 86, bestod af rettigheder i selvejergårde. Disse gårde omtales
enten som jordegne i skøderne, eller de kan bestemmes ved hjælp af
de for selvejergårdene karakteristiske afgifter, der betaltes af dem.
Det drejer sig om de ejendomme, der i fortegnelsen over det afhæn
dede gods har numrene:
(54), (56), en del af (57), (61), (63), (65), (66), (67), (68), (70),
(72), (73) og muligvis (74) og (75).
Der er ikke bevaret nogen middelalderlig jordebog, som omtaler
gods i Vrads herred, der tilhørte kongen. Da der heller ikke var no
gen forskel på det gæsteri, der svaredes af selvejergårdene og af en
del ejendomme, som givetvis ikke tilhørte kongen, har man ingen
mulighed for at påvise de eventuelle fæstegårde, kongen har ejet i
dette herred.
En del af de selvejergårde, af hvilke kongen oppebar de faste ejen-
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domsskatter og de øvrige herlighedsafgifter i 1536, er identiske med
de ejendomme, hvis brugere betegnes som bønder i jordebogen 1586,
d. v. s. ejendommene:
Fol. 8v, nr. 1 — fol. 9r, nr. 3.
Resten bestod af de jordegne gårde, hvis herlighedsrettigheder
kongen afstod i tiden efter reformationen, d. v. s. de ejendomme, som
i fortegnelsen over det afhændede gods har numrene:
(3), (5), (11), (12), (13), (14), (15).
Nedenstående fortegnelse, der er disponeret efter jordebogen 1586,
og fortegnelsen over afhændet gods omfatter alle de ejendomme,
hvori man af de ovenfor anførte grunde må formode, at kongen har
haft rettigheder. Betegnelserne for ejendomme, der var eller havde
været jordegne, er kursiveret.
Vrads herred: Muligvis nogle af fæstegårdene fol. Ir — 8r samt
ejendommene fol. 8v, nr. 1— 4 og fol. 9r, nr. 1— 3 og ejendom
mene, som i fortegnelsen over det afhændede gods har numrene
(3), (3), (11— 13).
Hids herred: Muligvis fol. 14v, nr. 5—6, fol. 13r, nr. 4, fol.
16v, nr. 4, muligvis fol. 17 r, nr. 4, muligvis fol. 18r, nr. 2 og 4,
fol. 19v, nr. 3, muligvis fol. 20r, nr. 9, fol. 20r, nr. 10— 12, mulig
vis fol. 20v, nr. 1—3, fol. 21v, nr. 1— 9, fol. 22r, nr. 1— 8, fol.
22v, nr. 1— 9, fol. 23r, nr. 1— 9, nr. (27) = fol. 13r, nr. 4.
Lysgård herred: Fol. 27r, nr. 6, fol. 28v, nr. 4— 8, fol. 29v, nr.
2 og 6—7, fol. 30r, nr. 1—4, fol. 30v, nr. 8, fol. 31r, nr. 3, fol.
38r, nr. 1— 7, nr. (39), nr. (40) = fol. 27r, nr. 6, nr. (33), (42) og
(43).
Gern herred: Mulgivis nogle af fæstegårdene fol. 4 lr, nr. 1 —
fol. 45v, nr. 3, fol. 46r, nr. 1— 2, fol. 46v, nr. 1—4, fol. 47r, nr.
1— 3, fol. 47v, nr. 1— 4, fol. 48r, nr. 1— 4, fol. 48 v, nr. 1— 3, nr.
(34), nr. (36), en del af nr. (37), nr. (61), nr. (63), nr. (63— 68),
nr. (70), nr. (72) og muligvis nr. (73— 73).
Tvilum birk: Fol. 50r, nr. 1—8, fol. 50v, nr. 1—9, fol. 51r, nr.
1—8.
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Gods, som har tilhørt klostre og andre gejstlige stiftelser.
Medens det kun var nogle af munkene i stiftets øvrige herreklostre,
der var præsteviet, var samtlige augustinerkanniker i Tvilum kloster
fuldt uddannede præster. Da alle klosterets munke, som ikke åben
lyst holdt fast ved den katolske lære og derved forspildte retten til
at blive forsørget, således kunne overtage ledige præstekald1), var
kongen allerede i 1537 i stand til at nedlægge klosteret og indlemme
dets jordegods i Silkeborg lens fæstegods (Danske Kancelliregistran
ter 1535—50, s. 44). Sammenlægningen med bispegodset på så tid
ligt et tidspunkt fik åbenbart til følge, at gæsteriet af klosterets ejen
domme blev fastsat og afløst efter de samme regler som gæsteriet af
det bispegods, der lå i de samme sogne, og at eventuelle for kloster
godset ejendommelige afgifter blev afskaffet før 1586. Man kan der
for ikke ved hjælp af afgifterne afgøre, hvilke af Silkeborg lens
ejendomme, der har tilhørt Tvilum kloster.
Selv om der ikke kan påvises afgifter, der er karakteristiske for
Tvilum klosters tidligere besiddelser, er der dog ejendomme, om
hvilke man kan sige med sikkerhed, at de har været i klosterets be
siddelse. Vi ved nemlig, at birkerne ved deres oprettelse kun bestod
af gods, som birkeherrerne ejede (Poul Johs. Jørgensen: Dansk Rets
historie, s. 510). Da kongen i 1495 gav klosteret i Tvilum birkebrev
på Tvilum birk, og da klosteret i 1499 fik lavhævd på dette birk
»sted fra sted« (Æ. D. A. II, s. 50, N 2, 3 og 5), kan der ikke være
tvivl om, at alle de ejendomme, der lå i Tvilum birk, og hvormed
birket ikke var blevet udvidet i tiden efter reformationen, har tilhørt
klosteret. Som ovenfor omtalt blev Sminge birk, der bestod af gam
melt krongods, før 1586 forenet med Tvilum birk. Desuden blev
dette birk formeret med to gårde i Grølsted, som kongen erhvervede
ved mageskifte i 1543 (se s. 100), og antagelig nogle gårde i samme
by, som havde tilhørt bispestolen (se Æ. D. A. II, s. 84, S 70 og 71,
og s. 89, T 37 og 38). Klosterets gods i Tvilum birk bestod herefter
af ejendommene:
Fol. 51r, nr. 9, fol. 51v, nr. 1—4, fol. 52r, nr. 1—4, fol. 52v, nr.
1— 12, fol. 53r, nr. 1—4, fol. 53v, nr. 1—6, fol. 54r, nr. 1—4, fol.
1) Om den første, der var præst i Skorup efter reformationen, fortælles det så
ledes, at lian havde været munk i Tvilum (Wibergs præstehistorie).
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54v, nr. 1—4, fol. 55r, nr. 1—7, fol. 55v, nr. 1—5, fol. 56r, nr.
1—5, fol. 56v, nr. 1—5, fol. 57r, nr. 1—9, fol. 57v, nr. 1—7,
fol. 58r, nr. 1—4, fol. 58v, nr. 1—4 og fol. 59r, nr. 1—4 frareg
net de af de egaliserede gårde fol. 58 og 59, som har tilhørt bispe
stolen eller er erhvervet af kongen i 1543. N r. (45—51) i forteg
nelsen over det afhændede gods.
Af Tvilum klosters breve (Æ. D. A. II, s. 49—62) fremgår det, at
klosteret har ejet gods i nedennævnte byer, der lå i Silkeborg lens
godsdistrikt, men ikke i Tvilum birk, og i hvilke kongen var lodsejer
i 1586: Hids herred: Borup,Nebel og Svostrup i Svostrup sogn, mulig
vis Kejlstrup i Balle eller Gødvad sogn, Lysgård herred: Høbjerg i H ø
bjerg sogn1), Gern herred: Linå i Linå sogn, Lyngby og Farre i Sporup sogn og Voldby i Voldby sogn.
Medens Tvilum kloster blev nedlagt kort tid efter reformationen,
bevaredes Alling kloster som et selvstændigt len, der blev pantsat til
forskellige mænd (se Kr. Erslev: Len og Lensmænd I, s. 153). Først i
1573 blev klosterets gods endeligt indløst og lagt ind under lensman
den på Silkeborgs bestyrelse (Kane. Brevb. 1571-75, s. 209 og 264 f.).
Ligesom Tvilum kloster havde birkeretten til og ejede alt gods i
Tvilum birk, således havde Alling kloster birkeretten til og ejede alt
gods i Vejerslev birk. I tiden 1536—86 blev Tvilum birk formeret
med flere gårde i Grølsted. Derimod haves der ingen efterretninger
om forøgelser af godset i Vejerslev birk efter reformationen. Medens
ejendommene i Vejrslev birk beskrives samlet i et særligt afsnit af
jordebogen 1586, er de øvrige ejendomme, som har tilhørt Alling
kloster, indført sammen med og ind imellem bispe- og krongodsets
gårde. I Herreklostrenes godshistorie, s. 112— 115 (Østjydsk Hjem
stavn 1956, s. 72—75), er der imidlertid ført sandsynlighedsbevis
for, at Alling kloster har ejet alle gårde, af hvilke der svaredes 56
eller 28 og 26 2/ 3 eller 13V3 skilling, og muligvis de gårde, af hvilke
der svaredes 20 eller 12 skilling i gæsteriafløsning2). Foruden disse
ejendomme fremgår det af Alling klosters adkomstbreve, at klosteret
1) Kærsgård i Grønbæk sogn har også tilhørt Tvilum kloster, men kom senere i
Alling klosters besiddelse (Æ. D. A. II, s. 60, 0 34, og s. 189, K20).
2) Den mulighed, at de gårde i Vrads herred, af hvilke der svaredes 18 2/s eller
9V3 skilling i gæsteriafløsning, har tilhørt Alling kloster, kan helt lades ude af
betragtning. Alle disse gårde er nemlig erhvervet af kongen efter 1536.
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har ejet 5 eller 6 gårde i Grønbæk sogn og by (se Herreklostrenes
godshistorie, s. 114, Østjysk Hjemstavn 1956, s. 74), ligesom det siger
sig selv, at Allinggård og Alling mølle har tilhørt klosteret. Det gods,
der lå i Silkeborg lens godsdistrikt i 1586, og som har tilhørt Alling
kloster, bestod herefter af følgende ejendomme:
Fol. 13r, nr. 1—2 og 4—5, fol. 13v, nr. 5, muligvis fol. 14r, nr. 2,
fol. 14r, nr. 3—6, muligvis fol. 14r, nr. 7, fol. 14v, nr. 1, fol. 15r,
nr. 3, fol. 15v, nr. 1, fol. 16r, nr. 71), fol. 21r, nr. 1, 4, 5 og 6,
fol. 27r, nr. 7, fol. 29v, nr. 3—4, fol. 30r, nr. 5— 8, fol. 30v, nr. 1,
fol. 31v, nr. 4, fol. 32r, nr. 1, 5 eller 6 af gårdene fol. 32r, nr. 2—
6, og fol. 32v, nr. 1, antagelig alle husene fol. 32v, nr. 2—7, fol.
32v, nr. 8—9, fol. 33r, nr. 1—6, fol. 44r, nr. 10, fol. 60r, nr. 1—
3, fol. 60v, nr. 1—4, fol. 61 r, nr. 1—6, fol. 61 v, nr. 1—4, fol. 62r,
nr. 1—5, fol. 62v, nr. 1—4, fol. 63r, nr. 1—7, fol. 63v, nr. 1—3,
fortegnelsen over afhændet gods nr. (25—26) og (79—82) samt
provstekorn af Grønbæk, Vejerslev og Ajt sogne (se nærmere af
snittet om stiftets indkomster).
I 1571 overtog lensmanden på Skanderborg bestyrelsen af Ring
klosters gods (Kancelliets Brevbøger 1571—75, s. 19 og 29), og 24.
juli 1573 gav kongen lensmanden på Silkeborg følgebrev på kloste
rets ejendomme i Hids herred (Kancelliets Brevbøger 1571—75, s.
305). Disse ejendommes landgilde er anført i listen over formindskel
ser i Skanderborg lens jordebog 1573, således at man ved at sam
menholde listens opgivelser med jordebogen 1586 kan konstatere, at
det drejer sig om nedennævnte gårde og huse. Eventuelle differencer
mellem landgildeopgivelserne i jordebogen 1573 og i jordebogen 1586
(altså afgifterne i jordebogen 1573 -4- afgifterne i jordebogen 1586)
anføres i parenteser.
Fol. 13v, nr. 6 (-4- 10 skilling 2 alb. gæsteri, 1 klode jern), fol.
15v, nr. 2 (4- 10 skilling 2 alb. gæsteri, 2 kloder jern), fol. 15v,
nr. 4 (-H 10 skilling 2 alb. gæsteri, 2 kloder jern), fol. 16r, nr. 2
(-H 10 skilling 2 alb. gæsteri, 3 kloder jern), fol. 16r, nr. 3 (-?- 10
skilling 2 alb. gæsteri, 3 kloder jern), fol. 16r, nr. 4 (V2 svin, -4- 5
1) Selv om afvigelser mellem sidesummen og de på siderne anførte afgifter ikke
taler derfor, regnes der med, at 3 mark 8 skilling, d. v. s. 56 skilling, som der står
i jordebogen 1596, er den rigtige gæsteriafløsning af ejendommen fol. 16r, nr. 7.

114
skilling 1 alb. gæsteri, IV2 klode jern), fol. 16r, nr. 5 (-4- 10 skil
ling 2 alb. gæsteri, 3 kloder jern), fol. 16v, nr. 1 ( 4 - 5 skilling 1 alb.
gæsteri), fol. 16v, nr. 2 (-4- 3 skilling), fol. 16v, nr. 3 (4- 5 skilling 1
alb. gæsteri), fol. 19v, nr. 1 ( V 2 ørtug byg, V 2 fjerding smør), fol.
19v, nr. 5 ( 4 - 6 skilling), fol. 19v, nr. 6 ( 4 - 6 skilling), fol. 19v,
nr. 8 ( V 2 ørtug byg, V 2 fjerding smør, 4 - 8 skilling gæsteri), fol.
19v, nr. 9 ( V 2 ørtug byg, V2 fjerding smør, 4 - 8 skilling gæsteri),
fol. 19v, nr. 10 ( 4 - 10 skilling 2 alb. gæsteri, 3 kloder jern), fol.
20r, nr. 2 eller nr. 4 ( 4 - 10 skilling 2 alb.), fol. 20r, nr. 7 ( 4 - 10
skilling 2 alb. gæsteri, 3 kloder jern), fol. 20r, nr. 8 ( 4 - 10 skilling
2 alb. gæsteri, 3 kloder jern), fol. 20r, nr. 13 ( 4 - 10 skilling 2 alb.),
fol. 20r, nr. 14 ( 4 - 3 skilling), fol. 20v, nr. 4 ( 4 - 1 mk. 10 skilling
2 alb. gæsteri, 3 kloder jern).
Ring kloster var ikke det eneste, hvis ejendomme i Silkeborg lens
godsdistrikt blev overført fra et len til et andet. I 1580 bestemte
kongen således, at en gård i Skanderup i Gern herred skulle mage
lægges fra Mariager klosters len til Skanderborg, altså ikke, som man
skulle vente, til Silkeborg len (Kancelliets Brevbøger 1580—83, s. 65,
73 og 93). Gården er utvivlsomt identisk med den gård i Skanderup,
som kongen mageskiftede bort i eller før 1581. Se fortegnelsen over
det afhændede gods nr. (78c).
Et af de mest besøgte danske valfartssteder i slutningen af middel
alderen var Karup i Lysgård herred. Den store tilstrømning af pil
grimme var årsagen til, at der i 1480’erne blev grundlagt en gejstlig
stiftelse på dette sted. I stiftelsens adkomstbreve kaldes den Vor Frue
alter i Karup og dens leder forstander (Æ. D. A. II, s. 17, 30—34,
212 og 365 f.), og i det brev, hvori paven i 1494 tilstod den aflads
rettigheder på bestemte dage, omtales den som Vor Frues kapel i
Karup og dens leder som provisor (Acta Pontificum Danica V, s. 71).
I en dom fra 1537 benævnes den derimod Karup hospital (Det kgl.
rettertings domme fra Christian I l l ’s tid, udg. af Troels Dahlerup, I,
s. 273). Af pavebrevet fremgår det, at stiftelsens indtægter anvend
tes til vedligeholdelse af det nyligt opførte kapel og til nogle præ
sters og andre gejstliges underhold, som sang tidebønnerne og læste
4—6 messer daglig i kapellet; men dette udelukker selvsagt ikke, at
et hospital eller hospitium har hørt med til stiftelsen. Jævnf. hermed,
at Christian III i 1558 beordrede, at Karupgård skulle sættes i en
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sådan stand, at dens beboere, således som det tidligere havde været
tilfældet, kunne give de vejfarende husly (H. F. Rørdam: Danske
Kirkelove I, s. 533 f.). Vor Frue kapel i Karup har ikke været det
lille kapel ved den hellige kilde (om dette se C. M. Smidt i Jyske
Samlinger 3. rk. V, s. 347 ff.), men et af Karup kirkes korsarms
kapeller eller snarere selve denne kirke. I alt fald må Karup kirke
være betragtet fortrinsvis som stiftelsens kirke, siden man i 1485 og
1487 kunne anfægte dens rettigheder som sognekirke (Æ. D. A. II,
s. 34). Vedrørende stiftelsen i Karup se i øvrigt J. Wammen i Aarhus
Stifts Aarbøger 1916, s. 154 ff., og Vald. Andersen sammesteds 1959,
s. 191 ff.
Som ovennævnte dom viser, bestod stiftelsen i Karup endnu i
1537; men en halv snes år senere, da registeret på lenene i Jylland
blev skrevet, var dens gods indlemmet i Silkeborg len (Danske Ma
gasin 4. rk. IV, s. 218). I 1491 fik stiftelsen kongens stadfæstelses
brev på Karup birk og birkeret (Æ. D. A. II, s. 32, H 28), og i 1494
stadfæstede kongen, at Sangild og Årestrup måtte høre med til birket
(Æ. D. A. II, s. 33, H 44, se også Mogens Lebech i Jyske Samlinger
5. rk. II, s. 319). For så vidt som det fremgår af stiftelsens adkomst
breve, har den ikke ejet andet gods i Silkeborg lens godsdistrikt end
det, der lå i dette birk, d. v. s. ejendommene:
fol. 39r, nr. 1—15, fol. 39v, nr. 1—4.
Foruden de allerede omtalte var der endnu en gejstlig stiftelse,
hvis besiddelser var indlemmet i Silkeborg lens gods, nemlig Hellig
Kors alteret i Århus domkirke. Hellig Kors alteret var stiftet af Pe
der Jensen Lodehat, der var biskop i Århus 1386—95 (se Scriptores
Rerum Danicarum VII, s. 209 og 212, Acta Pontificum Danica II,
s. 84, og Kirkehistoriske Samlinger 6. rk. V, s. 422). I 1529 fik Erik
Krabbe kollats på alteret, og i 1540 oplod han det til kongen (Æ. D.
A. II, s. 5, A 17, jævnf. Danske Kancelliregistranter 1535—50, s.
145 f.), som overlod dets gods til lensmanden på Silkeborgs besty
relse (Danske Magasin 4. rk. IV, s. 218). Da alterets fundats er gået
tabt, ved man ikke, hvilke ejendomme det har besiddet. Af adkomst
breve, der blev overført til arkivet på Silkeborg, fremgår det imid
lertid, at det har ejet et enemærke ved Knud bro, som dog ikke lig
ger i Silkeborg lens godsdistrikt (Æ. D. A. II, s. 63, P 13), samt en
gård og en toft i Farre (Æ. D. A. II, s. 49, M 11), antagelig en af
ejendommene fol. 45v, nr. 2 og 3.
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Kirkernes, præstekaldenes og domkapitlets tjenere.
I tiden før reformationen havde biskoppen alle de kirker i sit for
svar, som ikke havde nogen anden patron (Poul Johs. Jørgensen:
Dansk Retshistorie, s. 405). Som vederlag for sit tilsyn modtog han
og efter reformationen kongen bl. a.. visse herlighedsydelser af kir
kernes og præstekaldenes fæstegods såsom gæsteri og brændsvin, even
tuelt fodernød, brændeved, skaftehavre, hår og lign. Af lensjordebøger og forskellige dokumenter fremgår det, at kongen og før refor
mationen biskoppen i Århus oppebar tilsvarende herlighedsafgifter
af de ejendomme, som tilhørte domkapitlet (se udgaven af Århus
gård og Åkær lens jordebog 1544, s. 145 f.). Da Århus domkapitel er
grundlagt af biskop Peder Vognsen og doteret af ham og hans brødre
og efterfølgere på bispestolen, er et stifterpatronat antagelig grunden
til, at bisperne modtog disse afgifter. Som om talt i afsnittet om de
afhændede ejendomme, s. 95 f., måtte klostrene efter reformationen
afgive de inkorporerede kirkers og præstekalds gods eller udlægge
gårde til præsterne i hoved-, senere også i annekssognene. I lighed
med det øvrige kirkegods, som ikke havde en fyrstelig eller adelig
patron, blev disse kirkers og præstekalds gods stillet under lensmændenes tilsyn og pålignet gæsteri og andre herlighedsafgifter, som
kongen oppebar. Forsvaret og oppebørselen af herlighedsafgifterne af
kirkernes, præstekaldenes og domkapitlets ejendomme havde en tid
påhvilet stiftslensmanden; men siden 1582 var det lensmanden på
Silkeborg, der indkasserede afgifterne af kirkegodset i lenets gods
distrikt (se nærmere ovenfor s. 86 f.). Nedennævnte ejendomme, af
hvilke der kun blev svaret gæsteri og andre herlighedsafgifter, må
antages at have tilhørt kirkerne, præstekaldene eller domkapitlet:
Vrads herred: Fol. 4v, nr. 4, (vedrørende fol. 8r, nr. 6, se ovenfor
s. 85), fortegnelsen over afhændede ejendomme nr. (8—9) og (22
—24). Hids herred: Fol. 14r, nr. 1, fol. 15r, nr. 2, fol. 18r, nr. 6,
fol. 20r, nr. 1, nr. (28). Lysgård herred: Fol. 24r, nr. 3 og 4, fol.
25r, nr. 5, fol. 25v, nr. 1, fol. 26r, nr. 2, fol. 27r, nr. 1 og 2, fol.
27v, nr. 5, fol. 28r, nr. 6, fol. 29r, nr. 8, fol. 31r, nr. 4, nr. (37)
(indgår i den senere [gen]erhvervede ejendom fol. 28v, nr. 1).
Gern herred: Fol. 43v, nr. 6, fol. 45r, nr. 6, til dels nr. (58) og
(59), nr. (60) og nr. (76). Vejerslev birk: N r. (83).
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Gæsteriafgifterne 21 skilling 2 alb., der er fejl for 26 skilling 2
alb. (se de tekstkritiske noter), og 56 skilling viser, at ejendommene
fol. 14r, nr. 1, og fol. 20r, nr. 1, har tilhørt Alling kloster, før de
antagelig blev annekspræstegårde.
Gods, som tilhørte Århus bispestol før 1536.
Kronens fæstegods i Lysgård og Hids herreder og Alling klosters
jordegods uden for Vejerslev birk blev bestemt ved hjælp af gæsteriet. Dette har til følge, at det kan være vanskeligt at afgøre, om en
ejendom, af hvilken der ikke svaredes gæsteri, eller hvis gæsteriydelser ikke kendes, har tilhørt kongen eller Alling kloster. Ud fra andre
kriterier end gæsteriet er det ovenfor påvist, at en del af disse ejen
domme var erhvervet efter 1536, var gammelt kron- eller selvejer
gods eller havde tilhørt klostre eller andre gejstlige stiftelser. Af de
øvrige har nedennævnte, således som det fremgår af Silkeborgregi
straturen, givetvis tilhørt Århus bispestol:
Fol. lOr, nr. 2 Kærsgård mølle, se Æ. D. A. II, s. 12; fol. 18v, nr.
4 Nørvands eng, se Æ. D. A. II, s. 6 f.; fol. 25v, nr. 7 Høbjerg
mølle, se Æ. D. A. II, s. 22; fol. 41r, nr. 1 Silkeborg mølle; forteg
nelsen over afhændet gods nr. (32) Humle møllested, se Æ. D. A.
II, s. 20.
En væsentlig part af de ejendomme, af hvilke der ikke ydedes
gæsteri, omtales udtrykkeligt som ubebyggede jorder eller huse, eller
de var mindre ejendomme, hvis fæstere hverken betalte korn, smør,
honning eller jernkloder. Disse ejendommes besiddelseshistorie er
uden større interesse, fordi de indtægter, der blev oppebåret af dem,
var små, og fordi man må regne med, at en del af jordebogens huse
kun har eksisteret i kort tid (jævnf. formerelseslisten fol. 73r og 75r).
Fol. lv, nr. 4, fol. 5r, nr. 7, fol. 6r, nr. 3 og 4, fol. 6v, nr. 2, fol.
7r, nr. 1, fol. 8r, nr. 4, 11 og 12, fol. lOv, nr. 5, fol. l i r , nr. 8—
11, fol. 12v, nr. 6, fol. 13v, nr. 7, fol. 14v, nr. 2 og 3, 8 og 9, fol.
15r, nr. 8, fol. 15v, nr. 5, fol. 17v, nr. 6—9, fol. 18v, nr. 6 og 7,
fol. 19v, nr. 7, fol. 20r, nr. 2 eller 4, 3, 5 og 6, fol. 20v, nr. 7, fol.
24v, nr. 9, fol. 26v, nr. 6, fol. 27r, nr. 3 og 4, fol. 27v, nr. 3 og 4,
fol. 29r, nr. 9 og 10, fol. 29v, nr. 5, fol. 30v, nr. 2 og 3, 5 og 6,
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fol. 41 r, nr. 7— 11, fol. 41v, nr. 2, 4—6 og 10, fol. 44r, nr. 4—6,
fol. 44v, nr. 71), fol. 45r, nr. 7, fortegnelsen over afhændet gods
nr. (31), (33) og (55).
De resterende ejendomme, af hvilke der ikke svaredes gæsteri, eller
hvis gæsteriydelser ikke er opgivet, omtales som møller eller broer,
eller de var større ejendomme, af hvilke der svaredes korn, smør,
honning eller jernkloder.
Vrads herred: Fol. 6v, nr. 8, fol. 7r, nr. 2 og 8, fol. 7v, nr. 4, fol.
8r, nr. 5 og 10, fortegnelsen over afhændet gods nr. (1), (2), (4),
(6), (10) og (18). Hids herred: Fol. lOv, nr. 4, fol. l i r , nr. 1—7,
fol. 15r, nr. 1, fol. 15v, nr. 3, fol. 16r, nr. 6, fol. 16v, nr. 5 (Resenbro), fol. 19v, nr. 2 og 4, fortegnelsen over afhændet gods nr. (29)
og (30). Lysgård herred: Fol. 25r, nr. 8, fol. 28r, nr. 7, fol. 29r,
nr. 1 og 6, fol. 30r, nr. 9, fol. 30v, nr. 4, fol. 3lr, nr. 6, fortegnel
sen over afhændet gods nr. (34), (36) og (38). Gern herred: Fol.
41 v, nr. 9, fol. 44r, nr. 2 og 3, fol. 44r, nr. 7 (Skanderup mølle).
Selv om kronen og Alling kloster har ejet nogle af de ejendomme,
af hvilke der ikke svaredes gæsteri, eller hvis gæsteriydelser er ube
kendte, og selv om andre har tilhørt Tvilum kloster og Hellig Kors
alteret, kan der ikke være tvivl om, at flertallet af de ejendomme,
som ikke er erhvervet efter 1536, og som man ikke har grund til at
formode var gammelt krongods, selvejergods eller klostergods, har
tilhørt bispestolen i Århus før reformationen. Af de gårde, hvis gæ
steriydelser kendes, og som ikke ved hjælp af disse afgifter har kun
net bestemmes som ejendomme, der har tilhørt kongen eller Alling
kloster, var relativt endnu flere middelalderligt bispegods.
Vrads herred: Fol. lr, nr. 1—7, fol. lv , nr. 1—3, fol. 2r, nr. 1—4,
fol. 2v, nr. 3—5, fol. 3r, nr. 1—4, fol. 3v, nr. 1—4, fol. 4r, nr. 1
—5 fol. 4v, nr. 1, fol. 5r, nr. 1—6, fol. 5v, nr. 2 og 4, fol. 6v, nr.
3, 5 og 6, fol. 7r, nr. 3—6, fol. 7v, nr. 5, fol. 8r, nr. 9, fortegnel
sen over afhændet gods nr. (16). Hids herred: Fol. lOr, nr. 1, 3 og
4, fol. lOv, nr. 1—3, fol. l iv , nr. 1—4, fol. 12r, nr. 1—4, fol.
1) De fol. 44v, nr. 2, anførte afgifter svaredes antagelig af samme ejendom som
de i fortegnelsen over det afhændede gods nr. (78) anførte. Vedrørende ejendom
men nr. (78) se nedenfor.
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12v, nr. 1—5, fol. 14v, nr. 4, fol. 15v, nr. 6, fol. 16r, nr. 1, fol.
16v, nr. 6—8, fol. 17r, nr. 1—3 og 5—6, fol. 17v, nr. 1—5, fol.
18r, nr. 1, 3 og 5, fol. 18v, nr. 1—3 og 5, fol. 19r, nr. 1—3, fol. 20v,
nr. 5—6, fol. 2 lr, nr. 2—3. Lysgård herred: Fol. 24r, nr. 1—2 og
5—6, fol. 24v, nr. 1—8, fol. 25r, nr. 1, 3, 6—7 og 9, fol. 25v, nr.
5—6, fol. 27r, nr. 5 og 8, fol. 27v, nr. 1—2 og 6—8, fol. 28r, nr.
1—5, fol. 31v, nr. 1—3, fortegnelsen over afhændet gods nr. (41).
Gern herred: Fol. 41 r, nr. 2—6, fol. 41 v, nr. 1, 3 og 7— 8, fol.
42r, nr. 1—6, fol. 42v, nr. 1—5, fol. 43r, nr. 2—6, fol. 43v, nr. 2
—3, fol. 44v, nr. 6, fol. 45r, nr. 1—5, en af gårdene fol. 45v, nr.
2 og 3, fortegnelsen over afhændet gods nr. (62), (64), (69) og
(78). Sidstnævnte ejendom antagelig identisk med ejendommen fol.
44v, nr. 2. Tvilum birk: Nogle af ejendommene fol. 58r, nr. 2—4,
fol. 58v, nr. 1—4, fol. 59r, nr. 1—4. Se ovenfor s. 100 og 112.
Af stiftets indkomster fol. 68r—72r var provstegæsteriet af kir
kerne i Gern herred erhvervet ved et i 1582 afsluttet mageskifte (se
ovenfor s. 100), og provstegæsteriet af Grønbæk, Vejerslev, Ajt og
Kasted kirker tilfaldt antagelig Alling kloster. De øvrige herligheds
afgifter af kirker og præstekald blev utvivlsomt oppebåret af de ka
tolske biskopper. Se nærmere det særlige afsnit om disse afgifter.
Ved bestemmelsen af kron- og klostergodset var det i flere tilfælde
tvivlsomt, om en ejendom burde henregnes til kongens eller et af
klostrenes gamle besiddelser. Det må formodes, at en del af disse
ejendomme, som er medtaget i fortegnelsen over kron- og kloster
godset, i virkeligheden var bispegods.
Ejendomme, som omtales i jordebogen 1586,
men ikke lå i Silkeborg lens godsdistrikt.
Nedennævnte ejendomme lå ikke i Silkeborg lens godsdistrikt:
Fol. 9r, nr. 4, fol. 28v, nr. 3, fol. 30v, nr. 7, fol. 37v, nr. 3, fol.
45v, nr. 1, fol. 64v, nr. 1—5, fol. 65r, nr. 1—5, fol. 65v, nr. 1—6,
fol. 66r samtlige ejendomme.
Desuden hørte hverken Vranum (nuværende Almind), Lysgård el
ler Kasted sogne, af hvis kirker eller præstekald der svaredes herlig
hedsafgifter til lensmanden på Silkeborg, med til lenets godsdistrikt.
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Ejendommene fol. 37v, nr. 3, fol. 65r, nr. 5, og fol. 65v, nr. 1—6,
var, således som det fremgår af formerelseslisten, erhvervet sammen
med Vinderslevgård. Ejendommen fol. 45v, nr. 1, er muligvis iden
tisk med Hellig Kors alterets enemærke ved Knud bro (se Æ. D. A.
II, s. 63, P 13). Ejendommene fol. 64v, nr. 1—5, har utvivlsomt til
hørt Alling kloster (se Æ. D. A. II, s. 175—77). Endelig var ejen
dommene fol. 66r gammelt bispegods (se Æ. D. A. II, s. 4—5). Ved
rørende ejendommen fol. 30v, nr. 7, der var oprindeligt krongods,
se ovenfor s. 104.

BISPEGODSETS H ISTO RIE FØR 1536.
Registraturen over arkivet på Silkeborg i 15 5 S
og dens værdi som kilde.
Den uden sammenligning vigtigste kilde til bispegodsets historie i
Silkeborg len i tiden før reformationen er den registratur over bre
vene pa Silkeborg i 1558, som er udgivet i Æ. D. A. II, s. 1— 111.
Vedrørende denne registratur, der eksisterer i to eksemplarer, se fod
noterne til udgaven samt Repertoriets arkivoversigter 1. rk. IV, s. 44,
og 2. rk. V III, s. 56.
Registraturen giver kun få oplysninger om bispestolens afhændel
ser af jordegods og praktisk talt ingen om fæsterne og deres afgifter
eller om dyrkningsmetoder, høstudbytte o. lign. Ved hjælp af regi
straturen kan man således ikke give en udtømmende skildring af
bispegodsets historie, men må indskrænke sig til at undersøge, hvor
meget gods bispestolen erhvervede i de forskellige tiårsperioder, der
kommer på tale, og hvor store bestræbelser den måtte udfolde for at
sikre besiddelsen af det erhvervede gods. Det fremgår som regel ikke
af regesterne, hvor store de arealer var, til hvilke ejendomsretten
skulle forsvares, eller hvor stærkt besiddelsen af de pågældende jor
der var truet. Ved bestemmelsen af sikringsbestræbelsernes omfang
må man derfor nøjes med det fingerpeg, antallet af de breve giver,
som bisperne erhvervede til forsvar for deres rettigheder.
Heller ikke til en behandling af ovennævnte sider af bispegodsets
historie er det materiale, registraturen indeholder, fuldstændigt. I
middelalderen var det således ikke nødvendigt, at overdragelser af
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jordegods og sikring af erhvervede rettigheder i jordegods, der fore
gik eller afhjemledes på tinge, blev bekræftet ved udstedelse af tings
vidner. Desuden må man regne med, at nogle af bispernes adkomst
breve er gået tabt før 1558. Andre er sandsynligvis sprunget over
ved registreringen. Andre igen, som angik senere afhændet gods, er
afleveret til de nye ejere.
Det er imidlertid ikke den eneste mangel ved registraturen som
kilde, at den ikke omtaler alle biskoppernes godserhvervelser og for
søg på at beskytte deres rettigheder i jordegods. Store vanskeligheder
volder det også, at dens gengivelser af de breve, den medtager, er
stærkt forkortede, upræcise og undertiden positivt forkerte.
Regesternes fortolkning.
Rettelser og tilføjelser til deres oplysninger.
Skal en regest benyttes til de ovenfor beskrevne undersøgelser af
sider af bispegodsets historie, må den referere så meget af det regi
strerede brevs indhold, at man kan fastslå, om det er erhvervet af
bispestolen eller af andre, såsom kirker, biskoppen havde i forsvar,
eller personer, som senere afhændede de pågældende ejendomme til
bispestolen. Var et brev erhvervet af bispestolen, skal man kunne af
gøre, om det angik jordegods eller ikke handlede om rettigheder i
fast ejendom. I bekræftende fald skal det fremgå af regesten, om
brevet dokumenterede overdragelser eller forberedelser til senere
stedfundne overdragelser af rettigheder i jordegods, eller om det
tjente til at sikre bispestolens tidligere erhvervede rettigheder i jor
degods. Af regesterne til de breve, som dokumenterede overdragelser
af gods til bispestolen, skal det fremgå, hvornår overdragelserne
fandt sted, i hvilket herred, sogn og ejerlav de overdragne ejen
domme lå, hvor store de var, og hvilke rettigheder i disse ejendomme
overdragelserne omfattede. Er regesternes opgivelser forkerte, skal
de så vidt muligt rettes, og er de utilstrækkelige, skal de suppleres
ved fortolkning.
I det følgende betegnes de breve, der lå i arkivet på Silkeborg,
med de bogstaver og numre, under hvilke de er registrerede i regi
straturen 1558. Ser man bort fra Tvilum klosters og stiftelsen i Karups adkomstbreve, nemlig H 1-56, N 1-53 og O 1-51, angår neden-
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nævnte breve gods, der lå i Vrads, Hids og Lysgård herreder samt
i den del af Gern herred, som lå under Silkeborg i 1586: A 1-10,
B 1-38, C 1-28, D 1-14, E 1-55, F 1-55, G 1-19, J 1-51 og 53-56,
K 1-3, 6-12 og 18, L 1-37, M 1-15, P 4 og 16, R 16 og 55, S 70-71,
T 1-3 og 37-38.

Retshistoriske og sproglige fortolkninger:
Breve, der dokumenterede, at en jorddrots rettigheder i gods
erhvervedes af eller tilhørte andre end Århus bispestol.
N år bispestolen (eller en af de kirker, der var underlagt bispestolens
forsvar) erhvervede jordegods, som havde tilhørt klostre, præbender
eller privatpersoner, blev deres adkomstbreve på de pågældende ej
endomme ofte overført til bispearkivet og er derfor registreret i regi
straturen 1558. Til disse breve hørte utvivlsomt største parten af
dem, hvis regester udtrykkeligt anfører, at de, hvis rettigheder til
nyerhvervet eller tidligere erhvervet gods de registrerede breve do
kumenterede, var ovennævnte institutioner eller personer:
1329, E 23; 1334, M 13; 1338, J 27; 1340(?), D 11; 1360, L 1;
1401, L 4a; 1403, D 14; 1418, R 55; 1420, R 16; 1423, L 4b;
1425, L 9; 1437, F 32; 1439, B 25; 1441, C 16; 1442, L 26; 1457,
C 5; 1459, G 9; 1460, M 8; 1464, F 43; 1471, F 55; 1471, L 27;
1472, M 9; 1476, G 2; 1481, E 36; 1483, C 23; 1486, E 19; 1486,
F 54; 1492, E 44; 1500, G 3; 1504, G 5; 1524, E 27; u. d., L 32a.
Klostre og private personer, som tidligere havde ejet det pågæl
dende gods, omtales i B 36, C 15, C 21, C 24, F 37, F 51, J 16.
Af de dokumenter, der benævnes breve, tingsvidner, stokkenævn,
bevisninger, bekendelser og vidnesbyrd i almindelighed, og som
handler om privatpersoners, klostres og præbenders erhvervelse eller
besiddelse af jordegods, er enkelte refereret i nutid, men de fleste i
fortid. For sidstnævnte breves og for alle vidissernes vedkommende
foreligger den mulighed, at de er erhvervet af bispestolen efter, at
det pågældende gods var overdraget til biskoppen, og for at doku
mentere de tidligere ejeres og derigennem bispens egen adkomst til
godset.

123
Siden reformationen tilhørte Silkeborg slot og dets underliggende
gods kongen. Alle de registrerede breve, som er udstedt efter stats
kuppet 11. august 1536, har altså altid ligget i kongens arkiv:
1537, C 8; 1538, E 24; 1539, B 30; 1539, B 32; 1539, B 35; 1539,
E 46; 1539, F 1; 1539, F 47; 1540, C 4; 1541, C 13; 1541, E 18;
1541, F 44; 1542, B 18; 1542, C 7; 1543, F 10; 1544, B 31; 1544,
E 21; 1544, F 18; 1546, P 16. Vedrørende 1540, J 49 og 1541,
K 18 se nedenstående afsnit om sognekirkernes adkomstbreve.
Ved krongodsets indlemmelse i Silkeborg len eller senere, når der
blev brug for dem, blev kongens adkomstbreve på alle eller nogle af
hans ejendomme i Vrads, Hids, Lysgård og den vestlige del af Gern
herred overført til Silkeborg fra arkivet på Skanderborg. Såfremt de
ikke er afleveret til bispearkivet, fordi de angik ejendomme, kongen
havde afstået til biskoppen, har dette i alt fald været tilfældet med
de breve, som udtrykkeligt omtaler, at de dokumenterer kongens og
ingen andens rettigheder i jordegods. Medens kronens indkomster af
selvejergodset i en række herreder og skibener i den østlige del af
stiftet var overladt bispestolen, er der intet vidnesbyrd om, at
biskoppen har oppebåret herlighedsafgifter af jordegne bønder i Sil
keborg lens godsdistrikt. De breve, der dokumenterede, at jord var
ledingspligtig, må altså ligeledes være erhvervet af kongen, eller, da
alle ledingspligtige gårde i slutningen af middelalderen var jordegne,
af dem, bondeejet tilhørte:
1459, J 4; 1484, G 11.
Sognekirker, som ikke havde verdslige patroner, stod under en
(syssel)provsts tilsyn eller var inkorporeret i domkapitlet eller i her
reklostre med provsterettigheder, var underlagt biskoppens forsvar
(se ovenfor s. 116). Da det hørte til biskoppens pligter at beskytte
disse kirkers rettigheder, var deres adkomstbreve ofte deponeret i
bispearkivet. Hvis en regest udtrykkeligt omtaler, at det registrerede
brev handler om gods, en sognekirke eller et præstekald erhvervede
eller besad, og hvis det ikke er afleveret til bispearkivet, fordi det
angik ejendomme, der var overdraget til bispestolen, må man for
mode, det har tilhørt den pågældende kirkes arkiv, men var depone
ret på Silkeborg. Biskoppen havde i øvrigt ikke blot pligter over
for de kirker, han havde i sit forsvar. H an oppebar også afgifter af
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disse kirker og deres jordegods. Kirkernes adkomstbreve var således
på en måde også bispestolens.
1418, B 16 (Balle kirke); 1426, B 28 (Balle k.); 1446, F 42 (Hinge
k.); 1465, E 47 (Sjørslev k.); 1467, F 7 (Høbjerg k.); 1470, J 39
(N.-Snede k.); 1478, E 30 (Sjørslev k.); 1482, K 6 (Klovborg k.);
1486, F 17 (Hørup k.); 1492, J 48 (Skader = Klovborg k.); 1494,
K 3 (N.-Snede k.); 1495, E 32 (Hørup k.); 1495, J 45 (Skader =
Klovborg præstekald)1); 1496, K 2 (Ejstrup k. og præstekald);
1497, E 16 (Ungstrup k.); 1497, J 46 (Klovborg k. og præstekald);
1498, F 15 (Ungstrup k.); 1499, F 13 (St. Margrete kapel i Vranum = Almind sogn)2); 1499, J 34 (Linderup k.); 1499, K 7
(Klovborg k.); 1521, E 20 (Højbjerg k.); 1541, K 18 (præstekald
i Vrads herred). (J 52, K 4-5 og 13-17 angår Klovborg og H am 
mer kirkers gods i Jelling syssel.)
Ordene kirkejord, kirkegård og kirkeskov betød sædvanligvis en
jord, en gård og en skov, der tilhørte en landsbykirke, som oftest
kirken i det sogn, hvori vedkommende ejendomme lå. Ligesom de
breve, der handler om gods, en sognekirke eller et præstekald erhver
vede eller besad, således har de breve, der angår kirkegårde, kirke
jorder og kirkeskove, formodentlig tilhørt en sognekirkes arkiv, men
været deponeret på Silkeborg:
1451, E 17 (Vranum kirkegård i Vranum = Almind sogn); 1484,
E 9 (Vinderslev kirkegård)3); 1491, B 4 (Lemming kirkegård)4);
1496, J 38 (N.-Snede kirkemark); 1523, M 12 (kirkegården i Farre
i Sporup sogn); 1525, F 3 (Højbjerg kirkegård); 1531, F 4 (Høj
bjerg kirkegård); 1540, J 49 (kirkebolet i Ejstrup).
1) Tingsvidne, at 12 ejere har sat sten mellem præstegården og kongens gård item
på forte og udgang til Skader. Dette tingsvidne kan altså også være erhvervet
af en af kongens lensmænd.
2) Se Trap: D anm ark5 VII, s. 412. Stedfæstelserne Trap samme bd., s. 453 og i
registeret til Æ. D. A. er altså ikke rigtige.
3) Ved mageskiftet fik »kirken« to gårde i Almtoft, som ligger i Hørup sogn,
men grænser op til Vinderslev sogn, i stedet for gods i Vesterp, der ligger i Vin
derslev sogn, og Vinderslev kirkegård. Da Vinderslev kirkegård utvivlsomt til
hørte Vinderslev kirke, betyder »kirken« i denne regest snarest Vinderslev kirke
eller biskoppen som den, der havde Vinderslev kirke i forsvar.
4) Lemming kirke blev senere forlenet bort til Alling kloster. Se C 27 og Æ.D.A.
II, s. 179, F 10.
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Bispestolens gods kaldes undertiden gods, der tilhørte kirken eller
den hellige kirke. Udelukket er det derfor ikke, at betegnelserne kir
kejord, kirkegård og kirkeskov lejlighedsvis anvendtes om ejendom
me, der tilhørte biskoppen. Muligt er det også, at samme brev angik
gods, der tilhørte en sognekirke, og gods, der tilhørte bispestolen.
Middelalderens domme blev ikke trykt; men interesserede skaf
fede sig ofte kopier af domme af principiel karakter, som landstin
gene eller kongens retterting havde afsagt. I arkivet på Silkeborg lå
der således to (kopier af) domme, ved hvilke henholdsvis et lands
ting og kong Hans havde truffet den afgørelse, at et sandemændstog om herreds- eller markskel ikke ændrede ejendomsgrænser, der
var fastlagt ved lavhævd.
1491, J 29; 1530, C 25.
Breve erhvervede af Århus bispestol.
En række regester anfører udtrykkeligt, at de registrerede breve an
gik Silkeborgs tilliggende eller var adkomstdokumenter, der var ud
stedt til bispedømmet, bispen (i Århus) eller en navngiven Århus
biskop.
1414, B 27; 1414, A 6; 1430, E 25; 1432, L 2; 1433, A 3; 1435,
L 3; 1439, B 38; 1436(?), B 36; 1444, L 5; 1446, D 6; 1446, F 33;
1452, B 5; 1456, B 29; 1463, A 2; 1466, L 12; 1475, L 33; 1487,
T 3; 1488, T 2; 1512, C 26; 1520, E 45a; 1530, J 7; 1532, A 10;
1532, C 27.
De katolske biskopper havde deres egen private formue. Den mu
lighed foreligger derfor, at nogle af de breve, der er udstedt til en
(navngiven) biskop, angår gods, han ejede privat, og at de pågæl
dende breve er indlemmet i bispearkivet ved en fejltagelse eller først
blev afgivet til dette arkiv, efter at han senere hen havde afstået
det gods, de omhandler, til bispeembedet.
I regesten A 3 er biskop Ulrik og kirken og i regesten C 19 er År
hus domkirke og bispedømmet synonymer. I disse regester og i man
ge andre betyder kirken, den hellige kirke, Guds hus, domkirken,
Århus domkirke eller St. Clemens domkirke i Århus utvivlsomt det
samme som Århus bispestol.
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1405, F 38; 1460, E 15; 1485, E 10; 1485, J 3; 1487, C 18; 1488,
D 1; 1488, J 16; 1489, A 7; 1490, D 13; 1491, D 5; 1493, J 15;
1493, J 24; 1493, J 50; 1494, B 20; 1495, J 10; 1496, J 22; 1498,
F 49; 1498, J 47; 1499, F 19; 1499, F 50; 1499, M 10; 1500, F 36;
1501, B 19; 1501, F 11; 1503, C 3; 1503, K 8; 1507, F 40; 1507,
F 41; 1512, B 1; 1523, M l l 1); 1524, C 19; 1528, B 12; 1528,
B 13; 1536, J 36; u. d., J 21 (4 breve).
Biskoppen førte som ovenfor omtalt tilsyn med mange sognekir
kers gods, og hvad domkirken angår, bistod biskoppen lejlighedsvis
domkapitlet med bestyrelsen af dens gods (se J. O. Arhnung: Ros
kilde Domkapitels Historie I, s. 303, og Århusgård og Åkær lens
jordebog 1544, s. 124). Det er således ikke udelukket, at kirken og
domkirken i regesterne til nogle af bispearkivets breve betyder hen
holdsvis sognets kirke og domkirkens bygningsfond.2)
Enkelte regester anfører ikke udtrykkeligt, at de registrerede breve
var udstedt til bispen eller til kirken; men de omtaler biskoppen el
ler kirken på en sådan måde, at man må formode, de pågældende
breve var erhvervet for at dokumentere bispestolens rettigheder i
jordegods.
1436, A 5; 1445, J 54; 1463(?), A 1; 1503, J 44; 1505, J 41; 1512,
C 15; 1524, C 19; 1530, C 21; 1530, C 223); 1530, G 19.
Nogle af de personer, som erhvervede adkomstbreve på jordegods,
var ansat i bispestolens tjeneste. Hvis intet taler derimod, må man
gå ud fra, at deres breve, som er medtaget i registraturen, er udstedt
til dem på bispestolens, eventuelt på de landsbykirkers vegne, der
var underlagt biskoppens forsvar.
1) Brevet M 11 var en lavhævd ikke blot på ejendomme, som tilhørte kirken,
men også på Hellig Kors alterets gård i Farre. Da alteret var stiftet af biskop
Peder Jensen Lodehat (se ovenfor s. 115), var grunden til, at bispen søgte at værne
alterets besiddelser, antagelig den, at alteret stod under hans patronat.
2) Brevet F i l kaldes en lavhævd på hus og jord til kirken i Lysgård. Der reg
nes med, at »i Lysgård« går på »hus og jord« alene; men den mulighed forelig
ger, at stedfæstelsen også gælder kirken, der i så fald er sognekirken i Lysgård.
3) Brevet 1462, F 46, er ifølge registraturen en lavhævd på Hindbjerg undtagen
kirkens rettighed. Brevet er snarest erhvervet af biskoppen, men kan også være
en genpart af anden mands lavhævd, som bispen havde ladet udfærdige, for at
han kunne dokumentere, at bispestolens jord var undtaget fra lavhævden. I det
første tilfælde betyder kirken antagelig sognekirken, i det sidste bispestolen.
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1439, B 26 (Lange Ove af Silkeborg); 1485, J 3 (hr. Anders på
Silkeborg); 1503, C 24 (hr. Ib af Silkeborg); 1501, J 30 (herreds
provsten for Vrads herred, altså en af biskoppens officialer).
Så godt som alle regester opgiver, hvem der har udstedt de regi
strerede breve. Derimod er der mange, som ikke anfører navne eller
titler på dem, hvis erhvervelse eller retmæssige besiddelse af jorde
gods brevene dokumenterede. Man må regne med, at det store fler
tal af disse breve, nemlig alle de breve, der ikke er anført ovenfor,
er udstedt til bispestolen.

Breve, der dokumenterede samtidige overdragelser eller forberedelser
til senere stedfundne overdragelser af jordegods til bispestolen.
Af de breve, som man efter registraturens referat af deres indhold
at dømme snarest må formode er erhvervet af bispestolen, betegnes
de 48 i regesterne som skødebreve eller som navngivne personers og
institutioners skøder på gods.
1333, C 6; 1433, A 4; 1436(?), B 36; 1442, E 1; 1444, L 6; 1444
L 7; 1445, F 39; 1446, D 6; 1448, B 14; 1449, J 18; 1460, M 7;
1462, L 14; 1467, E Ile ; 1472, F 53a; 1472, L 29; 1472, L 34;
1473, L 22; 1473, L 25; 1474, L 13; 1475, L 24; 1475, M 1; 1475,
M 6; 1477, L 16; 1478, L 23; 1479, B 34; 1479, S 71; 1480, F 27;
1483, K 9; 1484, K 10; 1485, B 7; 1485, E 39; 1486, B 9; 1489,
F 29; 1490, G 13a; 1495, G 13b; 1495, G 13c; 1495, G 13d; 1496,
G 13e; 1497, E 55; 1501, G 4; 1502, G 17; 1504, F 53b; 1505,
G 8; 1510, F 2; 1512, L 35; 1513, G 15; 1515, F 53c; 1519, J 12.
Desuden omtales tilskødning af fast ejendom i A 5, C 19, E 26
og J 41.
Overdragelsen af den fulde ejendomsret til jordegods blev oprin
delig foretaget ved skødning, som var en symbolsk handling ledsaget
af en mundtlig erklæring. Da skødning i henhold til Jyske lov I, 37,
kun kunne foregå på tinge (herreds-, birke- eller bytinget for det
område, hvori godset lå, sysseltinget, landstinget eller kongens retterting), var det egentlige skriftlige bevis for en stedfunden tilskødning
af jord i Jylland et tingsvidne eller for de skødningers vedkommen
de, der blev foretaget på rettertinget, en af kongen udstedt bevid-
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neise. I mange tilfælde erstattede eller supplerede man imidlertid
denne dokumentation med en af den tidligere ejer udstedt erklæring
om skødningens foretagelse. For adelige var det en æressag at over
holde skriftligt indgåede forpligtelser. Da et af en adelig forseglet
brev således kunne give den nye ejer samme sikkerhed som en lov
formelig tilskødning, blev det efterhånden almindeligt, at adelige
ikke skødede deres gods på tinge, men nøjedes med at udstede et
brev, som kundgjorde afståelsen. Sidstnævnte breve kaldes skøder
eller skødebreve; men disse betegnelser anvendtes sikkert tillige om
ovennævnte erklæringer vedrørende skødninger, der fandt sted på
tinge, muligvis også om de tingsvidner og kongebreve, der dokumen
terede sådanne tilskødninger. Da det må betragtes som udelukket, at
skøder til bispestolen var udstedt mortis causa, må alle de skøde
breve, hvorved adelige afstod deres jordegods til biskoppen, være
samtidige med afhændelserne. H vad erklæringer, kongebreve og
tingsvidner om skødninger foretagne på tinge angår, anfører de altid
datoerne for de pågældende tingmøders afholdelse og er som regel
udstedt samme dag. Som det vil blive nærmere omtalt nedenfor,
foregik pantsættelser oprindelig på tinge og kaldtes vædskødninger
eller blot skødninger. At noget af de breve, der er registreret som
skøder og skødebreve, skulle handle om pantsættelser, er dog lidet
troligt.1)
I 5 regester kaldes de breve, hvis indhold regesterne gengiver,
ejendomsbreve
1458, F 31; 1479(?), E 40; 1480, F22; 1486, C 2; 1487, C 18.
Brevet Q 8b, som også kaldes et ejendomsbrev, er tillige registre
ret i den Skanderborgske registratur (Æ. D. A. I, s. 209, G 37), der
betegner det som et købebrev. Det må formodes, at de øvrige ejen
domsbreve ligeledes var købebreve, altså kontrakter, ved hvilke ud
stederen på visse betingelser forpligtede sig til at skøde jordegods til
brevenes modtagere, der eventuelt samtidig fik brugsret til godset.
1) I Dansk Retshistorie, Tingsret, s. 74, gør H. Matzen opmærksom på, at ordet
skøde lejlighedsvis benyttes om skriftlige tilsagn om senere skødning på tinge.
Registraturen 1558 synes imidlertid at anvende betegnelserne ejendomsbreve og
købebreve om den slags tilsagn. Undertiden udstedte en sælger to skøder på de
samme rettigheder i en ejendom. Det yngste skøde må i disse tilfælde betragtes
som et stadfæstelsesbrev, der sikrede tidligere erhvervede rettigheder.
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De fleste købebreve har haft endelig afhændelse til følge; men i
nogle tilfælde blev de stillede betingelser ikke opfyldt, eller kontrak
ten blev brudt eller hævet.
Undertiden udstedte sælgeren et magtebrev, der gav tredjemand
fuldmagt til at skøde det gods, han agtede at afhænde, på tinge.
Disse magtebreve blev altså ikke udstedt til biskoppen; men de er
led i forberedelserne til afståelser af gods til ham.
1463, A 2. Et sådant magtebrev omtales også i A 1.
De i magtebrevene omtalte skødninger har antagelig fundet sted,
selv om der ikke findes regester til skøder på de pågældende ejen
domme. Som ovenfor omtalt blev det efterhånden skik og brug, at
adelige afhændede deres jordegods ved udstedelse af skødebreve. Da
det er usandsynligt, at nogen skulle give en anden skriftlig fuldmagt
til at udstede et brev på sine vegne, tyder magtebrevet A 2, der er
udstedt af to adelige damer, på, at det endnu på denne tid kunne
forekomme, at adelsgods blev skødet bort på tinge.
Før jordegods kunne sælges til fremmede, skulle det i nogle til
fælde lovbydes, det vil sige tilbydes de nærmeste slægtninge på tre
ting. At lovbydelse havde fundet sted, blev dokumenteret ved ud
færdigelse af et tingsvidne. Af sådanne lovby delsesvidner omtaler
registraturen kun ét, nemlig
1446, D 4.
6 breve betegnes i regesterne som mageskifter, mageskiftebreve,
breve på gods, biskoppen fik til mageskifte, eller breve, at biskop
pen skulle have gods til vederlag for andet gods
1418, A 9; 1433, A 3; 1470, G 1; 1485, E 10; 1503, C 3; 1520,
E 45a.
Mageskiftebrevene kan både være skøder og ejendomsbreve. Om
dem gælder altså, hvad der ovenfor er bemærket om disse breve.
I markfællesskabets tid ejede de enkelte lodsejere ikke bestemte
jordstykker, men andele af bymarken. Breve, der angår rebnings
forretninger og magelæg mellem mændene i samme by, dokumente
rer således ikke erhvervelsen af nye rettigheder i jordegods.
Overdragelse af begrænsede rettigheder i jordegods blev i 60 til
fælde dokumenteret ved de breve, der i regesterne kaldes pantebreve
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1371, L 11; 1403, C 28; 1406, B 15; 1408, L 31; 1414, B 21;
1426, B 17; 1438, J 17; 1444, L 5; 1446, B 3, 1453, F 30; 1453,
G 7; 1454, E 8; 1459, E 2a; 1461, E 2b; 1465, E 7; 1469, G 18;
1472, L 18; 1472, L 19; 1472, L 21; 1473, L 30; 1474, M 5; 1474,
F 2 4 ;1 4 7 6 ,F 26; 1476, L 15; 1477,E 41; 1478, B 37; 1478,F 23;
1479, B 33; 1479, F 25; 1481, B 2; 1481, E 3; 1485, B 6; 1485,
B 8; 1485, T 1; 1490, E 6; 1499, G 6; 1502, G 16; 1509, M 14;
u. d. 4 breve, E lla -d ; u. d. 3 breve, F 28a-c; u. d. 2 breve, F 52ab; u. d. 9 breve, G 12a-i; u. d. 4 breve, S 70a-d. De i C 20 om
talte breve på gæld er muligvis også pantebreve.
Pantsættelser foretoges oprindelig på tinge og kaldtes vædskødninger eller blot skødninger. Efterhånden blev det imidlertid almin
deligt, at man stadfæstede pantsættelserne ved breve udstedte af
pantsætterne. Disse breve afløste med tiden helt pantsættelserne på
tinge, som efter år 1400 kun forekom sjældent (H. Matzen: Den
danske Panterets Historie, s. 227-32). Af de i registraturen omtalte
pantebreve stammer de fleste fra tiden efter år 1400. Det må således
formodes, at de pantsættelser, disse breve handler om, som regel blev
foretaget ved brevenes udstedelse. I øvrigt er det heller ikke sand
synligt, at de breve, som eventuelt bekræftede pantsættelser fore
tagne på tinge, er meget yngre end pantsættelserne. Også i middel
alderen kan det forekomme, at en debitor beholdt en pantsat ejen
dom i sin besiddelse; men da kreditor derved gik glip af de rettig
heder, han kunne opnå ved pantsættelsen ud over dem, der også
tilkom de kreditorer, hvis fordringer ikke var sikret ved noget pant
(se H. Matzen: Den danske Panterets Historie, s. 245-53), var det
mest almindeligt, at panthaveren overtog pantet. Da pantesummerne
som regel var lige så store som købesummerne (se C. A. Christensen
i Historisk Tidsskrift 10. rk. I, s. 454 f.), var den reelle forskel på
de middelalderlige pantsættelser og salg med tilbagekøbsret ikke stor.
3 breve er registreret som breve, at debitor forhøjer et pant
1462, E 4; 1472, L 20; 1473, L 32b.
I almindelighed var det, der blev forhøjet ved den slags breve,
blot pantesummen. De skaffede således ikke kreditorerne mere gods,
men gjorde det vanskeligere at indløse panterne og øgede derved de
res rettigheder i det gods, de havde i pant.
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Regesterne betegner 9 breve som opladelsesbreve eller breve, at en
person eller en institution oplader, har opladt gods
1414, B 27 (sit og sine børns gods); 1435, L 3 (rettigheder i gods);
1438, B 22 (gods); 1439, B 38 (gods); 1446, F 33 (gods); 1452,
B 5 (rettigheder i gods); 1462, E 5 (gods); 1487, T 3 (pant); 1512,
C 26 (rettigheder i gods). Desuden omtales opladelse af gods til
bispestolen i C 15.
Fik en panthaver brug for de penge, han havde lånt pantsætteren,
kunne han for betaling oplade sine panterettigheder til tredjemand.
Oprindelig foregik opladelsen på tinge og dokumenteredes ved tings
vidne eller den hidtidige panthavers erklæring. Efter ca. 1400 skete
overdragelsen som regel ved aflevering af pantebrevet og udstedelse
af et opladelsesbrev eller følgebrev (se H . Matzen: Den danske Pan
terets Historie, s. 390 ff.). De rettigheder, der afstodes ved opladelsesbrevene, var som regel panterettigheder; men opladelsen kan også
angå andre rettigheder som f. eks. dem, der knyttede sig til besid
delsestagen af fast ejendom. De breve, der kaldes opladelsesbreve
eller breve, at udstederen oplader gods, har utvivlsomt konstitueret
opladelsen eller er med den omtrent samtidige erklæringer. Derimod
kan B 27: et latinsk brev lydende, at fru Thore har opladt gods til
biskoppen, være yngre end opladelsen.
Samme betydning som oplade, når det anvendes om andre rettig
heder end panterettighederne, har ordet antvorde formodentlig i bre
vet
1414, A 6.
Ligesom panthaveren kunne oplade sine rettigheder til en anden,
således kunne pantsætteren overdrage indløsningsr etten, det vil altså
sige ejendomsretten, til tredjemand. Et af de registrerede breve om
tales som et magtebrev til at foretage en sådan indløsning
1432, L 2.
Ved tre andre breve anerkendte to kreditorer, at bispen eller en af
hans lensmænd havde indløst nogle gårde, de havde haft i pant. Da
det ikke er sandsynligt, at biskoppen havde lånt penge af de pågæl
dende, er der antagelig også for disse breves vedkommende tale om
ejendomme, til hvilke biskoppen havde fået indløsningsretten over
draget
1439, B 26; 1466, L 12; 1475, L 33.
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Hvis en debitor ikke betalte sin gæld, kunne fordringshaveren
skaffe sig dækning for sit tilgodehavende ved rigens rets dele og
blive indført i hans gods af ridemænd. En sådan indførsel omtales
formodentlig i brevet L 28.
3 breve omtales i registraturen som breve af en person eller insti
tution på jordegods
1391, J 23; 1484, F 45; 1489, F 21.
Disse breve kan være dokumenter, ved hvilke deres udstedere
stadfæstede deres egne eller deres slægtninges tidligere godsafståelser,
eller i hvilke de på anden vis anerkendte bispestolens ret til de ejen
domme, de omhandler. Snarest var de dog breve, der dokumenterede
en samtidig overdragelse af gods til biskoppen. Derimod kan doku
menter, der er registreret som breve lydende på gods, lige så godt
være lavhævder, sandemændsbreve el. lign. dokumenter, som tjente
til at sikre allerede erhvervede rettigheder.
1520 eller uden dato, E 45b-d.
I brevene C 21, J 44 og J 54 omtales gods, som bispestolen havde
»fået« af de hidtidige ejere.

Breve, der skulle sikre bispestolens rettigheder
i tidligere erhvervet jordegods.
Et af de breve, der skulle sikre bispestolens rettigheder i tidligere
erhvervet gods, var et tingsvidne, ifølge hvilket sælgeren af jorde
gods bekendte, at hun havde fået fuldt vederlag for og ikke havde
nogen andel i godset, ligesom hendes mand stadfæstede hendes skøde
(1436, A 5). I et andet vedkendte tre brødre sig, at de ingen ret
tigheder havde i en gård (1502, E 42), medens udstederne af to breve
tilstod, at de havde gods i leje eller forlening af biskoppen (1499,
M 10; 1532, C 27). Brevet 1430, E 25, der kaldes et brev på gods,
en mand havde i leje af bispen, tilhørte antagelig samme kategori
som M 10 og C 27.
En del breve var sognevidner (af 24 mænd), tingsvidner eller stok
kenævn (af 24 mænd), der ikke angår retslige forretninger som syn,
rebninger og lavhævder, men blot fastslår, at gods tilhørte bispesto
len, eller at jorder var en part af de gårdes tilliggender, som bispen
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ejede, eller hørte med til de ejerlavs besiddelser, i hvilke han havde
anpart. Ved andre af disse sognevidner, tingsvidner og stokkenævn
bevidnes det, at jordegods tilhørte biskoppen eller kirken eller havde
tilhørt bispestolen eller dem, der afhændede de pågældende ejen
domme til biskoppen, i 30 år eller mere, uden at nogen i almindelig
hed eller bestemte personer havde kæret derpå.
1405, F 38; 1460, E 15; 1488, D 1; 1490, D 13; 1493, J 15; 1493,
J 24; 1495, J 10; 1496, J 22; 1498, F 49; 1499, F 50; 1501, B 19;
1524, C 19; 1528, B 12; 1528, B 13; u. d., J 21a-d; (tingsvidne
indført i vidisset C 22).
Nogle af regesterne til disse breve indeholder tillige oplysninger
om, at de omhandlede jorder var bispestolens enemærker (C 19, J 10,
J 22), eller de omtaler, hvad de grænsede op til, eller hvorledes skel
let mellem dem og nabojorderne var afmærket (B 12, B 13, B 19,
J 22).
I de øvrige tingsvidner, som ikke vedrører retslige forretninger,
konstateres det, at gårde ikke var selvejergods (men tilhørte bispe
stolen) (1451, E 29; 1467, J 26), at en ejendom var opstået ved ud
stykning af en anden ejendom (som tilhørte bispestolen) (1493, E 54;
1493, F 12; 1524, C 19), at et »bygge« (der tilhørte bispestolen) var
flyttet ind til en by (1536, J 36), at navngivne jorder eller bestemte
rettigheder i bymarken tilhørte gårde (som bispestolen ejede) (1456,
B 29; 1464, F 20; 1503[?], J 44), at en gård havde samme bymål
som byens andre brydegårde (1471, E 51), at enge og kær var lod
skiftede (1469, M 4), at et skel mellem to marker gik et bestemt
sted (1511, C l ) 1), at søer, skove og agre tilhørte en bestemt by eller
var fælles for flere byer (1433, E 31; 1483, E 33; 1483, F 9).
Brevene 1430, L 10, 1445, D 10, 1460, L 8, 1480, E 35, 1499, F 48
og u. d., G 10a og b kaldes i registraturen tingsvidner, sognevidner
og stokkenævn på eller om jordegods. Disse tingsvidner m. m. kan
angå overdragelser af rettigheder i de pågældende ejendomme, som
er foretaget på tinge; men da afståelse af jordegods til bispestolen
praktisk talt altid blev dokumenteret ved breve udstedte af de hid
tidige ejere, er dette ikke sandsynligt. Snarest skal tingsvidnerne
1) C 1, der kaldes et tingsvidne om markskel, kan dog også omhandle et sandemændstog eller en anden retslig skelforretning.
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henføres til de i de nærmest foregående afsnit behandlede grupper
af tingsvidner. En af regesterne (L 8) giver nærmere oplysninger om
de omhandlede jorders beliggenhed.1)
En stor part af de dokumenter, der ligger i de yngre godsarkiver,
er tingsvidner, der fastslår, at skelkrænkelser har fundet sted, at en
mand uberettiget har udnyttet en anden mands jord. Der har utvivl
somt også i arkivet på Silkeborg ligget en del breve af den art, som
imidlertid blev forbigået ved registreringen. N år J 15 (1493), som
kaldes et sognevidne om skovhugst i Salten og Vrebjerg, er med
taget, skyldes det antagelig, at dette sognevidne tillige fastslår, at
Vrebjerg har tilhørt bispestolen i mands minde.
Besiddelse af jordegods kunne man ikke blot forsvare ved at do
kumentere sine egne rettigheder, men også ved at godtgøre, at mod
partens adkomster var utilstrækkelige. Et eksempel på sidstnævnte
fremgangsmåde giver tingsvidnet F 37 (1500), der beviste, at et brev,
som anfægtede bispestolens rettigheder i jordegods, ikke var behørigt
forseglet.
Til sikringen af rettigheder i jordegods havde man i middelalde
ren udviklet forskellige procedurer såsom rebnings- og skelforretnin
ger ved 12 ejermænd, sandemændstog og indværgning ved lavhævd,
der foregik på åstederne, men i regelen blev forberedt og afhjemlet
på tinge.
Rebnings- og skelforretninger ved 12 ejermænd dokumenteres ved
de breve, der er registreret som et tingsvidne, hvorledes 12 ejere re
bede en skov og en mark (1527, C 9), et tingsvidne efter ejermænds
ed om en skov og en mark (1528, J 32), et ejers (d. v. s. ejermænds)
brev, at en skov er rebet (1533, B 23), og et brev, hvorledes en skov
blev loddet og skiftet (1536, D 7). Tingsvidnet 1531, J 53, kaldes
et tingsvidne, at fire mænd samtykte i, at de to af dem skulle have
en eng i de andres skovskifte til vederlag, formodentlig for at undgå
en omrebning af (en del af) bymarken. Jævnfør P 12 og T 41.
1) Brevet L 10 kaldes et tingsvidne på et skovskifte på Skellerup skov. Skov
skifte betyder snarest skovlod, men kan også betyde udskiftning af skoven
(jævnf. T 8). I sidstnævnte tilfælde skal regesten henføres til en af de nedenfor
behandlede grupper.
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Længere ned i tiden var det altid 12 ejermænd, der svor om går
denes tilliggender i en by og om skel mellem agre og tofter i samme
by. I registraturen 1558 omtales imidlertid en del sandemændsbreve,
(tingsvidner efter og bevisninger på) sandemændstog og -eder ved
rørende enkelte byer og bymarker, gårde og deres bymål, jorder og
rettigheder i jorder.
1470, M 2; 1472, E 52; 1483, F 16; 1485, J 33; 1493, J 50; 1495,
J 56; 1498, J 47; 1500, F 36; 1507, F 41; 1517, L 36; 1526, K 1;
1527, J 37; 1533, J 14; 1536, C 14.
Sandemændsbrevene på enkelte byers marker kan dog også angå
disse markers skel og hører i få fald hjemme i den næste gruppe.
Fastlæggelsen af skellet mellem to eller flere byer eller herreder
var såvel i middelalderen som senere hen sandemændenes sag. 19
breve er registreret som sandemændstog, sandemændsbreve, breve og
tingsvidner, der dokumenterede, at sandemænd havde draget skel
mellem to eller flere herreder, to eller flere byers marker eller skove.
1443, E 37 = E 38; 1481, J 2; 1484, E 50; 1491, J 35; 1492, C 12;
1499, E 49; 1500, F 8; 1501, J 1; 1503, J 55; 1517, J 8; 1524,
B 24; 1526, F 35; 1526, J 51; 1529, J 25; 1531, J 5; 1531, J 9;
1531, M 15; 1535, B 10; 1535, P 4. (Sandemændstog omtales i
E 33 og C 11.)
Brevet J 9 kaldes et sandemændsbrev, som blev taget til Vrads
herreds ting. De øvrige sandemændsbreve og sandemændstog er an
tagelig også sådanne tingsvidner, der dokumenterede, at sandemændene havde hjemlet deres skelforretning på tinge, ikke breve ud
stedte af sandemændene.
N år en mand havde indværget sin jord med lavhævd, stod hans
lovhøringer frem på næste ting og bevidnede indværgningen. 39 af
de registrerede breve kaldes lavhævder og lavhævdsbreve, d. v. s.
tingsvidner, der dokumenterede de af lovhøringerne fremsatte bevid
nelser om stedfundne indværgninger med lavhævd.
1418, D 12; 1421, K 11; 1460, E 34; 1462, F 46; 1464, F 141);
1465, A 8; 1473, T 37; 1482, M 3; 1483, D 9; 1484, C 17; 1485,
E 13; 1485, J 3; 1487, J 13; 1488, D 8; 1488, E 28; 1488, E 53;
1) E i udgaven er fejl for F.
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1489,
F 19;
1501,
J 31;

J 42; 1490, J 40;1491, D 5; 1498, L 17; 1499, E 22;
1500, J 19; 1501, B 11; 1501, E 14; 1501, F 11; 1501,
J 30; 1501, J 43; 1503, G 14; 1503, K 8; 1507, F 40;
1511, J 11; 1512, B 1; 1513, E 48; 1517, E 12;
M i l ; 1525, C 10. (Desuden omtales lavhævder i F 5, K
T 38.)

1499,
F 34;
1509,
1523,
12 og

Den mulighed foreligger, at nogle af kongens og rigets stadfæstel
sesbreve på gods (1455, F 6; 1488, J 16; 1490, J 28 og 1503, J 20)
stadfæster kongens eller hans forgængeres overdragelsesbreve. Sna
rest er alle disse stadfæstelsesbreve dog ligesom 1474, T 38, der er
registreret som kongens stadfæstelsesbrev på en lavhævd, led i for
følgelser til lås.
Det samme er tilfældet med kongens dom på gods efter indførsel
og er lås på samme gods (1439, L 28) og formodentlig også med
kongens dombrev, at gods er dømt til kirken, (1489, A 7) samt kon
gens i C 21 omtalte dom og stadfæstelse på breve, gods og lavhævd.
Derimod kan kongens dom på gods, en mand påtrætter, (1489,
D 3) og kongens dom mellem to marker (1519, L 37) være afgørel
ser på retstrætter ligesom et dombrev angående et sandemændstog
(1494, E 43) samt landstingets og biskop og bygdemænds domme
(1484, K 12; 1490, D 2; 1501, F 51).
Mange trætter om jordegods afsluttedes ikke ved dom, men ved
forlig. Brevet 1530, J 6, kaldes således udtrykkeligt en forligelse, og
den i brevet G 19 omtalte kontrakt, som gode mænd havde gjort om
trætte mellem biskoppen og Rasmus Clementsen, var også en minde
lig afgørelse på et tvistemål. Antagelig var kontrakterne og kon
traktsbrevene 1494, B 20; 1530, J 7; 1532, A 10, ligeledes forlig.
Både når man skulle benytte et dokument samtidig på to forskel
lige steder, og når det var gammelt og slidt, skulle sendes langt bort
eller af andre grunde var udsat for at gå tabt, havde man brug for
en bekræftet kopi eller et udtog af det pågældende brev. Sådanne
kopier og udtog er de breve, der er registreret som vidisser (under
rigets segl, af borgmester og råd, taget til tinge, eller som er stokke
nævn taget til tinge), tingsvidner efter dokumenter, tingsvidner, at
en mand havde et brev eller lod et brev læse samt udskrifter efter
breve,
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1445, J 45; 1463(?), A 1; 1463, E 26; 1503, C 24; 1505, J 41;
1512, C 15; 1522, F 5; 1530, C 11; 1530, C 21; 1530, C 22; 1530,
G 19; u. d., C 20.
For tolkninger ved hjælp af andre regester og breve.
Holder man sig ikke til den enkelte regest, men inddrager andre
regester og breve i undersøgelsen, vil de fremsatte fortolkninger i
mange tilfælde kunne korrigeres eller suppleres med nye. N år man
skal fortolke regesterne ved hjælp af andre dokumenter og referater
af dokumenter, vil det være den mest hensigtsmæssige fremgangs
måde, at man først stedfæster de lokaliteter og identificerer de per
soner, der omtales i de forskellige regester. Derefter sammenholder
man regesternes oplysninger med andre kilders oplysninger om de
samme lokaliteter og personer, retter og udfylder dem.
De fleste lokaliteter, der omtales i registraturen 1558, er stedfæstet
i registeret til Æ. D. A. II. Ved hjælp af registraturens oplysninger
om lokaliteternes beliggenhed og stedfæstelserne i de udkomne bind
af Danmarks Stednavne og Trap: Danmark samt den øvrige topo
grafiske og lokalhistoriske litteratur er det imidlertid muligt at fore
tage nedenstående rettelser og tilføjelser til dette register. Deres tal
kan utvivlsomt forøges, når de bind af Danmarks Stednavne og af
5. udgave af Trap: Danmark, der omhandler Skanderborg amt, ud
kommer.
Alling kloster lå i Svostrup, ikke, som registeret til Æ. D. A. II
opgiver, i Grønbæk sogn. — Asbjerg, der omtales i E 48, identifice
res i Danmarks Stednavne IX, s. 188, med Avnsbjerg. Lavhævden
E 48 er antagelig erhvervet af bispestolen, som utvivlsomt ejede den
i lavhævden omtalte Høbjerg mølle (se F 5 og F 6). Da intet andet
brev omtaler, at biskoppen havde anpart i Avnsbjerg, er det således
et spørgsmål, om denne identifikation er rigtig. — Bastrup i G 7
identificeres i Danmarks Stednavne IX, s. 184, med Båstrup i Vium
sogn i Lysgård herred. — Bjellerup i C 1 lå i Balle sogn i Hids her
red. Se Danmarks Stednavne IX, s. 217. — Ifølge Danmarks Sted
navne IX, s. 200, var Borup, som omtales i E 53 under rubrikken
gods i Lysgård herred og mellem lokaliteter i Torning sogn, muligvis
en forsvunden landsby i dette sogn. Udelukket er det dog ikke, at
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der er tale om Borup i Svostrup sogn i Hids herred. — Bredehøj
i G 9 er stedfæstet til Vium sogn i Lysgård herred i Danmarks Sted
navne IX, s. 208. — Dige og Dige eng omtales i J 19 og 21 sammen
med lokaliteter i Tem sogn i Vrads herred og lå antagelig i dette
sogn. — Dyregård, som ifølge F 42 lå i Hinge mark, er formodent
lig navnet på et enemærke, ikke på en gård. Jævnf. hermed, at nav
net i Danmarks Stednavne IX omtales under naturnavne s. 208. —
Guldforhoved (K 9—12) ligger i Borring sogn i Vrads, nu i H am 
merum herred. — Gåsdal (G 17) er antagelig byen Gårsdal i Ravn
strup sogn, Nørlyng herred.1) — Hatterup i M 13 er byen Hår up i
Linå sogn. Jævnf. Trap: D anm ark4 VII, s. 297. — Hestehaven om
tales i sognevidnet E 35 sammen med lokaliteter, der alle lå i Lev
ring sogn. Det må således formodes, at Hestehaven har ligget i dette
sogn. — Hiersmark lå ifølge J 14 vest for lokaliteter i Tem sogn i
Vrads herred, d. v. s. i dette eller i Borring sogn i Vrads, nu i Ham 
merum herred.2) — Ifølge C 18 fik kirken i 1487 ejendomsbrev på
Henrik Pedersens gods, som er Kærsgård, Hvinningdal og Moselund.
Efter hvad C 21 oplyser, bestod Henrik Pedersens gods i Hids her
red imidlertid af Kærsgård, Hårvadlund og Moselund. Da det af
J 44 og C 22 fremgår, at Hårvadlund tilhørte Henrik Pedersen, me
dens Hvinningdal ikke omtales som hans ejendom i andre breve, er
Hvinningdal antagelig fejl for Hårvadlund. — Høbjerg grænser ikke
op til Levring. Det må derfor formodes, at Høbjerg i F 8 er fejl for
Hønbjerg, d. v. s. Hindbjerg i Levring sogn. — Hårvadlund lå ikke i
Tem sogn, men er identisk med Hørbylunde i Funder (og det senere
oprettede Engesvang) sogn. Se Danmarks Stednavne IX, s. 225. H ør
bylunde ligger nu i Hids, men lå oprindelig i Vrads herred. — Går
den Kær i F 52 og 53 er utvivlsomt identisk med den gård af dette
navn, der omtales i Fr. I ’s danske Registranter s. 244, og som lå i
Ungstrup (nu Torning) sogn. Se ovenfor s. 104. — St. Margrethes
kapel (F 13) lå hverken som antaget i registeret til Æ. D. A. II i
1) Brevet G 17 er tillige registreret som nr. 3 i Æ. D. A. IV, s. 405 f. I registeret
til dette bind af Æ. D. A. er det Gåsdal, hvori Jes Madsen boede, identificeret
med Gåsdal i Borris sogn i Bølling herred.
2) Brevene G 15 og 16 er registreret som nr. 2 og 1 i Æ. D. A. IV, s. 405. Af
disse regester fremgår det, at hindis huseye, som der står i G 15 og 16, muligvis
er fejl for Hundeshuseje i Hind herred.
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Torning eller i Karup sogn, men i Vranum (nu Almind) sogn i Lys
gård herred. Se Trap: Danmark 5 VII, s. 412. — I Danmarks Sted
navne IX, s. 201 f., regnes der med, at Oddum mark er det nuvæ
rende Oddermark i Torning sogn. Af Kancelliets Brevbøger 1580—
83, s. 318, og 1584— 88, s. 680, fremgår det, at Oddum mark lå tæt
ved Fuglemosegård i Vinderslev sogn. — Pøt mølle omtales i bre
vene T 1—3. Da alle brevene, der lå i skufferne R, S og T, handler
om gods i Hovlbjerg herred, lå møllen sandsynligvis som antaget i
registeret til Æ. D. A. II i dette herred. Snarest er der tale om møl
len af samme navn, der nu ligger i Hammel sogn i Gern herred, men
som har ligget i Skød sogn i Hovlbjerg herred, hvis dens ældste byg
ninger var opført på den anden side af møllebækken. — Da Pårup
ifølge J 44 lå tæt ved Hårvadlund, der som ovenfor anført er iden
tisk med Hørbylunde, kan denne by ikke som antaget i registeret til
Æ. D. A. II være Pårup i Tem sogn, men må være Pårup i Funder,
nu Engesvang sogn. — Ravnholt i G 4 er utvivlsomt identisk med
det bol af dette navn, der omtales i Fr. I’s danske Registranter,
s. 244, og som lå i Høbjerg sogn. Se ovenfor s. 104. Det er i så fald
ikke rigtigt, når det i registeret til Æ. D. A. II og i Danmarks Sted
navne IX, s. 202, formodes, at der er tale om bebyggelsen af samme
navn i Torning sogn. — De 4 gårde i Resen, der omtales i D 4, er
sandsynligvis identiske med de 4 gårde i Gødvad, der omtales i D 6
og D 9 (se nedenfor s. 148 f.). Formodentlig var den senere nedlagte
Resen bys mark allerede i 1446 slået sammen med Gødvad mark. —
Rybjerg i J 50 er muligvis identisk med Rubjerg i J 7, der lå i Vrads
bymark i Vrads sogn og herred. — Rønkilde, som omtales i J 19 og
21, lå i Borring sogn i Vrads, nu i Hammerum herred. — Råmose
har, som det fremgår af B 12 og 13, ligget i Balle eller i Sejling sogn
i Hids herred. — Skovstrup (E 23, E 46 og F 1) lå i Sjørslev sogn.
Se Danmarks Stednavne IX, s. 189. — Den nedlagte bebyggelse
T råslund eller Dr åslund (B 5 og 9— 11, C 14) lå i Kragelund sogn
i Hids herred. Se nærmere Danmarks Stednavne IX, s. 221.— Tvær
skov (J 14, 19 og 20) omtales i forbindelse med lokaliteter i Tem
sogn i Vrads herred og lå antagelig i dette sogn. — Wirting i E 44
er, som det fremgår af E 54, fejl for Wertrup, d. v. s. Vattrup i Ungstrup (nu Torning) sogn i Lysgård herred. Jævnf. Danmarks Sted
navne IX, s. 203. — Vognstrup (B 11) lå i Balle sogn i Hids herred.
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Se Danmarks Stednavne IX, s. 218. — Vredbjerg omtales i J 15 i
forbindelse med Salten i Tem sogn i Vrads herred og lå antagelig
i dette sogn. — Østerp (E 10) er i Danmarks Stednavne IX, s. 199,
stedfæstet til Vinderslev sogn i Lysgård herred. — Ifølge K 6 havde
Klovborg kirke 1 otting jord på »all marcken«, 1 otting på Grib
strup mark og 1 otting over Klovborg mark. Den sidstnævnte otting
lå i Klovborg mark. Det er derfor ikke sandsynligt, at den først
nævnte, som ikke er stedfæstet i regesten, også lå i denne mark. Da
det af K 7 fremgår, at Klovborg kirke havde 1 otting jord i Åle
mark, er »all marcken« antagelig fejl for Åle mark.
Medens så godt som alle stednavne er medtaget i registeret til
Æ. D. A. II, er en del personnavne sprunget over. Registeret omtaler
således ikke Anders Bonde i Farre i Sporup sogn, M 10 (1499), As
ser Nielsen, der havde skov i Skellerup i Linå sogn, L 8 (1460), Chri
sten Vognsen, der havde et enemærke muligvis i Vrads bymark i
Vrads sogn, J 50 (1493), Ebbe Nielsen og Erik i Fogstrup i Tem
sogn, J 53 (1531), Jens Madsen i Gåsdal i Ravnstrup sogn (?), G 17
(1502), Jesper, som havde boet i en gård i Tem by og sogn, J 24
(1493), fru Kirsten, der ejede jord i Vrads bymark, J 6 og 7 (1530),
Knud Pedersen i Fogstrup i Tem sogn, J 53 (1531), Lars Thomsen i
Lemming by og sogn, C 17 (1484), Maren Jensdatter i Tesdal (?),
G 5 (1504) og G 6 (1499), Mikkel Horn, der ejede jord i Knudstrup
i Torning sogn, G 18 (1469), Mikkel Poulsen, der var borger i Århus,
G 9 (1459), Mogens, der havde en gård muligvis i Vrads by og sogn,
J 50 (1493), Niels Mikkelsen i Resendal i Gødvad sogn, C 3 (1503),
Niels Thor sen i Vattrup i Ungstrup (nu Torning) sogn, E 44 og E
54, Peder Jensen Hovm and i Kellerup i Hørup sogn, E 6 (1490),
Poul Lauridsen i Kejlstrup i N. Snede sogn, K 8 (1503), Søren Brun,
der ejede jord i Almind i Vranum (nu Almind) sogn, E 18 (1541),
Torben i Fogstrup i Tem sogn, J 53 (1531), og Tord Bakke, som
havde skov i Skellerup i Linå sogn, L 8 (1460).
I nogle tilfælde kan registerets oplysninger om de slægter, de for
skellige personer tilhørte, rettes eller suppleres. I andre kan det på
vises, at registeret behandler en enkelt person som to, anfører et brev
under en forkert person eller ikke nævner alle de breve, hvori en
person er omtalt. Axel Ibsen i brevet B 2 tilhørte således slægten
Thott. I registeret behandles Axel Ibsen og Axel Ibsen Thott imid-
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lertid som to forskellige personer, der begge omtales i B 2. — Biskop
Bo tilhørte ikke den adelige slægt Pors, men var søn af en borger i
Roskilde ved navn Mogens Lang (Dansk biografisk Leksikon). —
Skønt det er Christian II, der omtales i brevet L 37, anføres dette
brev i registeret blandt dem, i hvilke Christian I er nævnt. — H r.
Elef Elefsen tilhørte slægten Bild (Adelsårbogen 1888, s. 74). — Fru
Eline (D 11) var datter af Palle Jensen Munk eller af Palle Pedersen
Taa (Adelsårbogen 1905, s. 296, 1896, s. 186, og 1921, s. 564. For
den første mulighed taler det, at Palle Jensen (Munk) ejede Dynæs,
som fru Elines mand Ove Hase pantsatte ( L I og L 4). — Henrik
Pedersen til Sellerup tilhørte slægten Prip (Adelsårbogen 1909, s.
372). — Fru Ingeborg (L 2) var datter af Ove Hase (Adelsårbogen
1896, s. 187). — Da den i E 44 omtalte gård også har tilhørt Jacob
Axelsen Thotts søn og svigersøn (E 27 og 40, se nedenfor s. 142 og
Adelsårbogen 1900, s. 414 f.), kan der ikke være tvivl om, at Jacob
Axelsen i E 44 er identisk med Jacob Axelsen Thott. — Den i J 54
omtalte Laurids Hvas er ikke som angivet i registeret Laurids Hvas
den ældre, men hans søn af samme navn, der også omtales i D 6
(Adelsårbogen 1898, s. 214). — Biskop Niels Clausen tilhørte ikke
slægten Skade. — Medudstederen af D 11 fru Eline var gift med
den yngre Ove Hase (Adelsårbogen 1896, s. 186). Den i dette brev
omtalte Ove Hase var altså ikke den ældre, men den yngre Ove
Hase. — Lange Ove Ovesen tilhørte ikke slægten Daa, men slægten
(Mur-)Kaas (Adelsårbogen 1898, s. 214, og 1917, s. 230). — Hr.
Palle Jensen (L 1) tilhørte ikke slægten Lange, men (Bjælke-Vinranke-)Munkernes slægt (Adelsårbogen 1905, s. 295). — Peder Hen
riksen (C 16) tilhørte slægten Prip (Adelsårbogen 1909, s. 372). —
Fru Thore Eriksdatter (A 3—6) er identisk med fru Thore Muus (B27
og J 41). Hendes afdøde mand hed ikke som anført i A3 Anders, men
Laurids Hvas (Adelsårbogen 1898, s. 214). Fru Thore Eriksdatter
Muus omtales foruden i de i registeret citerede breve også i L3 (1435).
— Biskop Ulrik tilhørte slægten Stuke (Adelsårbogen 1920, s. 520).n)
1) Tilføjet i korrekturen: Brevet G 15 er tillige registreret som nr. 2 i Æ. D. A.
IV, s. 405. Af denne regest fremgår det, at Hans Møtner er fejl for Hans Mønt
ner, d. v. s. Hans Møntmester. — Vedrørende Niels Mikkelsen i Resendal se E.
Broch i Fra Viborg amt 1960, s. 199 ff. — Brødrene Niels og Peder Staffensen
var muligvis sønner af den Staffen Nielsen, der blev adlet i 1453 (se Jyske Sam
linger 2. rk. I, s. 147).

142
Efter at man har stedfæstet de lokaliteter og identificeret de per
soner, som omtales i regesterne, kan man som ovenfor omtalt i regi
straturen selv og i andre kilder finde forskellige oplysninger om de
samme lokaliteter og personer. Ved at sammenholde disse oplysnin
ger med regesternes kan man rette de fortolkninger, der er fremsat
i det foregående afsnit, og supplere dem med nye.
Det af Axel Ibsen (Thott) udstedte ejendomsbrev E 40 er dateret
1479 ifølge det ene eksemplar af registraturen 1558 og 1499 ifølge
det andet. Da Axel Ibsen døde før 1490 (Adelsårbogen 1900, s. 414)
er i alt fald årstallet 1499 forkert. — Skiftebrevet D 11, der i hen
hold til registraturen er dateret 1340, er bl. a. udstedt af Ove Hases
enke fru Eline. Da hendes mand først døde efter år 1400 (Adelsår
bogen 1896, s. 186), må årstallet 1340 være forkert. — Vidisset E 27
på jord, Jørgen Krumpen havde indværget med lavhævd, er dateret
1524, og tingsvidnet E 44, at Jacob Axelsen (Thott) fæstede gården
Askov bort, er dateret 1492. Da Jørgen Krumpen ikke omtales efter
år 1500 (Adelsårbogen 1900, s. 240), og Jacob Axelsen døde før 1459
(Adelsårbogen 1900, s. 414), er intet af brevene erhvervet af de per
soner, der omtales i brevene, men af bispestolen, efter at den var
kommet i besiddelse af de pågældende ejendomme.
Som omtalt ovenfor s. 126 var nogle breve erhvervet af mænd,
der udtrykkeligt angives at være ansat i biskoppens tjeneste. Andre
var erhvervet af mænd, der ifølge andre kilders oplysninger var bis
pens lensmænd på Silkeborg. Som det fremgår af Adelsårbogen 1892,
s. 134, og 1901, s. 256, samt Edvard Egeberg: Silkeborg Slots Histo
rie I, s. 70, og de der citerede kilder, er dette tilfældet med lav
hævdsbrevet C 5 (1457), der er udstedt til Erik Christensen (Fasti),
og med rebnings- og sandemændsvidnet E 36 (1481) og indløsnings
brevet L 32 a (u. d.), der er udstedt til Oluf Munk. Det ved L 32 a
indløste gods oplod Oluf Munk i 1475 til bispestolen (L 33). L 32 a
har han altså erhvervet som privatmand. Derimod må det formodes,
at E 36 og C 5 er erhvervet af ham og Erik Christensen Fasti på
biskoppens vegne.
N år regesterne skal fortolkes, er det ikke altid tilstrækkeligt, at
man kender de ejerlav, i hvilke de i brevene omtalte ejendomme lå.
Ofte har man også brug for at vide, om de ejendomme, der omtales
i en regest, er de samme som de, der omtales i en anden. Nedenfor
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gives der en oversigt over de grunde, man kan have til at identifi
cere to regesters ejendomme med hinanden. For at det ikke skal være
nødvendigt at gentage disse argumenter hver gang, de skal anvendes,
er de enkelte begrundelser mærket med bogstaver og tal, ved hjælp
af hvilke de kan citeres.
Såfremt intet taler derimod, regnes der med, at de ejendomme, der
omtales i regesten A, er de samme som de, der omtales i regesten B,
(a) når det udtrykkeligt angives,
(b) når det gods, der omtales i B, består af hele jorder med deres
særlige navne, hele enestegårde, hele byer eller så mange gårde, som
der lå i de pågældende byer efter andre breves oplysninger eller i
henhold til matriklen 1688, medens det gods, der omtales i A, be
står af hele eller en del af jorder, enestegårde eller byer, der bærer
de samme navne og kan stedfæstes til de samme ejerlav eller sogne,
(c) når det gods, der omtales i A og B, består enten af lige mange
og flere end to ejendomme af samme kategori, som lå i samme by,
eller af lige mange ejendomme ligeledes af samme kategori i to eller
flere byer,
(d) når det gods, der omtales i A og B, lå i samme ejerlav og be
tegnes som ejendomme, der var placeret på samme måde i forhold til
andre lokaliteter, eller som de ejendomme, der havde tilhørt en be
stemt person eller institution,
(e) når de ejendomme, der omtales i A og B var gårde eller jor
der, der lå eller kan have ligget i samme ejer lav, og (1) B var et
pante- eller et opladelsesbrev, medens A, som er yngre end B, var et
opladelsesbrev, hvis udsteder var eller kan være samme person som
den, til hvem B er udstedt, eller hans arving eller ejer af samme
hovedgård, eller (2) B var et pantebrev, medens A, som er yngre
end B, var et forhøjelsesbrev, et skødebrev eller et indløsningsbrev,
der var eller kan være udstedt af pantsætteren, af hans arving eller
af en ejer af samme hovedgård.
Breve, der er udstedt til private personer, klostre og domkapitler,
blev ikke anbragt i bispearkivet, med mindre de handlede om gods,
der senere hen blev overdraget til bispestolen. Hvis to breve, som
begge har ligget i bispens arkiv på Silkeborg, angår de samme ejen
domme, og hvis man ser bort fra bispestolens sjældne generhvervel
ser af afståede ejendomme, kan det således ikke være rigtigt både, at
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det ældste brev forudsætter, at ejendommene på brevets udstedelsestid
tilhørte bispestolen, og at det yngste forudsætter, at de tilhørte pri
vate personer, et kloster eller et domkapitel. Hvis to regester handler
om de samme ejendomme, og hvis regesten til det yngste brev, når
den fortolkes ud fra sine egne oplysninger alene, forudsætter, at ejen
dommene på brevets udstedelsestid tilhørte en privat person, et klo
ster eller et domkapitel, medens det ældste forudsætter, at de tilhørte
bispestolen, anføres betegnelserne for disse regester i det følgende.
Desuden stilles der forslag til fortolkninger, der kan fjerne modsi
gelserne mellem regesterne.
B 15 (1406) og B 27 (1414) (begrundelse b. Vester Kejlstrup var
nemlig en enestegård i 1688, og Øster Kejlstrup havde i 1485 tilhørt
Ring kloster i mere end 40 år [Æ. D. A. I, s. 263 f., S 9, 11 og 21]).
Da biskoppen først ved opladelsesbrevet B 27 kom i besiddelse af
panterettigheder i Kejlstrup, er pantebrevet B 15 ikke udstedt til
biskoppen. — D 12 (1418) og B 14 (1448) (begrundelse b). Da bi
skoppen først ved skødet B 14 kom i besiddelse af enemærket Thomasbjerg, er lavhævden D 12 ikke erhvervet af bispestolen. — E l i
a-d (u. d., men ældre end 1467), E 5 (19. februar 1462), E 4 (28. april
1462) og E 11 e (1467) (begrundelserne e og a). Hvis alle disse breve
angår samme ejendom, er E 11 a-d ældre end 1462 og ikke erhvervet
af bispestolen. Anderledes forholder det sig dog, hvis E l ’s dato som
foreslået nedenfor rettes til 1462, således at E 5 angår samme ejen
dom som E 1. — F 14 (1464), E 40 (1479), E 44 (1492) og E 27
(1524) (begrundelse b. Af E 54 og F 12 fremgår det nemlig, at
Askov, som F 14, E 44 og E 27 omhandler, var udstykket fra de to
gårde, af hvilke Vattrup oprindelig bestod. Askov var altså den ene
af de 3 gårde i Vattrup, der omtales i E 40). Da biskoppen først ved
ejendomsbrevet E 40 kom i besiddelse af Askov, er lavhævden F 14
ikke erhvervet af bispestolen. Omvendt kan tingsvidnet E 44 og
vidisset E 27 ikke være erhvervet af de i disse breve omtalte private
personer. — F 20 (1464), F 28 (u. d.) og F 29 (1489) (begrundelse b).
Selv om bispestolen først ved F 28 og F 29 kom i besiddelse af
Hornsmark, kan sognevidnet F 20, hvorved det bevidnes, at denne
mark har været brugt til en gård i Vium i 24 år, godt være erhver
vet af biskoppen. Det kan nemlig være et led i forgæves bestræbel
ser på at dokumentere, at marken hørte til en gårds tilliggender, som
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bispen ejede i 1464. — Af H 6 og 8-10 og s. 218, C 58, fremgår det,
at hele Årestrup i Karup (nu Frederiks) sogn, som i 1688 var på 2
gårde, må være overdraget til Vor Frue stiftelse i Karup i tiden 1484
—86. F 45 (1484), der tilsikrede beboerne i Årestrup forskellige ret
tigheder, er derfor næppe erhvervet af bispestolen, men stammer fra
stiftelsens arkiv. — F 46 (1462) er registreret som en lavhævd på
Hindbjerg mark »undtagen kirkens rettigheder«. Hvis kirken bety
der sognekirken, kan dette brev være erhvervet af bispestolen. Af
E 39 (1485) fremgår det imidlertid, at en gård i Hindbjerg på den
tid var i privat eje. Da dens tilliggender ikke er undtaget fra lavhævden F 46, kan dette brev ikke være udstedt til biskoppen. —
Gården Kær, som omtales i brevene F 52 a-b (u. d.) og F 53 a-c
(1472, 1504 og 1515), gården Ravnholt, der omtales i G 4 (1501),
gården Træholt, der omtales i G 11 (1484), og gården Tolstrup, der
omtales i G 14— 17 (1502—13), er utvivlsomt identiske med de
gårde af samme navne, som Frederik I 11. januar 1530 gav Mogens
Gøje livsbrev på (Frederik Fs danske Registranter, s. 244). Adkomst
brevene på disse ejendomme må derfor stamme fra kongens, ikke
fra biskoppens arkiv. Foruden på ovennævnte ejendomme fik Mo
gens Gøje livsbrev på en gård i Katballe og en gård i Astrup. Da
brevene G 12— 13 (u. d. og 1490—96) og G 5—8 (1453— 1505), der
altså ligeledes har ligget i skuffen G, er adkomstbreve på henholds
vis Katballe mark og gårde i Astrup, ligger det nær at formode,
at de angår de gårde i de to byer, som tilhørte kronen i 1530, og
således hidrører fra kongens arkiv. Det kunne herefter være fri
stende at antage, at alle brevene, der lå i skuffen G, ikke angik
bispens, men kongens gods. Brevet G 19, som må være erhvervet af
bispestolen, viser imidlertid, at dette ikke er tilfældet.1) — J 56 (1495)
1) Tilføjet i korrekturen: Af Æ. D. A. IV, s. 405 ff. fremgår det, at brevene F 52
og 53 også er registreret som nr. 51, 61 og 62, brevet G 4 som nr. 34, G 11 som
nr. 80, G 12—13 som nr. 12 og 95—97 og G 14—17 som nr. 1—3 blandt Niels
Clementsens breve, der tilhørte kronen på Frederik I’s tid (se Æ. D. A. IV, s. 384),
antagelig fordi de angik konfiskeret gods eller gammelt krongods. Derimod er
brevene G 5—8, som vedrører gårdene i Astrup, ikke registreret mellem disse
breve. Til gengæld er det muligt, at E 55 og F 2 er registreret henholdsvis som
nr. 40 og nr. 63. De to breve hidrører i så fald ikke fra bispens, men fra kon
gens arkiv. Brevet G 19 handler om en overenskomst, der blev sluttet mellem
bispen og Niels Clementsen. Hvis brevene på kongens gårde Kær, Træholt, Ravn
holt og Tolstrup samt godset i Katballe har været i Niels Clementsens besiddelse,
er det således ikke nødvendigt at antage, at G 19 stammer fra biskoppens arkiv.
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og J 12 (1519) (begrundelse b). Da biskoppen først i 1519 fik brev
på skoven H olt, kan sandemændsbrevet J 56 ikke være erhvervet af
bispestolen. — J 54 (1445) og D 6 (1446) (begrundelse d). Da biskop
pen først i 1446 fik skøde på ejendommene i Tem sogn, kan vidisset
J 54 ikke være erhvervet af bispestolen. — K 11 (1421) og K 9
(1483) (begrundelse b). Da biskoppen først i 1483 fik skøde på
Guldforhoved, kan lavhævden K i l ikke være erhvervet af bispe
stolen. — L 11 (1371), L 14 (1462), L 12 (1466) og L 13 (1474)
(begrundelse c og e. Christen [Pedersen] Vendelbo havde nemlig en
datter, som var gift med Hans Podebusk, hvis sønnedøtre var gift
med Laurids Jensen til Viskumø og Ove Tagesen Reventlow til Vinge
[Adelsårbogen 1935, s. 112, og 1908, s. 361 f.]). Da biskoppen først
i 1466 fik panterettigheder i de pågældende ejendomme overdraget,
kan pantebrevet L 11 ikke være erhvervet af bispestolen. — Pante
brevet L 18 (1472), forhøjelsesbrevet L 32 b (1473), indløsningsbre
vet L 32 a (u. d.) og indløsningsbrevet L 33 (1475) (begrundelserne
e og a). Da biskoppen først i 1475 kom i besiddelse af panterettig
heder i den pågældende gård, er hverken L 18, L 32 b eller L 32 a
erhvervet af bispestolen. — L 28 (1439), L 15 (1476) og L 16 (1477)
(begrundelse b). Da biskoppen først ved pantebrevet L 15 og skødet
L 16 kom i besiddelse af Mølhave, er låsebrevet L 28 ikke erhvervet
af bispestolen. — M 4 (1469), M 2 (1470) og M 1 (1475) (begrun
delse b). Da bispestolen først i 1475 fik skøde på Tole eng, er sande
mændsbrevet M 2 på bl. a. denne eng og tingsvidnet M 4, at bl. a.
Tole eng var lodskiftet, næppe erhvervet af biskoppen. — T i (1485)
og T 3 (1487) (begrundelse e). Da biskoppen først i 1487 kom i be
siddelse af panterettigheder i den halve Pøt mølle, er pantebrevet
T 1 ikke erhvervet af bispestolen.
Medens private personers, klostres og domkapitlers breve kun
blev afleveret til bispearkivet, når de ejendomme, de omhandler,
blev afhændet til bispestolen, indgik breve udstedte til sognekirker
og præstekald, biskoppen havde i forsvar, ofte i bispearkivet straks
efter deres udstedelse. Hvis to breve, som begge har ligget i bispe
arkivet på Silkeborg, angår de samme ejendomme, og hvis man ser
bort fra de sjældne mageskifter mellem biskop og sognekirke eller
præstekald, kan det altså uanset tidspunkterne for deres udstedelse
ikke være rigtigt både, at det ene brev forudsætter, at ejendommene
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tilhørte en sognekirke eller et præstekald, og at det andet forudsæt
ter, at de tilhørte bispestolen. Nedenfor anføres alle regester til
breve, som handler om de samme ejendomme, og af hvilke det ene,
når dets regest fortolkes ud fra sine egne oplysninger, må antages at
forudsætte, at ejendommene tilhørte en sognekirke eller et præste
kald, medens det andet forudsætter, at de tilhørte bispestolen. Lige
som det blev gjort i det foregående afsnit, stilles der forslag til for
tolkninger, som kan forklare modsigelserne mellem regesterne.
E 55 (1497), E 16 (1497), F 15 (1498) og E 42 (1502) (begrun
delse b). Da det af E 16 og F 15 fremgår, at Impegård tilhørte Ungstrup kirke, kan E 55 og E 42, som angår samme ejendom, ikke være
erhvervet af bispestolen på egne vegne. E 12 (1517) er en lavhævd
på Impegård og andet gods, der åbenbart tilhørte bispestolen. An
tagelig er dette brev altså erhvervet af biskoppen, men for Impegårds vedkommende på Ungstrup kirkes vegne.1) E 55 er ifølge regi
straturen et skøde på Impegård, der blev udstedt i 1497. Da gården
ifølge E 16, der også er dateret 1497, havde tilhørt Ungstrup kirke
i 40 år, er 1497 i E 55 antagelig fejl for 1457.2) — Da Dyregård,
som ifølge F 42 (1446) tilhørte Hinge kirke, lå i Hinge mark, er der
antagelig tale om et enemærke (jævnf. hermed, at navnet i Danmarks
Stednavne IX, s. 208, omtales mellem natur-, ikke mellem bebyggel
sesnavnene). Hvis dette enemærke er identisk med kirkens enemærke
i Hinge mark, som blev indværget med lavhævd i 1507, og med det
enemærke, som sandemænd samme år svor kirken til i Hinge, er de
pågældende lavhævds- og sandemændsbreve, nemlig F 40 og F 41,
ikke erhvervet af biskoppen på egne vegne. — J 40 (1490), J 46
(1497) og J 47 (1498) (begrundelse b). Da det fremgår af tingsvid
net J 46, at Skaderlund og Voldbjerg tilhørte Klovborg kirke og
præstekald, er lavhævden J 40 og sandemændsbrevet J 47, der angår
1) M 11 er en lavhævd på kirkens rettigheder i Sporup mark samt på IV2 otting
jord i Farre, 27 stykker stuvjord og Hellig Kors (alterets) gård og toft samme
steds. De 27 stykker stuvjord er formodentlig kirkestuv. Brevet er således et
eksempel på, at samme brev kan tjene til at sikre rettigheder i gods, der tilhørte
såvel bispestolen som sognekirker og altre, han havde i forsvar.
2) Af Eline Gøyes jordebog, A. Thisets udgave s. 356 f., og Kancelliets Brevbøger
1556—60, s. 212, og 1580—83, s. 318, fremgår det, at Avnsbjergs ejer og Hørup
kirke havde enge og jord i Oddum mark. Det er således ikke hele denne mark,
biskoppen erhvervede ved brevene F 21 og F 22.
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de samme ejendomme, ikke erhvervet af biskoppen på egne vegne. —
K 2 (1496) og K 1 (1526) (begrundelse b). Da Gindinghoved mark
ifølge lavhævden K 2 tilhørte Ejstrup kirke og præstekald, er sandemændsbrevet K 1 på samme ejendom ikke erhvervet af biskoppen på
egne vegne.
N år man skal gøre rede for, hvornår bispestolen kom i besiddelse
af sit gods, er det af stor betydning, at man ved, om to breve, der
handler om biskoppens erhvervelse af gods i en bestemt bebyggelse,
angår de samme eller forskellige ejendomme, og at man i det første
tilfælde er klar over, hvori de rettigheder, der blev overdraget ved
de to breve, bestod. I det følgende afsnit anføres derfor alle breve,
ved hvilke man har grund til at formode, at rettigheder i de samme
ejendomme blev overdraget til bispestolen, ligesom arten og omfan
get af de erhvervede rettigheder bestemmes.
Skødebrevet B 7 (20. juni 1485) angår den samme gård i Sinding
som et af pantebrevene B 8 (9. januar 1485) og B 6 (6. marts 1485)
(begrundelse e). Af de 3 gårde i Sinding, skødet B 9 (1486) omhand
ler, er den ene identisk med den af de to pantsatte gårde, som ikke
blev skødet bort ved B 7, (begrundelse e). Den anden er sandsynlig
vis identisk med sidstnævnte gård, idet B 9 for dens vedkommende
er et stadfæstelsesskøde. Ejendommen Dråslund, som ligeledes blev
skødet til biskoppen ved B 9, er den samme ejendom som Tråslund,
der blev opladt til bispestolen ved brevet B 5 (1452) (begrundelse b,
jævnf. Danmarks Stednavne IX, s. 221). — Det gårdsted i Krage
lund, der omtales i pantebrevet B 3 (1446), er identisk med den gård
i samme by, der omtales i skødet B 14 (1448) (begrundelse d). — En
af de gårde i Lemming, der omtales i pantebrevene B 37 (1478) og
B 33 (2. marts 1479), er den samme som den, der omtales i skødet
B 34 (8. juli 1479) (begrundelse e). — De 3 gårde i Funder, Erik
Hvas og hans svoger Anders Skeel 13. februar 1439 pantsatte til St.
Hans kloster i Viborg (B 25), som 5. september samme år oplod dem
til Lange Ove (Ovesen Kaas) (B 26), der 29. november 1439 oplod
dem til biskoppen (B 38), udgør sammen med den gård, Erik Hvas
lovbød 17. maj 1446 (D 4), de 4 gårde i Funder, Erik og Laurids
Hvas m. fl. tilskødede biskop Ulrik 25. maj 1446 (D 6) (begrundelse
e). De 3 gårde i Kragelund og de 4 gårde i Gødvad, som også blev
afhændet til biskoppen ved skødet D 6, er identiske med de 3 gårde
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i Kragelund og de 4 gårde i Resen (se ovenfor s. 139), som lovbydelsesvidnet D 4 ligeledes omfatter (begrundelserne c og e). — Peder
Eriksen Løvenbalk afstod meget gods til bispestolen; men bortset
fra skødet E 1 er alle de breve, der dokumenterer hans godsafhæn
delser, yngre end 1448, de fleste endda langt yngre. Det er derfor
højst sandsynligt, at skødets dato ikke, som registraturen opgiver,
var 1442, men 1462. I så fald må man regne med, at pantebrevene
E 2a (1459) og E 2b (1461), opladelsesbrevet E 5 (19. februar 1462),
forhøjelsesbrevet E 4 (28. april 1462) og skødet E 1 (4. juni 1462),
der omtales i tingsvidnet E 26 (1463), handler om de samme to gårde
i Levring og Vium (begrundelserne e og c). — Pantebrevene E l i a-d
og skødebrevet E l l e angår den samme gård i Levring (begrundelse
a). — Den ene af de to gårde i Almtoft, som Peder Eriksen Løven
balk i 1485 mageskiftede til kirken, d. v. s. bispestolen, (E 10), er
antagelig den samme, som han pantsatte i 1481 (E 3), (begrundelse
e). — De 2 gårde i Sjørslev, der omtales i pantebrevet F 30 (1453),
er de samme som de, der omtales i ejendomsbrevet F 31 (1458) og
i det skøde, som er vidimeret i tingsvidnet E 26 (1463), (begrun
delse e). — I 1474 og 15. juli 1479 pantsatte Aksel Ibsen (Thott) til
Støvringgård 2 gårde i Vattrup (F 24 og F 25), i 1476 og 1477 pant
satte han 2 gårde i Lund (F 26 og E 41), og i 1477 pansatte han 1
gård i Torning (E 41). Disse gårde samt endnu 1 gård i Vattrup og
1 gård i Lund bortskødede han 1. september 1479 (E 40) (begrun
delse e). — Ejendomsbrevet F 22 (1480) og St. Hans klosters brev,
der muligvis er et skødebrev, F 21 (1489) angår begge Oddum mark.
— I 1437 pantsatte Niels Munk til Brusgård 1 gård i Have og 1
gård i Mavsing til Øm kloster (F 32), som i 1446 oplod sine pante
rettigheder i de to gårde til biskop Ulrik (F 33). Allerede i 1445
havde Niels Munk imidlertid tilskødet biskoppen ejendomsretten til
disse m. fl. ejendomme (F 39) (begrundelserne c og e). — Den gård
i Astrup, der omtales i pantebrevet G 6 (1499), er identisk med den,
der omtales i skødebrevet G 8 (1505), (begrundelse e). — Pantebre
vet J 17 (1438) og skødet J 18 (1449), som omtales i J 16 (1488),
angår samme gård i Mavsing, Sebstrup mark, Sønderbyskov og
Hjortsballe mark (begrundelserne b, c og e). — K 9 (1483) kaldes et
skødebrev og K 10 (1484) et skødebrev til landsting på Guldforhoved. Formodentlig var K 10 en bevidnelse af, at skødebrevet K9
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var læst på landstinget. — I 1401 pantsatte Ove Hase alt sit gods
i Laven og Dynæs til Elef Elefsen (L 4 a), i 1423 kendte Palle Hase
løsen på (d. v. s. tilbød at indløse)1) »alt det gods« i Laven og Mol
lerup (L 4 b), i 1432 gav fru Ingeborg biskoppen magtebrev på ind
løsningsretten til hendes gods i Gern herred, Laven, Dynæs, Molle
rup m. m. (L 2), i 1435 oplod Ove Ovesen biskoppen sine og sin
hustru Thores rettigheder i gods i Laven og Dynæs og 2 gårde i Mol
lerup (L 3), 26. januar 1444 gav Mads Fredbjørnsen (bispen) skøde
på sine og sin hustrus rettigheder i Dynæs (L 7), i februar samme år
skødede han Dynæs, hele Laven og sit øvrige gods i Gern herred (til
biskoppen) (L 6), og 2. maj eller 23. november 1444 pantsatte han
det samme gods, nemlig Dynæs, hele Laven og sine øvrige besiddelser
i Gern herred til biskoppen (L 5). Palle Hase var Ove Hases søn, og
fru Ingeborg, som tredje gang blev gift med Mads Fredbjørnsen
(Skinkel), var hans datter (Adelsårbogen 1896, s. 186 f., og 1916, s.
449). H r. Elef Elefsen (Bild) havde en datter, som blev gift med
Laurids Hvas. Da hun døde, ægtede Laurids Hvas Thore Eriksdatter Muus, som efter hans død blev gift med Ove Ovesen Kaas
(Adelsårbogen 1888, s. 74, 1898, s. 214, 1905, s. 332, og 1917, s. 230).
Hvis der var børn i ægteskabet, arvede den mand, der overlevede sin
kone, en lod af hendes arvejord. Den kone, som overlevede sin mand,
fik derimod intet af hans arvejord, men måtte nøjes med en part af
fællesboets købejord og løsøre (Jyske Lov I, kap. 6). Hvis panteret
tigheder behandledes på samme måde som købejord og løsøre, kunne
Thore Eriksdatter Muus altså være kommet i besiddelse af Elef Elefsens rettigheder i Dynæs, Laven og Mollerup ved arv og skifte. N år
Ove Ovesen og hans kone i 1435 kunne overdrage biskoppen Elef
Elefsens panterettigheder i det gods, på hvilket Palle Hase i 1423
havde kendt løsen, kan det skyldes, at indløsningen ikke var kom
met i stand. Derimod er det vanskeligt at finde en forklaring på, at
Mads Fredbjørnsen 2. maj eller 23. november 1444 pantsatte det
gods, han i januar og februar samme år havde skødet bort, og som
ikke var blevet indløst, siden Ove Hase havde pantsat det til Elef
Elefsen. Måske var det gods, Mads Fredbjørnsen pantsatte, Palle
1) Kende løsen betyder tilbyde at indløse (se f. eks. Secher: Kongens Rettertings
Domme I, s. 48 og 509).
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Hases arvepart, som han i så fald havde indløst, og som han eller
hans arvinger havde afhændet til hans søster og svoger efter februar
1444. Hvorom alting er, kan der ikke være tvivl om, at bispestolen
i løbet af tiden 1432—44 blev ejer af Ove Hases gods i Linå sogn,
d. v. s. Dynæs, Laven, der i 1688 bestod af 4 gårde, og 2 gårde i
Mollerup (vedrørende Dynæs se i øvrigt Jens Clausens bog om denne
gård). — Laurids Jensen til Viskumø og Ove Tagesen (Reventlow)
var gift med to søstre, hvis farfader Hans Podebusk var gift med en
datter af Christen (Pedersen) Vendelbo) (Adelsårbogen 1935, s. 112,
og 1908, s. 361), som i 1371 pantsatte gods i Voldby og Alling
(L 11). Der kan derfor ikke være tvivl om, at indløsningsbrevet L 12
(1466) og skøderne L 14 (1462) og L 13 (1474) angår de samme 2
gårde i Voldby og 3 gårde i Alling (begrundelserne c og e). — IL og
13. april 1472 skødede fru Maren til Mølhave 2 gårde i Holmstol
(til biskoppen) (L 29 og L 34). 11. september 1472 pantsatte Peder
Eriksen (Løvenbalk) 1 gård i samme by (L 19), 31. oktober 1472 for
højede han pantet (L 20), og 20. november 1473 skødede han den
pantsatte gård (til biskoppen) (L 22) (begrundelse e). Desuden pant
satte Peder Eriksen 31. oktober 1472 et bol i Holmstol (L 21), og 31.
december 1473 udstedte han skøde på 1 gård ligeledes i Holmstol
(L 25). I alt havde biskoppen altså fået skøde på 2 gårde, som til
hørte fru Maren til Mølhave, pantebrev og skøde på 1 gård, skøde
på 1 gård og pantebrev på 1 bol, der alle tilhørte Peder Eriksen. Da
Peder Eriksen i 1476 ejede Mølhave (L 15), foreligger den mulighed,
at skødet L 24, der er udstedt af ham i 1475 og angår 4 gårde og
1 bol i Skannerup sogn, er et skøde på bolet og et bekræftelsesskøde
på de 4 gårde i Holmstol, fru Maren og Peder Eriksen havde afhæn
det. L 24 kan imidlertid også være skøde på bolet og på de 2 gårde
i Skannerup by, i hvilke Oluf Munk havde haft panterettigheder
(L 18, 32 a, 32 b og 33), og bekræftelsesskøde på de 2 gårde i Holm 
stol, Peder Eriksen havde afhændet. — Pantebrevet M 5 (1474) an
går den samme gård i Lyngby som skødet M 6 (1475) (begrundelse
e). — Pantebrevene S 70 a-d (u. d.) og skødet S 71 (1479) angår
samme gård i Grølsted (begrundelse a). — Ved opladelsesbrevet T 3
var bispestolen i 1487 kommet i besiddelse af panterettigheder i den
halve Pøt mølle. Det må derfor formodes, at bepligtelsesbrevet T 2
(1488) på samme mølle, der utvivlsomt var udstedt af en broder til

152
den mand, som ifølge T 1 havde pantsat halvparten af møllen, drej
ede sig om overdragelse af rettigheder i resten af møllen. — I 1414
antvordede fru Thore (Eriksdatter Muus) biskop Bo Silkeborg frit
(A 6), det vil antagelig sige, at hun overlod ham gården afgiftsfrit
for et bestemt åremål. I 1433 mageskiftede hun Halved og Hårup
og alt sit øvrige gods i Linå sogn til biskop Ulrik (A 3). Da hun kun
havde panterettigheder i Dynæs, Laven og Mollerup, bestod det øv
rige gods antagelig af gården Silkeborg. Tre år senere erklærede hun
da også, at hun havde bortskødet det i A 3 omtalte gods, og at hun
og hendes arvinger ingen rettigheder havde i Silkeborg og dens til
liggender (A 5). Det skøde, Erik Hvas i 1463 fik sine søskendes magtebrev til at udstede på deres andel i Silkeborg og Silkeborg gods
(A 1 og 2), må således betragtes som et stadfæstelsesbrev på deres
moders mageskifte eller som et brev, der angik jorder eller gods, som
senere blev lagt til Silkeborg. I 1418 mageskiftede Alling kloster
bl. a. Remstrup og det sted, hvorpå Silkeborg står, til bispestolen
(A 9). Det er ikke sandsynligt, at fru Thores Silkeborg har været op
ført på jord, der tilhørte Alling kloster. Snarere forholder det sig
således, at biskoppen flyttede borgen til et sted, han havde erhvervet
ved mageskifte med klosteret. Ganske vist stod der allerede i tidlig
middelalder en borg på dette sted (se Fra Nationalmuseets Arbejds
mark 1954, s. 5-14); men den kan udmærket have været en ruin i
1418. Allerede ved mageskiftet i 1418 afstod Alling kloster Rem
strup og dens mark. Den strid mellem biskoppen og klosteret om
Remstrup m. m. gods, som afsluttedes ved forliget A 10 i 1532, har
næppe drejet sig om dette mageskiftes lovmæssighed, men angik an
tagelig omfanget af Remstrup mark. Vedrørende Silkeborg se i øvrigt
Edv. Egeberg: Silkeborg Slot I, s. 50 ff. — Mageskiftebrevet A 3
(31. oktober 1433) og skødet A 4 (samme dag og år) angår begge
(gods i) H årup og Halved. — Pantebrevet L 15 (1476) og skødet
L 16 (1477) angår begge gården Mølhave. — Pantebrevene F 28 a-c
(u. d.) og skødet F 29 (1489) angår alle Horns mark i Lysgård sogn.
I en del regester omtales de ejendomme, de registrerede breve an
går, som en eller flere mænds gods i et sogn eller et herred. Under
tiden kan omfanget og beliggenheden af gods, der er afstået til
biskoppen, men ikke er specificeret nærmere, bestemmes ved hjælp
af breve, der handler om ejendomme, som tilhørte de samme perso-
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ner. Af B 2 (1481), B 8 (1485) og B 6 (1485) fremgår det således, at
Aksel Ibsen (Thott) havde pantsat 1 gård i Resdal, 1 gård i Sejling
og 2 gårde i Sinding. Da han bortskødede gårdene i Sinding ved
brevene B 7 (1485) og B 9 (28. februar 1486), er hans gods i Hids
herred, som ejendomsbrevet C 2 (2. september 1486) omhandler, an
tagelig gårdene i Resdal og Sejling. — Fru Thore Eriksdatter Muus
havde åbenbart kun panterettigheder i Dynæs, Laven og Mollerup
i Linå sogn og i Vester og Øster Kejlstrup i Balle og Gødvad sogne.
Derimod besad hun Silkeborg, Halved og (godset i) H årup med fuld
ejendomsret. Det i vidisset J 41 omtalte stadfæstelsesbrev på et af
hende udstedt skøde angår derfor snarest mageskiftetbrevet A 3 eller
skødet A 4, hvorved hun afhændede disse ejendomme (se ovenfor).
— Medens det gods, Elef Elefsen og Erik Hvas ejede i Tem sogn,
aldrig er specificeret nærmere, fremgår det af B 25 (1439), D 4
(1446) og D 6 (1446), at Erik Hvas har ejet gården Hvinningdal,
4 gårde i Gødvad eller Resen, 3 gårde i Kragelund, 4 gårde i Fun
der m. m. gods i Hids herred. Det er formodentlig disse ejendomme,
der omtales i B 36, der ifølge registraturen var Erik H vas’ skøde på
gods i Hids herred, som var tilfaldet ham og hans medarvinger efter
Elef Elefsen. — C 18 (1487) er et ejendomsbrev på det gods, kirken
fik af Henrik Pedersen (Prip), som er Kærsgård, Hvinningdal (fejl
for H årvadlund, se ovenfor) og Moselund m.m. gods. Som det frem
går af C 19 og C 23 kan det uspecificerede gods være bebyggelsen
Stenholt, 4 gårde i Funder, 5 gårde i Balle og 5 byggesteder i Øster
og Vester Bording.1)
Bispestolens godserhvervelser i Silkeborg hovedlens
godsdistrikt.
N år man fortolker regesterne som foreslået i de foregående afsnit,
har breve, hvis indhold er gengivet i registraturen 1558, dokumen
teret bispestolens erhvervelse af nedennævnte ejendomme:
1) Hvis der ifølge de registrerede breve var overdraget flere ejendomme i en by
til biskoppen, end han besad i den pågældende by på reformationstiden, kan det
skyldes, at nogle af brevene i virkeligheden angår de samme ejendomme. Bestem
melsen af antallet af de ejendomme, der tilhørte bispestolen i de forskellige byer
i 1536, er imidlertid behæftet med så stor usikkerhed, at man må afstå fra at
benytte dette ræsonnement ved bestemmelsen af de breve, der handler om de
samme ejendomme.
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I Lysgård herred: 9 gårde, bebyggelserne Bøgild, Gråskov og Ovstrup (der alle bestod af 2 gårde i 1688), Odder mark og 2 tofter
jord i Torning og Ungstrup sogne, 4 gårde i Vinderslev sogn, 4 gårde
1 Levring sogn, 3 gårde i Hørup sogn, 2 gårde og Humlegård eng og
møllested i Sjørslev sogn, 2 gårde i Vium sogn og 1 gård i Højbjerg
sogn.
I Hids herred: 14 gårde, enestegården Moselund (se J 44) og Hørbylund i Funder sogn, 6 gårde, enestegårdene Kærsgård og Hvinningdal (se D 6, i 1688 lå der 4 gårde i Hvinningdal), 5 byggesteder og
gods i Balle sogn, 4 gårde, enestegården Stenholt (se C 19), bygge
stedet Tråslund, skoven Nørvands og gods i Kragelund sogn, 4 gårde
samt gods i KejIstrup og i Resendal i Gødvad sogn, 3 gårde, ene
mærket Thomasbjerg og gods i Sinding sogn, 2 gårde i Lemming
sogn, 1 gård og gods i Sejling sogn og 1 gård i Serup sogn.
I Gern herred: Hovedgården Mølhave, 11 gårde og Thole eng i
Skannerup sogn, hovedgårdene Silkeborg og Dynæs, 1 gård i Linå,
2 gårde i Mollerup, hele Laven (4 gårde i 1688), (gods i) H årup (5
gårde i 1688) samt bebyggelserne Halved, Remstrup og Bond i Linå
sogn, 3 gårde i Voldby sogn, 1 gård og 1 1/s otting jord i Sporup
sogn, 1 gård i Skorup sogn og Pøtmølle i Hammel sogn.
I Vrads herred: Hovedgården Hedegård, 1 hovedgård i Virklund,
1 gård, Hjortballe mark (se J 17, i 1688 2 gårde), Sepstrup mark (se
J 17, 1688 4 gårde), (bebyggelsen) Sønderbyskov, skoven og ejen
dommen H olt samt gods i Tem sogn og gården Guldforhoved (se
K 9, i 1688 2 gårde) i Borring sogn (nu i Hammerum herred).
Silkeborg ligger tæt ved det trebundne skel mellem Gern, Vrads
og Hids herreder. Som det var at vente, lå hovedparten af de ejen
domme, biskoppen erhvervede i de tre herreder, i de sogne, som ud
gjorde de hjørner af herrederne, der grænsede op til hinanden.
I alt havde bispestolen erhvervet 25 gårde, 4 bebyggelser og mar
ker, 2 tofter jord, 1 eng og 1 møllested i Lysgård herred, 39 gårde
og enestegårde, 6 byggesteder, 3 enemærker, skove og lunde samt
gods i 6 byer i Hids herred, 3 hovedgårde, 19 gårde, Laven (4 gårde
i 1688), (gods i) H årup (5 gårde i 1688), 3 andre bebyggelser, IV2
otting jord, 1 eng og 1 mølle i Gern herred, 2 hovedgårde, 2 gårde
og enestegårde, 4 marker og skove samt gods i en enkelt by i Vrads
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herred. Af de større ejendomme, der tilhørte kongen i 1586, eller som
han afhændede mellem 1536 og 1586, kan 45, der lå i Lysgård herred,
65, der lå i Hids herred, mindst 42, der lå i Gern herred, og 61, der
lå i Vrads herred, have tilhørt bispestolen (se ovenfor s. 118 f.). Me
dens erhvervelsen af alle eller de fleste af ejendommene i de tre
førstnævnte herreder kan være dokumenteret i breve, der blev regi
streret i 1558, var det kun en lille del af godset i Vrads herred, hvis
overdragelse til bispestolen omtales i disse breve. Dette kan skyldes,
at bispestolen var kommet i besiddelse af største parten af ejendom
mene i Vrads herred, før Silkeborg blev bolig for en af biskoppens
lensmænd og fik sit eget arkiv; men grunden kan også være den, at
en stor part af disse ejendomme i virkeligheden var gammelt kron
gods.
Før år 1400 erhvervede bispestolen for første gang rettigheder i
2 hovedgårde og gods i en enkelt by.
I tiåret 1400—09 erhvervede bispestolen for første gang rettig
heder i 2 gårde,
1410— 19 i Silkeborg hovedgård, 2 gårde, bebyggelserne Remstrup
og Bond og gods i 2 byer,
1420—29 i 1 gård,
1430—39 i hovedgården Dynæs, 7 gårde, Laven (4 gårde i 1688),
(gods i) H årup (5 gårde i 1688), Halved, Hjortballe mark, Sepstrup
mark og Sønderbyskov,
1440—49 i 12 gårde, enestegården Hvinningdal, enemærket Thomasbjerg og gods i 1 by,
1450—59 i 4 gårde, byggestedet Tråslund og gods i 3 byer,
1460—69 i 5 gårde, 2 tofter og IV2 otting jord,
1470—79 i hovedgården Mølhave, 23 gårde og Thole eng,
1480—89 i 17 gårde, enestegårdene Guldforhoved, Kærsgård, Mo
selund og Stenholt, 5 byggesteder, bebyggelserne Bøgild, Gråskov og
Ovstrup, Odder mark, Hørbylund, skoven Nørrevands og Pøtmølle,
1490—99 i 1 gård,
1500—09 i 2 gårde,
1510—20 i 4 gårde, Humlegård eng og møllested samt skoven
og ejendommen Holt.
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Bo Mogensen Lang var biskop i Århus fra 1395 til 1423, Ulrik
Stuke fra 1424 til 1449, Jens Iversen Lange fra 1449 til 1482, Ejler
Madsen Bølle fra 1482 til 1490 og Niels Clausen fra 1490 til 1520.
Ganske vist kom bispestolen i besiddelse af hovedgården Silkeborg
i Bo Mogensen Langs embedstid; men hovedparten af de godserhver
velser, der omtales i registraturen 1558, fandt sted, medens Ulrik
Stuke, Jens Iversen Lange og Ejler Madsen Bølle var biskopper.

Bispestolens bestræbelser på at sikre sine rettigheder
i tidligere erhvervet jordegods.
N år man fortolker regesterne som foreslået i de foregående afsnit,
fremgår det af registraturen 1558, at der i tiåret 1400—09 blev ud
stedt 1 brev, der skulle sikre bispestolens rettigheder i tidligere er
hvervet jordegods. 1430—39 blev der udstedt 4 breve, 1440—49 2,
1450—59 4, 1460—69 8, 1470—79 4, 1480— 89 23, 1490—99 24,
1500—09 20, 1510—19 9, 1520—29 14 og 1530—36 19 breve. De
fleste forsøg på at anfægte bispestolens rettigheder blev åbenbart
gjort i tiden lige før og navnlig efter afslutningen på de store gods
erhvervelser i 1490 samt i årene umiddelbart før reformationen.
Regesterne H 1—56 refererer hovedindholdet af Vor Frue stif
telse i Karups adkomstbreve på gods i Karup birk. Af disse breve
er kun 5 udstedt før 1480, og af dem er de tre erhvervet af privatmænd, medens de to resterende kan være erhvervet af andre end
stiftelsen. Der kan således ikke være tvivl om, at hovedparten af
godset i Karup birk først kom i stiftelsens besiddelse efter år 1480.
Vedrørende Alling og Tvilum klostres jordegods se Herreklostre
nes godshistorie, s. 111—33, eller Østjydsk Hjemstavn 1956, s. 71 —
80, og 1957, s. 37—49.
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HERLIGH EDSA FG IFTERN E AF KIRKER
OG PRÆSTEKALD.
De regler, efter hvilke landgilden var lignet på fæstegårdene, kan
man først finde, når man har bestemt deres relative størrelse ved at
identificere dem med gårdene i matriklen 1688, og de mange pro
blemer vedrørende selvejernes afgifter kan næppe løses, før de æld
ste jordebøger fra alle len er udgivet, således at man kan sammen
ligne forholdene i de forskellige egne. Derimod har den seneste tids
forskning fremdraget så meget stof til belysning af den gejstlige ad
ministrations historie, at man kan gøre rede for de kirkelige herlig
hedsafgifters oprindelse, der anføres fol. 69—72 i jordebogen 1586.
Provstekornet og provstelammene af Linå, Skanderup, Sporup,
Hammel, Voldby og Søby kirker i Gern herred, der omtales fol. 69v
i jordebogen, tilfaldt domprovsten, indtil kongen i 1582 erhvervede
disse afgifter ved et mageskifte (Kronens Skøder I, s. 252). Der må
således være tale om det provstegæsteri, der fra gammel tid svaredes
til sysselprovsten, som reviderede kirkernes regnskaber og havde de
kirkers gods i forsvar, der ikke havde nogen særskilt patron. For
uden af ovennævnte kirker i Gern herred oppebar domprovsten rug,
byg og lam af de fleste kirker i Hovlbjerg herred (Århus domkapi
tels jordebog 1647, se fortegnelsen over de arkivalier, der er be
nyttet, s. V III). Provstekornet af Vejerslev og Ajt kirker, der lå i
det af Hovlbjerg herred udskilte Vejerslev birk, er imidlertid opført
fol. 69v i jordebogen 1586 efter provstegæsteriet af de 6 kirker i
Gern herred og sammen med provstekorn af Grønbæk kirke i Lys
gård herred og Kasted kirke i Hasle herred. Da Vejerslev, Ajt og
Grønbæk kirker har »tilhørt« Alling kloster (Æ. D. A. II, s. 183,
H 10, s. 192 f., L 10, Repertoriet 28. marts 1443), og da den om
stændighed, at klosteret ejede en del gods i Kasted sogn (Æ. D. A. II,
s. 178 f.), taler for, at det samme har været tilfældet med dette sogns
kirke, kan man forklare, at jordebogen 1586 medtager provstekornet
af de fire kirker ved at antage, at klosteret har fået provstegæste
riet af kirkerne overladt, og at det er kommet til Silkeborg len sam
men med klosterets jordegods.
Af kirkerne i den del af Gern herred, der hørte til Silkeborg len,
er Tvilum kirke, som havde været klosterkirke og var afløser for
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den med klosteret »forenede« Ladegård kirke (Acta Pontificum
Danica II, nr. 1547), Gern kirke, der ligeledes havde været for
enet med Tvilum kloster (Acta Pontificum Danica anførte sted),
samt Skorup kirke de eneste, hvis provstegæsteri ikke omtales blandt
indkomsterne af stiftet. Da jordebogen mellem indtægterne af Tvi
lum birk (fol. 52v, 57r og 58r) nævner nogle afgifter, der betaltes
af de tre kirker og var af nogenlunde samme størrelse som de andre
kirkers provstegæsteri, har man imidlertid grund til at formode, at
disse afgifter var kirkernes provstegæsteri, der før reformationen til
faldt Tvilum kloster på samme måde, som Alling kloster oppebar
provstegæsteriet af en del af sine kirker.
Af de fleste kirker i Lysgård, Hids og Vrads herreder svaredes
der ikke provstekorn og provstelam i 1586, men en afgift, der kal
des »regnskabspenge, som oppebæres, når kirkernes regnskaber hø
res« (jordebogen fol. 71v), og altså ligesom provstegæsteriet var ve
derlag for revisionen af kirkeregnskaberne. I slutningen af middel
alderen søgte bisperne at afskaffe sysselprovstierne for selv at over
tage provsternes funktioner og indtægter (jævnf. Troels Dahlerup i
Hardsyssels Aarbog 1960, s. 112 ff.). Alt taler således for, at regn
skabspengene var en afløsning for det gæsteri, biskoppen havde mod
taget af kirker, hvis regnskabers revision han havde overtaget.
Til de få kirker i de tre herreder, af hvilke der ikke svaredes regn
skabspenge, hørte Serup, Lemming og Svostrup kirker. Da disse kir
ker havde tilhørt Alling kloster (Æ. D. A. II, s. 13, C 27, s. 178, E
32, og s. 179, F 10), var de formodentlig fritaget for ydelse af prov
stegæsteri og regnskabspenge, fordi disse afgifter af Alling klosters
kirker havde været overdraget til klosteret.
At en sognekirke tilhørte eller var forenet med et kloster, er
ofte ensbetydende med, at præstekaldet, men ikke kirkens bygnings
fond var overladt til klosteret. Bygningsfondets regnskaber blev i så
fald revideret af sysselprovsten, der havde dets gods i forsvar (jævnf.
Troels Dahlerup i Hardsyssels Aarbog 1960, s. 94 ff.). Da Alling og
Tvilum klostre åbenbart modtog de gæsteriafgifter, der var hoved
parten af provstens (eller hans afløser biskoppens) løn for dette ar
bejde, må man imidlertid gå ud fra, at de selv bestyrede det jorde
gods, deres kirkers bygningsfond ejede. Mange af kirkernes adkomst
breve har da også, således som det fremgår af registraturerne over
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brevene på Silkeborg og i Alling kloster, ligget i klostrenes arkiver.
Gæsteriafgifterne af de fleste af klostrenes kirker er som ovenfor
omtalt indført i jordebogen 1586. Antagelig er de overført til Silke
borg lens jordebog fra klostrenes jordebøger, hvilket forudsætter, at
der har været ført selvstændige regnskaber over bygningsfondenes
indtægter og udgifter. Derimod udelukker det ikke, at klostrene har
kunnet disponere over bygningsfondenes eventuelle overskud. H vor
når kirkernes provstegæsteri blev overdraget til Alling og Tvilum
klostre, ved vi ikke. Ganske vist fik Alling kloster i 1520 ved mage
skifte alle provstesager af klosterets tjenere i Hids, Lysgård og
Hovlbjerg herreder (Æ. D. A. II, s. 20, E 45); men for så vidt som
det fremgår af regesten, omtalte mageskiftebrevet ikke provstegæsteriet.
Bortset fra tre af Alling klosters kirker er Sinding, Vranum og
Sjørslev kirker de eneste i Silkeborg len, af hvilke der hverken sva
redes provstegæsteri eller regnskabspenge. Sinding kirke var inkor
poreret i et af Århus domkapitels præbender (Scriptores Rerum Danicarum VI, s. 406 f., Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. V, s. 324) og
var formodentlig af den grund ikke undergivet provstens eller
bispens tilsyn. Derimod ser det ud til, at biskoppen har haft Vra
num kirkes gods i forsvar. I alt fald lå et af kirkens adkomstbreve
(Æ. D. A. II, s. 17, E 17) i arkivet på Silkeborg, ligesom biskoppen
på kirkens vegne kunne mageskifte dens ejendom bort (C. N yrop:
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer I, s. 218). Måske svaredes der ikke
gæsteri af denne kirke, fordi den ligefrem var inkorporeret i bispebordet. H vad Sjørslev kirke angår, var den muligvis patronatskirke
under Avnsbjerg. Denne gård ligger nemlig i Sjørslev sogn og havde
tilhørt slægten Løvenbalk, som nedstammede fra kongehuset. Ganske
vist lå to af kirkens breve i arkivet på Silkeborg (Æ. D. A. II, s. 18,
E 30, og s. 20, E 47); men de angår begge et mageskifte mellem kir
ken og ejeren af Avnsbjerg, som denne næppe har kunnet afslutte
på egen hånd, hvis han var kirkens patron.
Af kirkerne i de herreder, der ligger nærmest ved Århus, blev der
svaret kirkelam og kirkehavre til biskoppen (se udgaven af Århus
gård og Åkær lens jordebog 1544, s. 32 ff. og 147 ff.). På samme
måde blev der betalt 1 ørtug kirkehavre af kirkerne i Silkeborg lens
herreder bortset fra de kirker, der havde tilhørt Alling og Tvilum
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klostre, og af hvilke der svaredes provstegæsteri til klostrene, samt
Balle, Sejling, Sinding og Funder kirker i Hids herred, Torning, Lys
gård og Karup kirker i Lysgård herred og Søby kirke i Gern herred
(jordebogen 1586 fol. 70r og 70v).
Provstekornet af kirkerne i Silkeborg len bestod altid af rug og
byg og omfattede (bortset fra provstekornet af Skorup kirke) aldrig
havreafgifter. På samme måde var det udelukkende rug og byg,
domprovsten oppebar af kirkerne i Hovlbjerg herred. Til gengæld
modtog lensmanden på Århusgård, der var stiftslensmand, lige til
1573 provstekorn, der som kirkehavren bestod af 1 ørtug havre, af så
godt som alle kirkerne i dette herred (se Henning Heilesen: Randers
klosters historie, s. 232 f.). Da stiftslensmanden i 1573 oppebar de
herlighedsafgifter af kirker og kirketjenere, som før reformationen
tilfaldt biskoppen, medens det i 1586 var de lokale lensmænd, der
modtog disse afgifter (se ovenfor s. 86 f.), er der intet til hinder for
at antage, at både kirkehavren i jordebogen 1586 og provstehavren
af kirkerne i Hovlbjerg herred var en del af sysselprovstens gæsteri,
som biskoppen havde overtaget, før han kom i besiddelse af det øv
rige gæsteri af kirkerne i Lysgård, Hids og Vrads herreder.
Ligesom de, der reviderede kirkernes regnskaber og havde deres
gods i forsvar, lønnedes med provstegæsteri eller regnskabspenge,
således oppebar biskoppen præstegæsteri af de præster, han visite
rede. I Silkeborg len svaredes der ikke præstegæsteri af annekssogne
og af de sogne, der i middelalderen havde været betjent af klostre
nes munke. (Vedrørende præstegæsteriet se i øvrigt Troels Dahlerup
i Kirkehistoriske Samlinger 7. rk. I ll, s. 1 ff., og i Fra Viborg Amt
1956, s. 5 ff.).

R E G IST R E
Stednavne i jordebogen (s. 3— 71) og i fortegnelsen over det
afhændede gods (s. 88— 93).
De navne, der er medtaget i den af statsministeriet autoriserede fortegnelse over
stednavne i Viborg amt, staves på den i denne fortegnelse angivne måde. Med
hensyn til alfabetiseringen følges ligeledes den i de autoriserede stednavneforteg
nelser benyttede fremgangsmåde. Navne, som består af to adskilte ord, alfabeti
seres altså efter det første ord, med mindre dette er et adjektiv eller en præ
position. Af forkortelser anvendes foran navnene S. = Sønder, 0 . = Øster, N. =
Nørre og V. = Vester og efter navnene s. = sogn, h. = herred, Ml. = Mølle.
Abildskov, Funder s., Hids h.: 18.
Adserbjerggård, se Bjærgegård.
Agerskov, Sunds s., Hammerum h.: 55,
jævnf. s. 81.
Aidt s. og by, Hovlbjerg h.: 52, 59,
60, 94, 95.
Alling s. og by, Gern h.: 42.
Allinggård, Svostrup s., Hids h.: 21.
Alling Kloster, Svostrup s., Hids h.:
90, 94.
Allingklosters mark, Svostrup s., Hids
h.: 54.
Alling Ml., Svostrup s., Hids h.: 21.
Almind s., by og kirke, Lysgård h.: 28,
61, 91.
Almtoft, Hørup s., Lysgård h.: 28.
Andsøgård, Vrads s., Vrads h.: 6.
Andsø Ml., Vrads s., Vrads h.: 6.
Ans, Grønbæk s., Lysgård h.: 32.
Armodt, se s. 75.
Asdal hovedgård, Asdal s., Vennebjerg
h.: 64.
Asklev, Tem s., Vrads h.: 6.
Asmildgårde, Svostrup s., Hids h.: 21.
Astrup, Hinge s., Lysgård h.: 30.
Balle s., by og kirke, Hids h.: 12, 62.
Balle Kirkekrog, Balle s., Hids h.: 13.
Bandsby, Nysogn s., Hing h.: 56.
»Bastrup«, se Båstrup.
»Bierbiering«, se Borbjærg.
Bjarup, Linå s., Gern h.: 39.
Bjerregård, Åle s., Vrads h.: 89.
Bjerring s. og by, Middelsom h.: 55.
Bjærgegård (tidligere Adserbjerggård),
Ejstrup s., Vrads h.: 8.
Bjørnskov, N. Snede s., Vrads h.: 7.
Boest, N. Snede s., Vrads h.: 9, 10.
Borbjærg ML, Borbjærg s., Hjerm h.:
55, jævnf. s. 75.

V. Bording, Balle s., Hids h.: 12.
0 . Bording, Balle s., Hids h.: 12.
V. eller 0 . Bording, Balle s., Hids h.:
22.
Borre, Vejerslev s., Hovlbjerg h.: 53,
54, 59.
Borup, Svostrup s., Hids h.: 20, 22.
Bottrup Mark, Linå s., Gern h.: 41, 45.
Brande, Tem s., Vrads h.: 5.
Bredlund, Vrads s., Vrads h.: 6.
Brårup, Grønbæk s., Lysgård h.: 31.
Brårup Ålegård, Grønbæk s., Lysgård
h.: 54.
»Butrup«, se Bottrup.
»Byeskouff«, se Bøgskov.
Bærs, Estvad s., Ginding h.: 55.
»Biuglund«, se Bøvllund.
Bøgild, Torning s., Lysgård h.: 25.
Bøgskov, Tem s., Vrads h.: 5.
V. Børsting, Vroue s., Fjends h.: 55,70.
Bøvllund, Karup s., Lysgård h.: 21,
jævnf. s. 81.
Båstrup, Vium s., Lysgård h.: 35, 67.
Dalby, Skanderup s., Gern h.: 40.
Dalbygård, Skanderup s., Gern h.: 39.
Dyringhave, Ejstrup s., Vrads h.: 9.
Døssing, Levring s., Lysgård h.: 36, 69.
Ebstrup, Sejling s., Hids h.: 16, 22.
Ejstrup s., by og kirke, Vrads h.: 10,
11, 58, 60, 62, 88.
Elager Skov, Voldby s., Gern h.: 94.
Elkær, Vinderslev s., Lysgård h.: 34,
66.
Ellerup, Gern s., Gern h.: 47.
Elling, Funder s., Hids h.: 18.
Elsborg s., by og kirke, Lysgård h.: 26,
35, 61, 62, 69, 91.
Elsgård, Kloborg s. og by, Vrads h.: 88.
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Emdrup, Hammel s., Gern h.: 92, 93,
94.
»Empttgaardt«, se Impgårde.
Engesvang s. og by, Hids h.: 19, 23.
Farre, Sporup s., Gern h.: 42.
Fjends h.: 55, 56, 70.
Flåris, Kloborg s., Vrads h.: 88.
Fogstrup, Tem s., Vrads h.: 4.
Frausing, Hinge s., Lysgård h.: 29.
Frisbæk, N. Snede s., Vrads h.: 7.
Fruerlund, Vinderslev s., Lysgård h.:
35, 67.
Fuglemosegård, Vinderslev s., Lysgård
h.: 28, 69.
Funder s., by og kirke, Hids h.: 17, 62.
Funder Kirkeby, Funder s., Hids h.: 18.
Fårvang, Tvilum s., Gern h.: 48.
Gammelsogn s. og by, Hing h.: 56.
Gedsø, Tem s., Vrads h.: 5.
Gern h.: 38, 44, 58, 61, 91.
Gern s., by og kirke, Gern h.: 46, 47,
91, 92.
Ginding h.: 55, 56.
Gislum h.: 55, 56, 70.
Glapsgård, Skanderup s., Gern h.: 39.
Giudsted, Ejstrup s., Vrads h.: 8.
Grauballc, Svostrup s., Hids h.: 20.
Gribstrup, Kloborg s., Vrads h.: 9, 88.
Groest, Ejstrup s., Vrads h.: 9.
»Grottschouff«, se Gråskov.
Grættrup, N. Snede s., Vrads h.: 7.
Grølsted, Skorup s., Gern h.: 50, 92.
Grønbæk s. og by, Lysgård h.: 31, 60.
Grågårde, Torning s., Lysgård h.: 25.
Gråskov, Torning s., Lysgård b.: 24.
Guldforhoved, Borring s., Hammerum
h.: 9, jævnf. s. 81.
Gødvad s., by og kirke, Hids h.: 16,
60, 61, 62.
Hage, Hammer s., Vrads h.: 89.
Hald len: 91.
Hald slot, Dollerup s., Nørlyng h.: 90.
Hald sø, bl. a. Almind s., Lysgård h.:
28.

Hallundbæk, Ejstrup s., Vrads h.: 89.
Hammel s., by og kirke, Gern h.: 58,
60, 61, 92, 93, 94.
Hammer s. og kirke, Vrads h.: 58, 60,
62, 89, 90.
Hammergård, Hammer s., Vrads h.:58.
Hampen, N. Snede s., Vrads h.: 7.
Hasle h.: 59.

Hauge, Vinderslev s., Lysgård h.: 24.
Hedegårde, Tem s., Vrads h.: 6.
Hids h.: 11, 24, 60, 61, 62, 63, 64, 90.
Hinge s., by og kirke, Lysgård h.: 28,
61, 62, 91.
Hjerm h.: 55, 56.
Hjortsballe, Tem s., Vrads h.: 4.
Hjortsvang, Linnerup s., Vrads h.: 61,
89.
Hjølund, Kragelund eller Engesvang s.,
Hidsoh.: 19.
Holmgårde, Serup s., Hids h.: 15.
Holmsland, d. v. s. Gammelsogn, Ny
sogn og Holmsland Klit sogne, Hing
h.: 56.
Holms Ml., Serup s., Hids h.: 16.
Holmstol, Skanderup s., Gern h.: 40,
44.
Horn, Tvilum s., Gern h.: 49.
Horsens Skt. Hans Kloster: 89.
»Huerridtz marck«, Vinderslev s. (?),
Lysgård h.: 14, 33, 64, 66.
Humle Møllested, Sjørslev s., Lysgård
h.: 90.
»Hundingdall«, se Hvinningdal.
»Husnis«, Ejstrup s. (?), Vrads h.: 10.
Hvinningdal, Balle s., Hids h.: 12.
Hygildgård, Ejstrup s., Vrads h.: 88.
Høbjerg s., by og kirke, Lysgård h.:
26, 61, 62, 91.
Høbjerg ML, Høbjerg s., Lysgård h.:
26.
Hønholt, Vinderslev s., Lysgård h.: 34,
67.
Hørup s., by og kirke, Lysgård b.: 35,
61, 62, 68, 91.
Hårup, Linå s., Gern h.: 38.
Iller, Grønbæk s., Lysgård h.: 29.
Impgårde, Torning s., Lysgård h.: 30.
Javngyde, Tulstrup s., Gern b.: 58.
Jernit, Hammel s., Gern h.: 92.
Karup birk: 37, 38, 90.
Karup s., by og kirke, Lysgård h.: 37,
62, 91.
Kasted s., Hasle h.: 59, 60.
Katballe, Lysgård s., Lysgård h.: 91.
Katvad Ml., Vejerslev s., Hovlbjerg h.:
54.
Kejlstrup, N. Snede s., Vrads h.: 8.
V. Kejlstrup, Balle s., Hids h.: 13.
0 . Kejlstrup, Gødvad s., Hids b.: 17,
22.
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Kjellerup, Hørup s., Lysgård h.: 26,
68.
Kloborg s., by og kirke, Vrads h.: 60,
62, 88, 89, 90.
Klosters Eng, Vejerslev s., Hovlbjerg h.,
eller Svostrup s., Hids h.: 54.
Knob, Vrads s., Vrads h.: 6.
Knudstrup, Torning s., Lysgård h.: 25,
36.
»Kolpenknub«, se Knob.
Kolpensig, Vrads s., Vrads h.: 8.
Korballe Mark, Voldby s., Gem h.: 94.
Kragelund s., by og kirke, Hids h.: 18,
19, 22, 23, 60, 61, 62.
Krejbjærg, Ejstrup s., Vrads h.: 8.
Kærsgård, Balle s., Hids h.: 11.
Kærsgård Ml., Balle s., Hids h.: 12.
Kær(sholm), Ungstrup, Torning s., Lys
gård h.: 91
Kærshoved, Vrads s., Vrads h.: 9.
Ladegård, se Silkeborg Ladegård.
Lading s. og by, Sabro h.: 54.
Laven, Linå s., Gern h.: 39.
Ved Ledet i Voel, Voel s., Gern h.: 45.
Lemming s., by og kirke, Hids h.: 14,
23, 60.
Leret, N. Snede s., Vrads h.: 10.
Levring s., by og kirke, Lysgård h.:
27, 61, 62, 91.
Lindgårde, Tem s., Vrads h.: 6.
Linnerup s. og kirke, Vrads h.: 60, 62,
89.
Linå s., by og kirke, Gern h.: 38, 43,
60, 61.
Lovdal, Tem s., Vrads h.: 6.
Lyngby, Sporup s., Gern h.: 41, 94.
Lysdalgårde, Vinderslev s., Lysgård h.:
34, 66.
Lysgård s. og kirke, Lysgård h.: 62, 91.
Lysgård h.: 24, 36, 61, 62, 64, 69, 90.
Løgager, Tem s., Vrads h.: 5, 63.
Malund, Kloborg s., Vrads h.: 9.
Mariager Kloster: 91.
Mausing, Vinderslev s., Lysgård h.: 14,
64, 90, jævnf. s. 81.
Mausing Ml., Vinderslev s., Lysgård h.:
14, 64.
Middelsom h.: 55, 56.
Mollerup, Linå s., Gern h.: 39, 44.
Mondrup, Aidt s., Hovlbjerg h.: 95.
Moselund, Engesvang s., Hids h.: 18.
Møgellund, Torning s., Lysgård h.: 35,
67.

Mølgårde, Søby s., Gern h.: 41.
Mølhave, Skanderup s., Gern h.: 39.
Naderup, Grønbæk s., Lysgård h.: 32.
Nebel, Svostrup s., Hids h.: 19, 22.
Nipgård, Vium s., Lysgård h.: 35, 67.
Nisset, Lemming s., Hids h.: 21, 23.
Nortvig, N. Snede s., Vrads h.: 7.
Nysogn, Nysogn s., Hing h.: 56.
Nørhoved, N. Snede s., Vrads h.: 10.
Nørskov, Kloborg s., Vrads h.: 9.
»Nørwandtz«, se Vandskov.
Nørvang h.: 11.
Nårup, Gern s., Gern h.: 91, 92.
Oddermark (?), Torning s., Lysgård h.:
91.
»Oddum Mark«, se Oddermark.
Oustrupgårde, Torning s., Lysgård h.:
31.
Overgårde, Balle s., Hids h.: 22.
Pabsø, Vium s., Lysgård h.: 35, 67.
Pederstrup, Vinderslev s., Lysgård h.:
34, 66.
Præstholm, Voel s., Gern h.: 46.
Pårup, Engesvang s., Hids h.: 8, 63,
jævnf. s. 81.
Pårup, Tem eller Engesvang sogne,
Vrads eller Hids h.: 11.
Randers Hospital: 91.
Ravnholt, Høbjerg s., Lysgård h.: 91.
Ravnholt, Torning s., Lysgård h.: 37.
Refshale, Kragelund s., Hids h.: 21.
Resenbro, Gødvad s., Hids h., og Linå
s., Gern h.: 17, 63.
Resdal, Serup s., Hids h.: 15, 23.
Resendal, Gødvad s., Hids h.: 17, 22,
63.
Revl, Vinderslev s., Lysgård h.: 35, 67,
91.
Ris, Grønbæk s., Lysgård h.: 32.
Roe, Grønbæk s., Lysgård h.: 29.
Rudstrup, Tem s., Vrads h.: 5.
Rødklit, Nysogn s., Hing h.: 56, jævnf.
s. 75.
»Røekielld«, se Rødklit.
Rønkilde, Borring s., Hammerum h.: 9,
jævnf. s. 81.
Rønslunde, Ejstrup s., Vrads h.: 8.
Rørbæk s. og by, Gislum h.: 55, 70.
Sabro h.: 54, 56.
S a n g ild g å rd , T o rn in g s., L y sg ård h .:

37.
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Sebstrup, Tem s., Vrads h.: 4.
Sejlgård, Funder s., Hids h.: 18.
Sejling s., by og kirke, Hids h.: 16, 21,
22, 61, 62.
Serup s., by og kirke, Hids h.: 15, 23,
60, 64, 90.
Sigten, Borring s., Hammerum h.: 8,
jævnf. s. 81.
Silkeborg: 3, 57, 58, 63, 70, 71, 94.
Silkeborg Ladegård: 71.
Silkeborg len: 57, 62.
Silkeborg Ml.: 38.
Sinding s. og by, Hids h.: 13, 22.
Sjørslev s., by og kirke, Lysgård h.: 25,
36, 61, 68, 90, 91.
Skade, Kloborg s., Vrads h.: 61.
Skanderborg len: 90, 94.
Skanderup s., by og kirke, Gern h.: 40,
41, 60, 61, 91, 94.
Skanderup Ml., Skanderup s., Gern h.:
4L
Skellerup, Linå s., Gern h.: 38, 44.
Skorup s., by og kirke, Gern h.: 49,
50, 61, 92.
Skræ, Torning s., Lysgård h.: 25, 36.
Skygge, Engesvang s., Hids h.: 19.
Smedebæk, Ejstrup s., Vrads h.: 10.
Sminge, Voel s., Gern h.: 45, 46.
Snabegård, Almind s., Lysgård h.: 36,
69.
N. Snede s., by og kirke, Vrads h.: 7,
57, 60, 62, 88, 89, 90.
Sole, Ejstrup s., Vrads h.: 88.
Solgård, Skanderup s. (?), Gern h.: 39.
Sporup s. og kirke, Gern h.: 58, 60,
61, 94.
Stenholt, Kragelund og Engesvang sog
ne, Hids h.: 19.
Svostrup s., by og kirke, Hids h.: 20,
60, 90.
Svostrupdal, Svostrup s., Hids h.: 20.
Søby s., by og kirke, Gern h.: 41, 59,
60, 92, 93, 94.
Søby vad, Gern s., Gern h.: 92.
Søby vad Ml., Gern s., Gern h.: 92.
Søhale, N. Snede s., Vrads h.: 10.
Sønderby, Vejerslev s., Hovlbjerg h.:
54.
Tange, Høbjerg s., Lysgård h.: 27, 36,
91.
Tandskov, Serup s., Hids h.: 16.
Tejbel, Tørring s., Vrads h.: 89.
Tem s., by og kirke, Vrads h.: 3, 10,
60, 61, 62, 90.

Tirsvad, Kloborg s., Vrads h.: 89.
Tollund, Funder s., Hids h.: 23.
Tolstrup, Tem s., Vrads h.: 5.
Tolstrupgårde, Almind s., Lysgård h.:
30.
Torlund, Ejstrup s., Vrads h.: 8, 63.
Torning s., by og kirke, Lysgård h.: 24,
36, 61, 62, 64, 90, 91.
Torupgårde, Voel s., Gern h.: 44.
Tranholm len (Tranholm lå i Kloborg
s., Vrads h.): 89.
Trevad Ml., Vridsted s., Fjends h.: 56,
70.
Trust, Tvilum s., Gern h.: 48.
Træholt, Høbjerg og Levring sogne,
Lysgård h.: 35, 69, 91.
Tungelund, Aidt s., Hovlbjerg h.: 51.
Tvilum birk: 45, 51, 69, 91, 92.
Tvilum s. og kirke, Gern h.: 49.
Tvis Kloster, Tvis s., Hammerum h.:
88.
»Tyrrisbierg«, Hørup s. (?), Lysgård h.:
26, 68.
»Tøcke« Skov, Hammel s., Gern h.: 92.
Tømmerby, Tem s., Vrads h.: 4.
Tørring s., by og kirke, Vrads h.: 10,
11, 58, 60, 62, 63, 89.
Ungstrup, Torning s., Lysgård h.: 90,
91.
»Wadebeck«, se Vallerbæk.
Vadsted, Søby s., Gern h.: 93.
Vallerbæk (?), Karup s., Lysgård h.: 19,
jævnf. s. 81.
Vandborg, Borbjærg s., Hjerm h.: 55.
Vandsskov, Kragelund s., Hids h.: 19.
Vattrup, Torning s., Lysgård h.: 31.
Vejerslev birk: 51, 54, 59, 94.
Vejerslev s. og by, Hovlbjerg h.: 52,
54, 59, 60, 94.
Vesterlund, Vester s., Nørvang h.: 11.
Vinderslev s., by og kirke, Lysgård h.:
32, 61, 62, 64, 90, 91.
Vinderslevgård, Vinderslev s., Lysgård
h.: 64.
Vinderslev Ml., Vinderslev s., Lysgård
h.: 33, 66.
Virklund, Tem s., Vrads h.: 3.
Vittrup, Vroue s., Fjends h.: 56, 70.
Vium s., by og kirke, Lysgård h.: 30,
61, 62, 67, 91.
Voel s. og by, Gern h.: 45, 69.
Voer, Vinderslev s., Lysgård h.: 24.
Voergård, Voer s., Dronninglund h.:64.
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Voldby s., by og kirke, Gern h.:
43, 60, 61, 93, 94.
Vorret, Tem s., Vrads h.: 90.
Vrads h.: 3, 11, 57, 58, 60, 61, 62,
88.
Vrads s., by og kirke, Vrads h.: 6,
62.
Vranum s. og kirke, nu Almind s.
kirke, se disse.

42,
63,

Agård, Vejerslev s., Hovlbjerg h.: 54.
Åle s., by og kirke, Vrads h.: 9, 60,
61, 62, 89, 90.
Arestrup, Frederiks s., Lysgård h.: 37.
Arhus Hospital: 94.

60,
og

Navnene på de personer uden for bondestanden,
der omtales i jordebogen.
Hr. Anders Poulsen (Winther) i Almind: 28.
Hr. Christen Jensen i Gødvad: 16, 61.
Hr. Christen (Nielsen) i Kragelund: 61.
Hr. Christen (Sørensen) i Hjortsvang i
Linnerup s.: 61.
Christoffer Lunge til Odden: 63, jævnf.
s. 85.
Fru Ellen (Hansdatter Rostrup) på
Hammergård: 58.
Hr. Erik (Andersen) i Skade i Kloborg
s.: 61.
Erik Lunge til Stovgård: 58.
Hr. Gregers (eller Jørgen) (Thomsen) i
Vejerslev: 54.
Hr. Hans (Nielsen) i Skorup: 61.
Hr. Helge (på latin Elias) (Pedersen) i
Levring: 61.
Hr. Jacob i Hammel: 61.

Jacob Bertelsen, ridefoged på Silke
borg: 5, 63.
Hr. Jens (Pedersen) i Ale: 61.
Hr. Jens Simonsen i Serup: 23.
Fru Karen Krabbe til Voergård: 64,
69.
Hr. Laurids (Barchmann) i Høbjerg:
61.
Laurids Skram til Hastrup: 57, 58.
Mads Degn i Vejerslev (Degn muligvis
kun et tilnavn): 53.
Fru Maren på Allinggård: 21.
Hr. Melchior (Pedersen) i Torning: 61.
Niels Degn i Skorup (Degn måske kun
et tilnavn): 50.
Otto Banner til Asdal: 64, 69.
Hr. Søren Mikkelsen i Hinge: 61.
Hr. Søren Mikkelsen i Sejling: 61.
Hr. Thomas (Lennesen) i Tem: 61.

Fortegnelse over de sider i de tekstkritiske noter og i kommentaren,
på hvilke jordebogens ejendomme er omtalt.
Af tallene til venstre for kolonerne er de, som efterfølges af et r eller et v, jor
debogens folieringstal, der i udgaven er anført mellem lodrette streger. De øvrige
tal til venstre for kolonerne er ejendommenes numre (se nærmere indledningen
til de tekstkritiske noter, s. 72). Tallene til højre for kolonerne er sidetal i ud
gaven.
Ir 1-7: 118. — lv 1-2: 118. 3: 72, 118. 4: 117. —2r 1-2: 118. 3: 73, 118.
4: 118. — 2v 1-2: 97. 3-5: 118. — 3r 1-2: 118. 3: 72, 118. 4: 118. — 3v 1:
118. 2: 85, 118. 3-4: 118. — 4r 1-3: 118. 4: 85, 118. 5: 118. — 4v 1: 118. 2: 97.
3: 72, 97. 4: 116. 5-7: 98. — 5r 1-6: 118. 7: 117. — 5v 1: 98. 2: 118. 3: 98.
4: 118. 5-6: 98. — 6r 1-2:98. 3-4: 117. 5-8: 98. — 6v 1: 98. 2: 117. 3: 118. 4:
98. 5-6: 118. 7: 98. 8: 118. — 7r 1: 85, 117. 2-6: 118. 7: 98. 8: 118. — 7v 1-3:
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98. 4-5: 118. 6-7: 98. — 8r 1-2: 98. 3: 73, 98. 4: 117. 5: 118. 6: 85, 116. 7-8:
98. 9-10: 118. 11-12: 117. — 8v 1-2: 73, 110. 3-4: 110. — 9r 1-2: 110. 3: 85,
110. 4: 119. — lOr 1: 72, 118. 2: 117. 3-4: 72, 118. — lOv 1-2: 118. 3: 85,
118. 4: 72, 118. 5: 117. — l i r 1-7: 118. 8-11: 117. — l iv 1: 72, 118. 2-4: 118.
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Ovenstående fortegnelsers benyttelse som sted- og personregistre.
Da kommentaren giver mange oplysninger om steder og personer uden at anføre
deres navne, vil et ordinært sted- og personnavneregister til kommentaren være
uden større værdi. De sider i kommentaren, på hvilke der gives oplysninger om
steder og personer, kan man imidlertid finde ved hjælp af ovenstående forteg
nelser over de sider, på hvilke jordebogens ejendomme, det afhændede gods og
regesterne i registraturen 1558 er omtalt. Først opsøger man i sted- og person
navneregistrene til jordebogen og fortegnelsen over det afhændede gods samt i
registeret til Æ. D. A. II og rettelserne og tilføjelserne til dette register s. 137—
142 de steder i jordebogen, i fortegnelsen over det afhændede gods og i registra
turen 1558, på hvilke de forskellige lokaliteters og personers navne forekommer.
Dernæst finder man i fortegnelserne de sider i kommentaren, på hvilke der gives
oplysninger om de pågældende ejendomme og regester.

