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Nørholm godsarkiv, retsakter
Ribe amt, Øster Horne herred, retsakter Nørholm godsarkiv - kildeafskrift doneret af Holger HertzumLarsen
G463-3
Holger Hertzum har efterfølgende frasagt sig at skulle være ophavsmand.
Borgmester Laurids Tordsen eskede endnu tredie gang adkomst og sandemænds tov på bemeldte "Wie
Kier", eftersom det fremlagte skøde er ikun ordinarie, og intet af den pretenderede grund og "Wie Kier" om
formelder. Da til sagens videre oplysning fremlagde borgmester Laurids Tordsen et sandemænds tov af
sandemænd til Øster [Horne] herredsting opnævnet deres ed og tov lovlig gjort til samme ting år 1515, den
mandag næst for Vor Fruedag Nativitatis lydende i alle sine punkter, så som efterfølger:
Vi efterskrevne Esge Nielsen, tingholder på Øster [Horne] herredsting, Peder Christensen i Galtho, Peder
Skræder i Kvie, Las Jepsen i Malle. Jes Nielsen i Mejls sandemænd, Peder Thomsen i Hornlund, Peder Jepsen
i Hodde og Gøde Jepsen skriver, kærlig med Gud, gør alle vitterlig i dette vort åbne brev, at år efter Guds
byrd 1515 den mandag næst for Vor Fruedag Nativitatis på fornævnte ting for dom og ret var skikket denne
brevviser Christen Nielsen, borgmester i Varde, og lovlig bad og fik et uvildigt tingsvidne af 8 dannemænd,
som var Peder Christensen i Galtho, Peder Jensen i Mejls, Jes Nielsen ibid., Hans Jepsen i Skovlinding, Bertel
Nielsen i Debel, Jes Nielsen i Frisvad, Niels Olufsen i Østbæk og Søren Olufsen. Disse 8 dannemænd vidnede
så for os på deres sjæl og rette sandhed, at dem fuld vitterlig var og nærværende hos var på fornævnte
ting, hørte og så det sandemænd af fornævnte Øster [Horne] herred var på forskrevne ting, inden alle fire
tingstokke, og lydelig vidnede, gjorde deres ed og tov, som de var lovlig tilkrævet. Da gjorde de deres ed i så
måde, efter brev og bevisning som sandemænd gjort havde tilforn, den tov og ed stadfæste de imellem
Frisvad mark og Varde mark og til "Anekields Moese", og så satte de en sten imellem Varde mark og
Blaksmark vesten Adelvejen og sønden i "Blonhes Siige", og så fra den sten og nør og vesten til en anden
sten som står imellem Orten mark og Blaksmark, østen Lunde Adelvej, og så nør fra den sten og til en
anden sten som står i Mejls bæk vesten Ly vadsted imellem Mejls mark og Blohns mark. Og så øster ad
midtstrøm fra den sten og så øst? i ad Ly vad østen ved vadet, imellem Mejls mark og Frisvad mark, som de
gjorde deres ed på, at fornævnte sandemænd så gjorde deres tov og det markskel i deres sandemænds ed,
som forskrevet står.
Datum Anno Die et Loco ut supra. Som samme ed og tov videre indeholdt her i dag for retten læst og
påskrevet.
--G 463-98
Vi efterskrevne Jørgen Sørensen, tingholder på Vester [Horne] herredsting, Niels Vendelbo udi Frisgård,
Jørgen Tødsen i Dybvadgård, Anders Poulsen i Rottarp og Niels Staffensen kærlig med Gud kundgør vi med
dette vort åbne brev, at år efter Guds byrd MDLV lørdagen som var Sct. Bartolomæi apostels dag, da var
skikket for os og flere dannemænd, som da fornævnte ting søgte, den brevviser ærlig og velbyrdig mand
Thomas Stygge til Frøstrup eskede og fik et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd som var Søren Nielsen i
Rottarp, Niels Vendelbo, Jørgen Tødsen i Dybvadgård, Niels Andersen i Billumgård, Dnis Pedersen i
Sædding, Per Hvid usi Håstrup, Terben Friis? i Skromsager og Christian Thomsen i Vrøgum. Disse 8

dannemænd vidnede på deres gode tro, sjæl og sandhed, at dem fuldt vitterligt var, så og hørte samme dag
på fornævnte ting, at velbyrdig mand Thomas Stygge lydelig for en besiddende tingdom, og bød sig udi al
ret med Niels Schoning [Skåning?] udi Debel med hvis breve og bevisning de havde imod hverandre på
Søndersig. Da sagde Niels Sconning, at velbyrdig mand Claus Seested havde nogen af hans breve borte?,
som lyder på samme sag, og vilde derfor ej være udi rette, som han tilforn havde forpligtet sig for lensmand
Peder Bilde.
At så gik og for som forskrevet står, til ydermere vidnesbyrd trykker vi vort indsegl neden på dette vort
åbne brev.
--En pinlig sag fandt sted ved juletid for 362 år siden, da præsten i Fjaltring Søren Andersen Ribers datter
Mette Sørensdatter beskyldte den gode præstemand i Lomborg hr. Eske Gregersen for at have påført
hende "Pokker og fransose".

