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Dette pergament er renset og ”oversat” til nudansk af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, Nørre
Nissum, 7620 Lemvig.
Alle mænd dette brev se eller høre læse hilser vi Nis Jepsen, herredsfoged i Tyrstrup herred, Mourits Persen
i Faustrup, Per Jensen i Stubbum, Jep Nielsen i Hjerndrup, Dines Knudsen i Knud, Mads Persen i Sode, Nis
Jensen i Sjølund, Simon Jul i Binderup, Tomas Laudsen i Dalby, sandemænd i forskrevne herred, kærlig med
Gud kundgør vi med dette vort åbne brev, at skikket var for os og flere gode dannemænd, som da med til
tinge var, beskedne dannemand Per Hugger i Stenderup, bad, fik og fremledte et fuldt tingsvidne af otte
beskedne dan-nemænd, som var Per Heynesen i Kokær, Jep Persen i Hjerndrup, Laue Sørensen i Kolstrup,
Ole Jonsen i Vonsild, Søren Erichsen i Halk, Per Hansen i Skovbølling, Laurids Laursen i Favrvrå og Hans
Jensen i Bjerndrup. Hvilke forskrevne otte dannemænd udginge og indkomme velberåde, vidnede og sagde
på deres gode tro, sjæl og sandhed, at de så og hørte, at forskrevne Per Huggers tinghøringer to
dannemænd, som var Per Jensen i Stubbum og Ebbe Jensen i Varmark, de vidnede og tilstod samme dag
inden tinge, at de så og hørte og hos var, at forskrevne Per Hugger gav sin lov på laughævd udi laugtidsdag
med gilde mænd og gæve og gode dannesvende, som ham var forsendt af fogden og af herredsmænd, og
brast ingen værn og forsvar, og indvordede den gård udi Stenderup, som han og hans fader Jeb Hugger nu
udi bor, med hus og hustægt, gårds og gårdsrum med 4 otting jord, som dertil tilhører over al Stenderup
mark med ager og eng, alle 4 vegne til skel. Ydermere indvordede han til samme gård al den stuf jord, som
hans fader Jeb Hugger købte med samme gård og har haft i hånd og hævd, og endnu har i hånd og hævd til
samme gård, hver stuf er nævnt. Som er først Langmose, alle 4 vegne til sit skel, så langt og bredt, som og
alle er inddiget, den skov, som der udi er. Ydermere indvordede han den rughave udi skellet, som han nu
har i hånd og hævd, alle fire vegne til sit skel. Ydermere indvordede han Skinkelsborgs grøft og grav, udi
dige og jord, som han nu har i hånd og hævd. Ydermere indvordede han 1 ager ved Kraye Benditz tægt, så
langt og bredt, som den nu er fra Egemose, og så til Ove Olofsens gårdsrum. Ydermere indvordede han fem
agre østen til Iver Olofsens byndle? tægt. Ydermere indvordede han to skæpper bygland østen ved Anders
Dusis tægt. Ydermere indvordede han den Aalryhave? på Agtrup mark, fra Nis Jepsens have gård, og så til
Aalryled. Ydermere indvordede han den have, som han har på Thor? ager mark næst hos Agtrup mark ved
forskrevne aalry have. Al denne forskrevne jord og gårds ejendom, som for er meldt, både på Stenderup
mark, eller andet steds i hvor som helst det ligger, nævnet eller unævnet, alle fire vegne til sit skel, som
han, og hans fader har haft i hånd og har, under den bygning til samme gård til denne dag, den samme jord
og ejendom, indvordede han til samme gård i Stenderup, som de nu udi bor, med sin lov og laughævd, som
loven udviser, og kender ingen med lod eller del der udi ved sig, og sin fader Jeb Hugger og hans rette
arvinger, og hans kongl. mayst. sin rette plads og udgift, som der bør af at gå med rette. Det så er vidnet for
os. Det vidner vi med vore indsegl hængende nedenfor dette vort åbne brev, datum anno domini? MDCLIIII

