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Af jydske Herregaardes Archiver.
Ved M. H. Rosenørn.

Fra Bistrup Archiv.

Under Porarbeiderne til mit Skrift om Grev Gert og 
Niels Ebbesøn er jeg stødt paa flere ganske righoldige Sam
linger af gamle Brevskaber paa forskjellige jydske Herre- 
gaarde. Man har antaget, at det kunde have Interesse at 
optage mere vigtige Stykker af disse i »Samlingerne«, og 
skjøndt min Opmærksomhed først har været henvendt paa 
de ældste Brevskaber, der stod nærmest ved Midten af det 
14de Aarhundrede, og navnlig paa dem af disse, der ifølge 
Stedforholdene kunde oplyse et eller andet Punkt, som kunde 
have Betydning for mit ovennævnte Arbeide, har jeg dog ikke 
kunnet overse, at ogsaa mange andre af disse gamle Act- 
stykker kunde fortjene ved Trykning at unddrages fra Under
gang. Selv i sproglig Henseende turde dette have Betydning, 
men det er heraf en Følge, at man med Omhu maatte søge 
at bevare den gamle Skrivemaade for saaledes at kunne følge 
Sprogets, under de da værende Forhold og navnlig efter 
Reformationen, kun lidet glædelige Udvikling.

Til en Begyndelse meddeles her, efterat Besidderen af 
Stamhuset Bistrup Hofjægermester Honnens de Lichtenberg 
med største Forekommenhed har aabnet mig Adgang til Be
nyttelse af Stamhusets ældre Brevsamling, nogle Documenter, 
der navnlig vedkomme Eiendomme i Skjød Sogn, et Things- 
vidne fra Sabro Herred om Gods i Lyngaa og en Landstings- 
act vedkommende et Enemærke i Galthen Herred.
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De Skjød Sogn vedkommende Documenter ere ordnede 
efter Tidsfølgen (jfr. Grev Gert og Niels Ebbesøn S. 280).

I.

Vel bevaret og godt skrevet Pergaments Document.

Alle maen thette breff see eller høre læsst helssæ wij 
Mauritz æskilssøn foghit i Hawelberg hærit Jeyb magenssøn 
præst i hawelbergh Anders olssøn præst i Sall Eric Hwas 
Eric Jwll wepnere, Mattis ienssøn i borres *) oc nis bwnde i 
Hosløff4) ewinneligh meth Gudh kimgøre wij at aar æfter 
Gutes byrdh mcdlxvij0 then torsdagh nest æfter sancte marie 
magdalene dagh Tha war skickit for oss oc for flere gode 
danne mæn som tha nerwærendis hos ware upa fomte JJawel- 
berg hæritz thing thenne nerwærendis breffwisse wælbyrdigh 
swen keilt Perssøn hwilken there loglighe æskit fech oc fræm- 
ledde et fult staunende things witne aff viij beskethene danne 
mæn som ware nis Jenssøn i torsøø3) Per Kalløø Ascer4) 
Perssøn las Gregorissøn Severen i Gransløff palli bangh nis 
Henricssøn oc nis jenssøn i torstrup3) Hwilke fornefnte viij 
danne mæn endrachtelighe wunne upa theris gode troo oc 
rætte sannende thet the saghe oc hørde samme dagh for 
thennem innen alle firæ stocke upa fornefnde thing two be- 
skethne danne mæn fornefnde keilt Perssøns loffhøringhæ 
som ware nis scræder i Mundrup6) oc Cristiern Hænricssøn 
hwilke fornefnde ii danne mæn wunne kungiorde oc sagde 
upa theris gode tro oc sannænde thet the nerwærendis hos 
ware hørde oc saghe thet fornefnte keilt perssøn swor oc 
wardhe sigh til meth laghæffd med Riddersmænts mæn oc 
jordheghen bønder som foghit oc hæritz mæn hanum loglighe 
tilfandh try samfold thingh til forn fær han giorde lagh hæffd 
swosom war then skow oc then jordh som Eggert Westenij 
upa talet som ligge i mellom indboløcke oc then bæk ther 
skeell gør mellom ræffdalls skow oc tordrups’) skow oc swa 
jonstrups bæk gør skell mellem tordrups skow oc jonstrups

*) Borridssø i Gjerning Sogn. ’) Hvorslev. •) Thorsø. 4) Læs
ningen noget tvivlsom. 6) Tostrnp i Vellev Sogn. •) Mondrup i Aidt 
Sogn. Torrup Gaarde i Skjød Sogn.
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skow oc løber nether i aan1) unnen taghen jordh hwat som 
bønder there i haffwer, oc panth, Item warde hånd sigh til 
fire agær wester up til pugespeld oc ii stycker upa pugespeld 
oc en agher paa tawelbordh oc ii agær upa stowbergh et 
skowsland i Brebalesgab oc jordh med, ii stycker jordh widh 
korsdall og skow meth oc swa møghen deell som han haffuer 
paa Lunds mark skow mark oc ængh oc hans deell i tor
strups kær skow oc ængh oc hans deell i skøds hethe til 
fægangh oc gade jordh i skøds gade Item indwarde han then 
jordh som forscrefne Eggert upa talet melle dollæs kær oc 
then fortaa som Linden staar hos jonstrup. Och sithen 
warde han ind meth laghæffdh swa møghet som han haffuer 
i Hawelberg hærit som hans forældræ haffue hafft ulast oc 
ukært i xl aar oc mere til lille tordrup. At thet swaa gigh 
og foor som forscreffuit staar thet witne wij meth wore Insegle 
hængde nethen fore thette breff.

Datum anno die et loco qvibus prænotatur.
(L. b.) (L. s) (L. s.) (L. s.) (L. s.) (L. s.) (L. b.)

Første, andet og tredie samt sjette og syvende Segl ere 
bevarede, for fjerde og femte Segl ere Hullerne og den ene 
Rem tilstede.

Paa Bagsiden er Documentet paategnet
Nr. 1. Breff paa reffsdal oc lund mark Ao. 1467

samt med en senere Haand Nr. 2
Breff paa refsdals och lund mark. Skjel mellem Lil- 
taarup og Befsdal samt Jonstrup Skove.

II.

Vel bevaret Pergaments Document af meget betydelig Bredé-

Alle mæn thette breff see eller høre læssst helssæ wii 
Swenningh perssøn foghit i Houelberghærit Jens petherssøn 
prowst oc regelbonden Canich i thwilom Kloster Jeyp magens
søn affHouelbergh Jeyp niclessøn aff liwngaa8) Pether tords
søn aff hosløff prestær Severin jacobssøn Severin pederssøn

*) Aaen, aom løber fra Pøt Mølle mod Nord ned i Lilleaaen. 
’) Lyngaa.

20
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Christiern Henricssøn aff galthenhærit, Jes pouelssøn aff 
ænsløff *) nis Jacobssøn Severin cristiernssøn ibidem Per Jens- 
søn i sall Pussæl i gransløff Jes niclessøn i torsøølundh Per 
niclessøn af skærnæ Poul micbelsøn aff Howelbergh Per 
niclessøn i værløff2) Jes niclessøn i skødli oc keell i Hæl
strup 3) Ewinnelighe metb Gudh Kungøre wij aat aar æffther 
Guds byrdb mcdlxxviii0 then torsdagh næst fore sancti Jo
hannis Baptiste dagh tha war skicket fore oss oc fore manghe 
flere beskethene danne mæn som tha nærverendis hoss wäre 
upa Houelberghhærits thing thenne nærverendis breffwisse 
wælbyrdige man Eggert Wæstny aff østærgardh lofflighe æskit 
fech oc framledde eth fult staunende things witne aff xii 
beskethene oc lofffastæ danne mæn som wäre Per michelsøn, 
michel kynnow, Clas winnelbo, Severin Jacobsen michel mat
søn, tordh Helissøn, Jon Jenssøn, tyge cristiernssøn, jens 
Jacobssøn, niels Jenssøn, per lassøn oc tomas Yffuerssøn 
hwilke fornefnde xii danne mæn wonne oc sagde upa theres 
gode tro oc rætte sannæ thet the saaghæ oc hørde samæ 
dagh innæn alle firæ stocke upa fornefnde thing fore thennom 
tesse æftherscreffne dannæ mæn Som wäre Jes hwas aff nær- 
raadztorp1) nis olssøn ibidem Jes Klogh i nærdh4) tordh 
olssøn ibidem, Keel i Hælstrup Jes bramssøn ibidem Jes 
niclessøn i skødh, Æskeli, Jæp anderssøn, Per michelsøn, 
Jon, Severin Jacobsøn ibidem, Jes niclessøn i geylundh6), 
gregorius ibidem staffen i lopdrop6), Jep Jenssøn i Hasagher 
i skøds sogen, Swen radh aff Vitten Per sewerinssøn, Knudh 
wagnssøn, Jes Jahanssøn nis awssen oleff niclessen Jes greb 
Jes clemenssøn ibidem Per Knudssøn i tænning ’) nis michel
søn ibidem Per Siortsøn i liwngaa, Per niclessøn, michel pers
søn, per paulssøn anders niclessøn i sabro hærit, Thomas 
Perssøn af Larbergh, Cristiern Henricssøn, severin Perssøn, 
Per Olaffssøn, Pauell hiort ibidem, staffæn blak i Leerbergh 
i galthen hærit, Jes niclessøn i Hawre8) michel bunde ibidem 
matts klogh i sal Per Jenssøn nis esbernssen ibidem, Brødh 
i aptrup9), nis tussøn ibidem nis Jenssøn i torsøø, Jes nicles-

*) Enslev i Vellev Sogn. ’) Vellev. ’) Skjød Sogn. 4) Niær i 
Haurum Sogn; Torpen nu under Frysendal. s) I Skjød Sogn tæt nord 
for Helstrup. 8) Lopdrup Gaarde i Skjød Sogn. ’) Vist Tinning i 
Folby Sogn Sabro Herred. ’) Haurum. ’) Sald Sogn.
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søn i torsølundh, Henrich Persøn i skorop sogen, Jes nicles- 
søn i grølsted1), michel tomæssøn i tungelundh8), Tærkell 
anderssøn ibidem Per Dun i borgh3), Cristiern persøn i Bøge- 
skow4), Jes Barn aff gerning sogn Swenningh Persøn af Hqs- 
løff Sogen, Pouel michelsøn af Houelbergh, Per michelsøn 
ibidem, Jahan olssøn i grandsløff pussæll oleff pust, Anders 
persøn, michel niclessøn ibidem, magens Jenssøn i bøstrup5) 
Jes mattssen i knudsstrop®) oc Jes winter ibidem Hwilke 
fornefnde lxiiii Lofffæstæ danne mæn Endrachtelige wonne 
oc sagde upa theres gode tro siæl oc rætte sannæ thet the 
ware upa skøds mark i Houelbergh hærit then tiisdagh som 
war s« vilhelmi dagh confessoris’) som fornefnte Eggert 
Vestny hade thennom lofflige tilkraffdh ud at lede oc ransaghæ 
i rætwiisheyt oc gudssannæ aff gamle dannæ mæn oc danne 
koner oc thennom oc største deell mynner i lx wintær oc 
mere at ræffdals jordh upa fornefnde skødhs mark war aldri 
bøgdh annerlede æn leyth under Jonstrup oc hører til Jon
strup i reeb oc rættæ maal meth Jonstrup hwar som Jonstrup 
jordh ligger i marken oc i same bispgæffve oc boell oc hawer 
wærit i pant meth Jonstrup meth andre marke hwer med 
siine naffne som liggher til Jonstrup ogh aldri the kunne 
finnæ anten stene eller stabeli upa markæn eller grimæ i 
skowen i mellom ræffdall oc Jonstrup i noghre madhæ Och 
ær thennom fulwiterligt i rætte sanneheyt at thet ær for- 
neffnde Eggerts rætte ærffve gots oc aldri thet ær enten 
skøth solid eller affhænd uden then tiidh thet war i panth 
Item stodh forscrefne eggert lydelige innæn alle fire stockæ 
upa fornefnde thingh oc æsket breffue fore om noghre kunne 
finnes ytermere aff hans forællærs æn som thet ær indhløst 
fore, kunne ther noghre ytermere pantbreffue finnes tha kynnet 
fornefnde eggert løssen upa forscrefne Jordh oc bødh guild 
oc peninge tü.

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt 
appensa Datum anno die et loco quibus prænotatur.

Paa Bagsiden findes nu foruden flere tildels udstregede Tal: 
»Nr. 2 Ao. 1478«

’) Skorup Sogn Gjern Herred. ?) Ardt Sogn. 3) Bone Veyerslev 
Sogn. *) Gullev Sogn. 6) Houlbjerg Sogn. 6) Grandslev Sogn. 
’) Betegnelsen synes feilagtig.

ao*
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samt med en gammel Haand (vistnok Erik Ottesøns): 
»Eth eggerdt westenijs breff som ieg haffuer paa 
jonstrup oc reffdall«,

hvortil med en meget senere Haand er føiet:
»Ting Vidne, at Reffdals Jord paa Schiøds Marck 
hører til Jonstrup.«

Under Documentet hænge endnu 13 Segl, foruden 4 
tomme Seglremme samt en Skure til en saadan. 2det og 
3die Segl synes geistlige. Af Seglene synes intet at bære 
noget adeligt Vaabenmærke.

nr.
Et mindre Pergamentsbrev, temmelig slidt og budet, saa at i 
Afskriften paa enkelte Steder Bogstaver og mindre Ord ere 

tilsatte efter Gisning.

Alle men thette breff seer eller hører lesse helsse wi 
Ebbe yssicssøn foget uppo hollebergh herritz tingh powel 
mekelssøn prest och prowest udii twillom closther peder thords- 
søn niels thørning presther Claues sten Jes harbo Wepnere 
Jes nielssøn och Per vendelbo (?) udii mondrup Ewynnelig 
helssen meth gud ock kungøre wi alle men som nu ere ock 
korne scal at aar effther gudz byrth mcdlxxxv0 then torsdag 
nest er før su georgi tha war skicket for oss ock for manghe 
flere gode men som then dag tingh søtthe walbyrdugh man 
Eggerth vestenny han ther loglige esket ock feck eth fulth 
tings wynne aff viii beskedhen danne men swo som ere Cre- 
sten bonde udii bøstrup ’) anders udii Gernyngh Johan olssøn 
Jes nielssøn udii allyndrup2) mekel matssøn nis matssøn thord 
hellessøn udii sall ock Jes kyndw udii haffre Hwelke for- 
screffne viii danne men there wonne uppa theress gode thro 
ock retthe sanne ock at thennem fulwidherlig er at the hawe 
seeth ock hørth at the gode sanmen udy thet forneffnde herrit 
the gyordhe retth markeskell emellom skødhz mark ock Kol- 
bek mark ock emellom sølffsteen ock kolbek mark the gyordhe 
theres toff ock eeth effther gamle danne mentz mynne ock 
som the besthe udy herrit ere som the thennom til visthe

’) Houlbjerg Sogn. s) Aldrup Gaarde i Hvorslev Sogn.
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retth trebundhen sten (ock) retth høffth ock vrathmoth fra 
the tre skeli stenne som the giorde theress eeth uppa ock 
søndhen gynge the aff skoffwen igen ock swo nedher udu 
Herritz markeskell som stenth stabelth er Sidhen gynge the 
nør effther sten ock stabel ock effther høffth ock vrathmoth 
som nu er sath meth korss effther ock stenth ock stabelth 
Desse fornefnde stedher gjorde sanmen theress eeth uppa ock 
swore til retth marke ock som the forewisth ther swo kun- 
giorde the indhen Agre stocke ock tilstodhe som fore standher 
screffwet.

In cujns rei testimonium sigilla nostra sunt appensa. 
Datum die loco ut supra.

Documentet har samtlige sine 8 Seglremme, men kun 7 
Segl vedhængende. Det første er dog utydeligt. Det andet 
synes geistligt1). Det 3die og 4de ere utydelige saavel med 
Hensyn til Præg som Omski ifter. Det 5te synes at vise et 
adeligt Vaaben, der vel kunde antages for det i Adelslexi- 
conet under Slægten Steeg anførte. Det 6te mangler. Det 
7de og 8de synes Bomærker med Omskrift; Læsningen 
»vendelbo« er Gisning, da her et Hjørne er afrevet, saa at 
kun de 4 første Bogstaver staa tilbage.

Paa Bagsiden er Documentet nu betegnet:
»Nr. 3 1485.«

Foruden flere Talmærker findes sammesteds følgende 
gamle Paaskrift:

»Sandemends breff emellem Skjød oc kuollbeck 
..................... en.«

IV.
Et stort og ret vel bevaret Pergamentsbrev; kun paa et enkelt 
Sted er slidt et mindre Hul, som har maattet udfyldes ved Gisning.

Jegh Eggerdh Westennij til Ostergaard Webner Weder-

*) I Pontoppidans Atlas IV S. 217 er aftrykt Indskriften paa en Lig
sten over Provst Poul Mikkelsen i Tvilum Kloster, men naar Døds- 
aaret der er skrevet 1590, er dette ganske vist en Feil for 1490 (lige
som >velim< for >olim< i samme Indskrift). Tvilum Kloster laa vel 
i Gjern Hened, men havde uden Tvivl Gods i Nabo Herredet, fioul- 
bjerg Herred, saa at Provsten kunde have særlig Føie til at møde 
paa dette Herreds Thing.
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kendis mek at haffue giort oc meth thette mit obne breff 
meth godh wilyæ oc wel beroodh hwgh giør eth fuldkomme
ligt ewigth wgenkalleligt skiiffte meth Heterligh oc velbyr
digli man Her Erich ottessøn til Bjørnholm Riddher i saa 
maade som her effter screffvet staar Saa at han skal haffue 
aff mek førsth Jonstrupp oc Reeffdall meth theris tilliggelssæ 
som fry enmerkæ i skyød sogn i Houelbergherrit liggendis 
Item vi gaarde i skiød by oc sogn i same herrit Item først 
en gaard som Matts Persøn iboor skyller v ørte korn en 
skeppe smør ii høns en gaass eth Lamb Item en gaard ibidem 
Stij wdi boor skyller en ørte korn oc 1 skeppe smør Item 
en gaard ibidem Jes frost iboor skyller v ørte korn 1 skeppe 
smør høns gaass oc lamb Item en gaard ibidem Anders iwer- 
søn iboor skyller v ørte korn 1 skeppe smør høns gooss oc 
lamb Item en gaard ibidem Marcus (?) lassøn iboor skyller 
v ørte korn 1 skeppe smør høns gaass oc lamb Item en gaard 
ibidem som bønder iboor skyller v ørte korn 1 skeppe smør 
høns gaass oc lamb. Item thesse forscrefne sex gaarde giøre 
hver thenném ix høsth dags gerningh oc giffuer xx leess 
weedh oc ageer xx leess mogh hwer thennem. Item en gaard 
i Helstrup i same sogn som Severen posse iboor skyller v 
ørte korn 1 skeppe smør med wltangs jordh som ieg haver 
thertil lagth Item en gaard heder Sølffsten i same sogn giffuer 
1 skeppe smør, kornskyllen er usath. Item en øde mark 
hedher Brwnte1) mark meth all hennes tilliggelse inden alle 
fire marké mode oc skiell for eth friit enmerkæ som jegh 
reedh oc wisdi Her Erich then torsdagh fore sancti Ketilli 
dagh nerverendis Per sudher i longhoo2) Thames perssøn i 
Lardbeergh3) Severen perssøn i løstrup4) Nis matssøn i 
Entsløff oc Mattia Jenssøn ibidem. Item skriiffuegaard i 
same sogn for eth friiet enmerkæ med alle sine tilliggelsse 
som er etb øde bygested Item tostrup kier i skiød sogn for 
frij enmeidte wdhen then dieli Kirken hauer ther wti. Item 
iii ager i Kolbek dali i same sogn Item vi ager i Lundzmark 
i same sogn som min aaldefaders laffheffds breff wdvisse 
Item eth skoff skiiffte saa breeth som iii ager for friiet en- 
merke igiømen lunden geylund oc skoffuen igiømen til aaen 
nedhen fore Item sidhen then deell oc rettighed som jek hauer

*) Skjød Sogn. 2) Langaa. *) Laurbjetg. ‘) Løytftrup.
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meth bunden i same skoff som er hwert ottend tree Item 
brockholm skoff oc krogager skoff for frij enmerkæ Item Bwr- 
tofft skow saa langth fra Jonstrup ester som jorden recker 
owen oc nedhen fore for friet enmerkæ Item eth friet damp
sted som ligger i marsdall wed Jonstrup i same sogn Item 
eth friet damsted som ligger wed Kolbeckroge i same sogn 
Item oc all then ret jegh hauer i Kongstrup *) oc i Kong- 
strup skoff meth then halff deell jegh haver i Kongstrup 
skoff Item oc eth friet møllested liggendis i støffring herrit 
som kalies meyelsth møllested. Item her fore haver fornefnde 
Her Erich ottssøn wederlagdh meg igen gods i forscrefne 
Howelbergherrit som er først i Houelbiergh by Item en 
gaard som Terkill simenssøn iboor skyller v ørte korn oc iii 
pund smør Item en gaard ibidem Per Kieldssøn iboor skyller 
v ørte korn iij skeppe smør Item en gaard ibidem Per Holm 
iboor skyller vi ørte korn oc iiii pund smør Item en gord 
ibidem Knud iboor skyller vi ørte korn oc iiii pund smør. 
Item eth booli ibidem Jes skredheræ iboor skyller 1 skeppe 
smør oc v skilling Item eth boell ibidem Per jonssøn iboor 
skyller 1 skeppe smør oc v skilling Item eth boell ibidem 
Tymme swarer iboor skyller skeppe smør oc x engelss 
Item eth boell i Aarupp2) som Tømme ibor skyller eth pund 
korn Item oc enmerkæ skoffue i same herrit Item først eth 
skoff skyffte som kalles lindhgaard skow, then enæ endæ be
gyndes ved neyers mølle oc recker upp till Bolands hoffd 
liggendis wth emodh Houelberghherrits tingh Item eth skoff 
skiiffte ligger owen wed Tymmes gaard og nøør nedher til 
min mark oc syndher wpp til Houelbergh mark. Oc ther 
neest wester upp til hauer jegh selff eth3) skoff skyffte. 
Item eth hedder eskiikiær fraa biørneng som ligger hart 
neder til min port den nørre endæ oc saa synder wpp til 
Houelbergh marck. Oc ther hooss paa den synder side haff- 
uer Offæ tagessøns arffuinge eth skoff skiiffte. Item en ii 
støcke enmærke skoffue som Her Eric wort tilrebit aff fæligh 
i Houelbiergh skoff som er bode steent oc stablet om. Thi 
tilbiuder jegh mek forscrefne Eggerd Westenni oc mine arff
uinge at frii frelsse hemble oc fulkommelig tilstaa forscrefne 
Her Eric ottssøn oc hans arffuinge alle thesse fornefnde gotz

*) Houlbjerg Sogn. s) Vellev Sogn. 8) Disse 2 Ord -ere gjentagne.
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och article oc hwer besynderlig enmerke for frii enmerkæ oe 
fælig for feeligh som thette mit oppne breff udwiss til 
ewindeligh eyæ for hwer mands tiltale som ther wppaa kan 
eller will tale meth rette. Item ware thet oc saa at fornefnde 
Her Erich ottsson eller hans arffuinge worder nogen aff 
thesse fornefnde gots eller eyædom affwunden med rette tha 
tilbinder jek meg oc mine arffuinge at wederlegge thennom 
saa got gotz igen effter theris eghen wilyæ oc noye oc holde 
thennom thet altingest wden skadhe Tiil thess ydermere stad- 
festelsse oc bedre forwaring at saa skal holdes i alle maade 
som forskreffuet staar wden all hinder hielperede eller nogen 
hande gensigelsse tha haffuer jegh meth wilyæ widskab oc 
welberood hwg hengt mit Indciglæ nedhen for thette breff 
meth heterlige oc welbyrdige mentz som jeg ther til bedet 
hauer oc meth thette mit opne breff beder besegle meth mek 
til Widnesbyrdh som er Her clauis Westenni Canich i Aars 
Niels Ericsson, Holger Ericsson Eric Westenni OleffMunck 
i Kleitrup, las wifferssøn oc las rostrop i skoffgaardh Datum 
Anno Domini mcdlxxxxprimo ipso die Sancti Olavi Regis et 
martyris gloriosi.

De to første Segl ere bevarede og synes at være Weste- 
niernes Vaaben I de følgende fem Huller hænge kun 3 
Remme. Det sidste Segl er bevaret, men Præget næsten 
udvisket.

Paa Bagsiden staaer blandt andre Talbetegnelser: »Nr. 5 
— 1491 Ett rett breff paa vi gorder ij skiødby som Ewerdt 
Westenij mageskiffte meth Hr. Erich ottssunn« og med en 
meget utydelig Haand en lignende Bemærkning, nemlig: 
»Ett breff nogen gode men har skifft gods meth Hr. Erik 
ottssøn.«

Paa Documentets indvendige Margen er bemærket: »leest 
og frembwiist i Commissionen i Aarhuus d. 7 July 1727.«

Som det let vil sees, er Hoveddocumentet Nr. IV, der 
svarer til Æ. A. R. n S. 82 Nr. 54 og er et Mageskifte
brev mellem Eggert Westeni og Hr. Erik Ottesøn, afsluttet 
paa St. Olsdag eller d. 29 Juli 1491 og udfærdiget af Eggert 
Westeni. Ved Overdragelsen af Eiendomme i Skjød Sogn 
paaberaaber Udstæderen sig et Lavhævdsbrev for sin Bedste
fader, hvilket vel maa antages at være Documentet Nr. I,
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hvorved velbyrdig Svend Kjeld Pedersen i 1467 fik Lavhævd 
med Riddersmænds Mænd og jordegne Bønder paa Eiendomme 
i Sigød Sogn, som Eggert Westeni havde paatalt som til
hørende hans Slægt i 40 Aar og mere. Ved Overdragelsen 
i 1491 hjemles de fri Enemærker udtrykkelig som saadanne, 
og da der først i Mageskiftebrevet som fri Enemærke ere 
nævnte Jonstrup og Kefsdal (der ligeledes begge tilligemed 
andet Gods, navnlig paa Lund Mark, ommeldes i Nr. I), sees 
det, at Eggert Westeni ved Afhændelsen tillige har overle
veret Hr. Erik Thingvidnet Nr. n, der godtgjør, at Refsdal 
hører under Jonstrup og var Westeniernes rette, nu ubehæf
tede Arvegods. Da Mageskiftet ogsaa omfatter Agre i Kol- 
bek Dal og et frit Damsted i Kolbek Kroge, maa endelig 
ved Alhændelsen ogsaa antages medfulgt Nr. III, et Skiel- 
brev for Kolbek og Sølvsten sydostlig i Skjød Sogn, hvor 
Eiendomsskjellet et Stykke falder i Herredsskjellet.

Adelslexiconnet anseer Westenierne for at være indkomne 
fra Bygen. Allerede 1388 var Markvard Westeni Canik i 
Aarhus. Hr. Lasse Thomessøn Westeni til Østergaard for
søgte at afspærre Kaagfarten paa Gudenaa ved Aabro, hvor
imod Thingsvidne optoges ved Middelsom Herredsthing 1443 
(trykt hos Staffeldt S. 76—77). En saadan Paastand vidner 
lige meget om en for Egnen fremmed Herkomst og om en 
betydelig Indflydelse. Las Thomsens Fader var upaatvivle- 
lig den Thamis »Westni«, der i 1401 bortskjødede Lyngaard 
i Finsten i Gosmer Sogn Hads Herred (Æ. A. B. I S. 272. 
V. 4), for hvilken Eiendom findes en »Stadfæstelse« af Kong 
Valdemar Atterdag fra 1372 (Æ. A. R. I S. 273. X. 5). 
Thamis Westni 1401 er neppe identisk med den Hr. Thomes 
»Jenszen«, der i 1425 har udgivet Skjøde paa Heszelbierg 
Michelstrup, hvilken Eiendom tidligere havde tilhørt Hr. 
Claus Krompen og Efterleverske Fru Sophie Olufsdatter 
(Æ. A. R. H S. 85-86. T. 7), skjøndt herfor kunde tale, at 
Hr. Las Thomsens Søn Stig skrev sig til Hesselberggaard 
(Gjerning Sogn). Derimod havde Las Thomsen mødrene 
Arvegods i Thorsø Sogn i Futting, hvorpaa han tog Things- 
vidne 1433 (Æ. A. R. II S. 58. O. 21) og erholdt Dom af 
Dronning Dorothea 1448 (sammesteds S. 81. under Bogstav 
S. 34). Han antages at have været Landsdommer allerede
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1436 *) og var i en lang Aarrække i Besiddelse af Brotofte 
»ed Fiskegaarden ved Banders Bro2), hvilken hans Sønner 
Eggert til Østergaard og Stig til Hesselberggaard i 1460 
—62 bortskjødede til Hr. Axel Lagesen Brok til Clausholm, 
»edens et frit Møllested i Støvring Herred »meyelst« (eller 
»ellemste) Mølle — maaske i Modsætning til øverste eller 
Oust Mølle og en nederste Mølle ved Randers — først af
hændedes ved Mageskiftebrevet Nr. IV.

Det er rimeligviis denne Eggert, Hr. Las Thomsens 
Søn, der har ladet optage Lavhævden Nr. I, som Udstæderen 
af Mageskiftebrevet Nr. IV kalder »min Oldefaders Lav
hævdsbrev« , thi Eggert eller Ewert er et Navn, der saa 
ganske passer med Slægtens Herkomst, at det upaatvivlelig 
i denne har været baaret af flere Personligheder, ligesom hos 
Moltkerne.

Ved Mageskiftet erholdt Østergaard, der øiensynlig har 
sit Navn deraf, at den er den østligst beliggende Eiendom i 
Vellev Sogn, fornøden Afrunding af Besiddelsen, navnlig med 
Skov, der laa næsten nmiddelbart ud for Gaardens Port og 
her stødte til Udsønnernes Skoveiendomme, thi »Offe tages
søn«, hvis Arvinger Naboskoven tilhørte, er vist den samme 
Offe Tagesen, der i 1464 forekommer i Aarhus Stift og førte 
Udsønnernes Klokke3).

Det har iøvrigt neppe været let for Westenierne at 
hjemle Rosenkrantzerne de dem ved Mageskiftet overdragne 
Eiendomme, thi de vare selv ikke gamle i Landet og deres 
Erhvervelser synes tildels at falde i Valdemar Atterdags 
senere Regjeringstid, i hvilken Eiendomsforholdene navnlig 
havde været forstyrrede ved den sorte Død. Af Thingsvidnet 
Nr. II fremgaaer, hvorledes en udstrakt Bevidnelse af de 
factiske Forhold maatte træde i Stedet for Adkomster. Her
til var der maaske endog størst Trang og Føie ved de frie 
Enemærker, der vare gamle, tildels opdyrkede Skoveiendomme,

’) Heise, dipi. Vib., navnlig p. XLII. Det ovenanførte Thingsvidne 
af 1443 viser, at han da var Ridder.

*) Rosenørn: Grev Geert og Niels Ebbesøn S. 167—8. Hr. Las Thom
sen Westeni synes derefter død i Slutningen af 1459 eller Begyn
delsen af 1460.

8) Sammesteds S. 219.
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som i Reglen tilhørte og tildels behoedes af Herremænd eller 
Riddersmænds Mænd, og paa hvilke Skjød Sogn synes ual
mindelig rigt, ligesom de ogsaa ellers ofte forekomme i den 
næsten sammenhængende Skovegn, som indtog den hele vest
lige Del af Aabo Syssel, og hvis Midtpunkt fremtræder i de 
store Ure1) nord og syd for Polby. Det var denne Classe 
af Herremænd, der i Porening med Egnens øvrige fribaarne 
Mænd, Bønder og Jordeiere, havde baaret Byrderne under 
Kampen mod Holstenerne, og det kan ikke være andet, end 
at allerede derunder deres Rækker udtyndedes, saa at deres 
Eiendomme bleve øde eller sammenlagdes. Der vil dog vel 
neppe nogensinde findes nogen Traad, som fuldt kan sammen
knytte Broder Degns Afhændelse af Thorthorp og Jonstorp 
i 1311 til Johannes Ascersøn og Ascer Jonsøn med Weste- 
niernes ikke meget over 100 Aar senere fremtrædende Be
siddelse af Jonstrup med Tilliggende, men meget, navnlig 
den omhyggelige Voldgiftsclausul for Magelæget i 13112), 
tyder dog paa, at de Eiendomme, Broder Degn da afstod, 
vare ikke lidet mere værdifulde end det af Jonstrup og Refs- 
dal bestaaende Enemærke, som Eggert Westeni i 1491 af
hændede, hvorved dog maa bemærkes, at under sidstnævnte 
Magelæg synes ikke Thordrup (Torrup Gaardene) at have 
været indbefattet.

Skjøndt Efternavnet paa den Ebbe, der i 1485 var Foged 
i Houlberg Herred, i Documentet Nr. III kan læses som 
Ysficsen, hidrører dette dog væsentligst fra en Streg, som 
slutter Bogstavet »i« til det nærmest foregaaende, og det 
kunde saaledes gjerne være samme Mand, der paa Sabro 
Herreds Thing paa Mariager Klosters Vegne har taget 
nedenstaaende Lavhævd paa en G-aard i Lyngaa.

’) Se Grev Geert og Niela Ebbesøn S. 89—92.
’) Script. VI p. 481—2 jfr. Grev Geert og Niels Ebbeeøn S. 280. 

Meget taler for, at ved Broder Degns Afhændelse Eiendommene i 
Skjed forbleve indenfor Slægten, jfr. Gr. G. og N. Ebs. S. 292 -3 
med Noterne.
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Vel skrevet og ret vd bevaret Pergamentsbrev.

Alle men thette breff seer eller hører lessæ hielsse wij 
Jes Perssøn foget till sabroherrits tingh Jep pouelssøn i 
fadistrup1) nicles perssøn i folbu Vindelbo i sabro sawen 
perssøn i gedlund, matzs jenssøn i ensløff och morthen scriff- 
wer i sall aar efter gutz byrd mcdxcnono then torsdagh nest 
elfter sü mathei appostoli war skicket for oss och manghe 
flere gode men som then dagh forscreffne tingh søtthe peder 
lywng loglige esket och fegh eth fuld tings wiiydne paa 
managers closters wennæ aff viii danne men som ære tord 
matzssøn i ladingh, michel oleffssøn i holvig, matzs tiilssøn 
i hare2), knwd matzssøn ibidem, michel matzssøn ibidem, per 
matzssøn ibidem, søwren staphenssen och anders matzssøn i 
sandbii9), hwelke forscreffne viii danne men ther wontnæ paa 
theres gode tro siellæ og retthe sandinghæ at the saa och 
hørde same dagh pa forscreffne tingh iudhen fire stocke for 
tingsdom ii danne men fore thennem standhe Ebbe ysigessens 
loghøringhe som ære matzs jenssøn i ensløff och sawen pers
søn i Gedlund Thæsse forscreffne ii danne men the wontnæ 
for oss paa tro och retthe sandinghe at the nerværendis hos 
wäre udi lyngo4) udii mariagers gord som sawen deghen i 
bor then tisdagh nest elfter su mathei dagh appostoli saa och 
hørde at forscreffne Ebbe han ingwarthe meth eed och lag- 
høffd siælfw tolfftæ meth gode men och kirkens men pa mari
agers closters wenne then gård i lywngho som forscreffne 
sawen deghen i bor meth then gords retthe till ligelsse meth 
ager engh skoff och mark enthet untaghen aff henner rettig
hed indhen alle fire marke mode och becke møllested och 
møllebrugh och tre agre som liger udii olstrup mark meth 
theress høffwed owen och nedhen saa langth som thennom 
bøør at løffwe meth retthe och en ager som hedder møgel 
ager som liger udii nødagers kroge och meth saa meget lod 
och del som henne bør at haffwe meth retthe udii nady 
slætthe och meth saa meget lod och del som henne bør at 
haffwe i holbølle i røde keer thettæ forscreffne gård och gotz 
hwert meth sith naffn som fore star screffwet thet inghworde

*) Faistrup i Lading Sogn. ’) Haar i Haldum Sogn. ’) Haldam 
Sogn. *) Lyngaa.



317

han for closters rettheghed lawtime dagh och brast enghen 
wern och war forscreffne loghøffd loglige till bodhen och 
loglighe fundhen och fest aff foget och herrits men och ware 
hans loghøringhe indhen tinghe och melthe hans loghøffd wed 
magth at bliffwe saa længe till hun loglige feides. In cujus 
rei testimonium sigilla nostra sunt infra pensa. Datum anno 
domini die loco ut supra dictum.

Under Tingsvidnet hænge 7 Seglremme, men Segl er 
kun ved de 2 sidste af disse. Det sidste Segl er vist Mor
ten Skrivers i Sall og viser et stort M med en Omskrift. 
Det næstsidste er vist Mads Jensens i Ensløvs og synes, 
dog uden adelig Form, at vise et Hjerte gjennemskudt af en 
Piil med en Omskrift. Begge Omskrifter ere noget utyde
lige. Navnet Sawen kan læses Salhen, men første Form er 
optagen, da der forekommer et kvindeligt Helgennavn Savina, 
og mulig i Sawbro skjules et Mandsnavn.

Paa Bagsiden er nu anført foruden flere Tal og Mærkers 
»Nr. 4 Ao. 1490«

og i Randen med en meget gammel Haand:
»Ith lagheffds breff pa en gord i liungho sabroherrit«

samt med en noget yngre:
»R 1 Laugheffd aff Saubro herrit po Liungho 1499«

og endelig med en meget senere:
»Angaaer en Gaards Eiendomb i Lynge, som hafuer 
tilhørt Mariagers Kloster.«

Endelig optages her en Landsthingsact, der vel er hen
ved et Aarhundrede yngre, men indeholder flere ældre Ud
færdigelser, der omtrent ere samtidige med de foran anførte 
og angaa Forhold i et nærliggende Herred. .

Acten er udfærdiget paa Papir, gjennemdragen og for
seglet samt saalydende:

Axill Juli till Willestrup Palli Juli Stranitt Landzdomir 
wdi Nøriutt landtt och Gundi scriffuer landztinghører ibidem 
gjøre witherlig att aar epther gudz børdtt mdlxx leffuerdagenen 
post asscensionis domini paa Wiborigh landzting war Skickitt, 
erlig och welbørdigh mandtt Niels Juli till Astrup hans wisse 
buodtt erlig och welbørdigh mandtt Erick lange till Engilst 
holum medtt fuld magtt paa thenn enne och hagde hidt ij rette
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steffnit Rasmus Ibssenn ij branstrup heritzfogitt ij öalten- 
heritt paa thenn anden side, Och hanom till tallde och be- 
skølltt for en dom hand nogen tidt siden forleden dompt och 
udgiffet haffuer paa nogitt egendom forscreffne Niels Juli 
skulde tilhøre och vere enmercki och hagde tillfunditt Jebiere 
mend ther vdi fedrefft att motte haffue, endog thet forscreffne 
Niels Juls høstruis moder for enmercki att skulle were til- 
skyfft Saa och medtt sandmend indsuoritt Tisligest medtt 
laugheffuitt induordtt Och først fram lagde itt tingvinde aff 
galtenheritzting Aar mcdxc sexto lyudendis hurledis sand
mend ther inden tingi hagde kundgiordtt och tilstoitt hurlunde 
the hagde giortt rett skiell, Och sandmendstoff som pouill 
perssen ij Jebier1), hagde thenom tillkraffuitt paa welbørdig 
mandz Jep Jenssens vegne aff Skoffgaardtt fra thet digie 
huodtt emellom Jebiere marck och westir nøttin marck, Och 
saa op att thet heffuit ind till then Jegiestub som staar emel
lom medilgagrd marck och westir nøtin marck saa rint udtt 
aff then renne, Och saa op adtt thet digie Brøde, emelom 
westir nithan gaard och mølgaardttz marck, saa ther aff och 
saa att thet digie, som liger op igiemill prestbiere skoff Och 
saa y haustedtt och saa digie fram ij then gamill grimet egh 
som offuin staar for, och saa fram i then grimett tree som 
rett skiell er, Och stienn liger, ind till hemingsholtt ther som 
aandmend fand trebundenn stienn Och saa neder adtt lockbeck 
till the trebunden stienn som sider wedtt bøgie stubenn y 
skoffue osseiin som sider emellom westir netin marck och 
larbiere2) marck, Saa op adtt thett heffuit och saa til thenn 
bøg widtt adill weien, oc Saa aff thenn bøgh och y thet digie 
hoffuitt y medilfars muose, saa rett fram ad thett digie eme
lom løstrup3) marck saa fram adtt thet opkast digie, Som 
rett sønder løber igen att then muosse som kalis fiedzhoffuitz 
mosse, Saa ther aff och rett østir aff y thet stuore opkast 
digie, Som ther liger emellom westir netin marck och Jebiere 
marck Saa thet digie fram som sandmendt studt och giordt 
theres eedtt, alle thisse artickele som forscreffuit stander 
thet stud sandmen till att the giorde rett skiell emellom 
wester netin marck Jegbiere marck medelgaartz marck wis- 
sing marck larbiere marck och løstrup Ther huos framlagde

*) Jebjerg Ørum Sogn. 2) Laurbjerg. ’) Leyetrup.
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en laugheffuit aff forscreffne galten heritzting Aar mcdxc oc- 
tavo lyudendis Weiberdig mand Jep Jenssen aff skoffgaard 
medtt guode fribomne mendtt bønder och guode jordeger 
mendtt at haffue indwardtt westir netann marck medtt ager 
och enngi skoff och marck Och iii gaarde y Jebbiere for sitt 
Retighed, Och kiende ingenn mand lod eller dieli att haffue 
ther udi, Ther huos framlagde erlig och welbørdig Salig 
mestir Anders skoffgaard tha arkiedeggenn wdi Wiborig hans 
obnne beseglitt breff Aar mdxxxix udgiffet wdi huilckitt han 
bekiender seg att haffue giortt en wenlig magskyfftt medtt 
erlig och welbørdige quinde frue Anne Somersdatter till 
løstrup wdi saa made att hun skulle nyude bruge och beholle 
till euindelig egendom iii gaarde y Jedbiere medtt eth frii 
gamill affmerct enmercki kallis wester nøtin Som the breffe 
y thenom sielff ydermiere indholler och wduisser, Och ther 
huos beklagitt forscreffne Erick lange att nogen nu wille 
thenom till fordriste att bruge aff same egendom udi the aa- 
steder som sandmendz breff paa lyuder, Och ther till wille 
haffue fedrøfftt vdi for at forscreffne niels Juli nogle aar 
haffuer laditt same egendom lige upløffuitt och usoitt och nu 
wille medtt ett nye winde giffue thet andre naffn end som 
forscreffne gamille breffue thet beneffnir at skulle hiede, Och 
heritzfogeden haffuer forscreffne Jebiere mend imodtt sadan 
leylighed och breffue tilfunditt, fry drøfftt offuer forscreffne 
enmercki att skulle haffue, och att thet lucki om same en
mercki giortt war att skulle neder legis, Och minthe hanom 
icki ther medtt rett att haffue giortt Saa hagde niels Juli 
och idagh ladit hid steffne Per gram gregers nielssen Per 
anderssen matz knudssen oc Rasmus laueritzen som same 
dom for huerffuitt haffuir, Saa møtt erlig och welbørdig mandt 
Clauis huittfeldtt, heuitzmand paa droningborig Saa och Ras
mus lauerissen ij woldum Rasmus Jenssøn ij retrup1) erlig 
och welbørdig fru anne Rossens krantzis och Oluff Moritz- 
senns fogitther och berette att the intet talde om westir Nøtin 
marck Menn forscreffne Niels Juli att wille sig miere medtt 
forscreffne gamill breffue tilholde som skulle kalis polin prest- 
biere skoff och fiskgaardtt muosse back som vdi mange aar 
skulle haffue weritt frij offuirdrøfftt till Jebiere och ther for

*) Rigtrup i Voldum Sogn.
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sagenn till héritzting att haffuir veritt ind steffnitt och dom 
wdgangitt Och framlagde same dom aff galtenheritzting sist 
forgangen aar Tiesdagh nest epther Margaretæ Wirginis 
udgiffuitt lyudendis Per gram slottfogitt paa Droningborig 
Gregers nielssen Per anderssen y farskoff medtt flere ther 
att haffue wdi rette steffnitt forscreffne Niels Juli for nogen 
pløuing hånd haffuer laditt pløffue paa fiskgaardtz mnosse 
back och graffuitt y hiedenn och y prestbiere skoff, som skulle 
haffue weritt fri offuirdrøfftt for øgh och fee och polenn till 
Jebiere aff the som ther hagde boitt Tha haffuer fogden saa 
om sagdtt for rett att forscreffne offuirdrøfftt och felet och 
see som saa pløffuitt soitt och graffuitt er buorde att were 
felig medtt offuirdrøfftt till øgh och fee till Jebiere och prest
biere skoff och polin och fiskgaardz mosse back, Och for
screffne grøfftt att epther skyudis till saa længi nogen kunde 
thet vinde anderledis y nogen retergang Som then dom vider 
forclarir, Ther nest møtt forscreffne heritzfogitt Och minthe 
seg icke anditt att kunde døme end som hånd giortt haffuer 
Tisligist och møtte forscreffne gregers nielssenn paa bistrup 
och framlagde en lagheffuitt vnder sin datum mcdxc octavo, 
lyudendes Christenn perssenn paa welbørdig Hendrik Erichs- 
sens wegnne y bistrup medtt guode fribornne mendtt bønder 
och guode jordeyers mendtt atthaffue induardtt ii gardtt y 
Jebiere, meth alle thieris rette tilligilsse, agger eng oc fri 
skoff hugh y prestbiere skoff feeganng y westir Netin, Som 
then heffuitt yder miere indholler och udvisser, Och epther 
slig leylighed minthe the Jebiereg mendtt hagde rettighed 
till same offuirdrøfftt Ther till suaritt forscreffne Erick lange 
att same hefftt icki lyuder wden paa tho gaarde, och alle 
bøienn dog vill sig same fedrøfftt tilholle och minthe att 
thenn laughefftt icki heller skulle findes loglig eptherdi then 
skull vere giortt y klage och fordi hagde then idag hid 
kalitt, Och framlagde itt sognne winde aff Ørum sogenn 
Aar mcdxc octavo wdgiffuitt iiii mendtt wonditt haffuir att 
thet godtz y Jebiere som Hr. Jerick Ottssenn kiøptt aff 
niels Michillssenn the brugtt huercken ager eller eng y vestir 
nytin marck eller kiendis thenom nogen dieid ther wdi, Och 
ey niels michilssen kiendis seg nogenn dieli ther wdi, Och 
ey Hr. Erich Ottssenn kiendis seg nogen lodtt eller diell 
ther wdi, Thenn stund hånd hagde thet udi heffuitt føre tha
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hendrick Erickssenns fogitt kiende seg lodtt og dieil ther 
wdi, paa hendrick Erickssens wegnne, Item itt ting winde 
same aar aff galthen heritz ting udgiffuitt xxiiii mend wonditt 
haffuer att las dann och hans moder fru karin och las dans 
arffuing the haffuir hagdtt Westir Nitenn marck och skoff 
wlast och vkierd xl aar och miere och aldrig the haffuir 
hørdtt eller spuordtt att nogen mand haffuir giffuitt last och 
kere ther paa forind tha sandmend giorde marskiell, tha kam 
hendrick Erickssens fogitt och kiende seg lodtt och dieli ther 
vdi paa hendrick Erickssens wegnne och ingen mand haffuir 
brug thet anthenn ager eller eng wdenn the iii gaarde y 
Jebiere som las Dan y were haffuir Item itt sognne winde 
aff forscreffne Ørum kierck same aar udgiffuet xii mend 
wonditt haffuer att las Dann som war Jep Jenssens høstru 
fader, och hans forelider haffuer hag vlast och wider y theris 
hafluindis were, westir nitenn marck y xl aar och miere, Item 
itt klage breff aff galtenn herizting aar mdlxi udgiffuitt att 
Iffwer Simenssen haffuir giffuitt last och klage thet hans 
hosbundz skoff prestbiere skoff er hugen och ilde methfarin, 
Och forbødtt nogenn att huge eller bruge y forscreffne skoff 
eller i neteingaardttz marck, medtt fliere klage breff hand 
framlagde som the y thenom siellff ydermiere indholler och 
uduisser, Och epther slig leylighed minthe Erich lange same 
heffuitt som saa y clage giortt er icki buorde att ansies, eller 
nogen mact att haffue, Med mange fliere ord och talle thenom 
ther om emellom war, Tha epther tilltalle giensuar och Sagins 
leylighed, Saa och epterdij forscreffne Erick langhe nu be- 
uisser medtt magskyfftt breff att Salig mestir Anders skoff- 
gaardtt hagde till skyfftt forneffnte Niels Juls hostruis for
elider same westir netin marck for en fri gamill affmertt 
enmercki Tisligist och beuisser medtt laughefiuitt then ind 
wardtt Saa oc medtt sandmends breff indsuornne att uere, 
Tha wide wy epther sadan leylighed icki anditt ther om att 
sige, end saa witt forscreffne heriztingsdom findis emodtt 
sadann gamill breffue udganngitt, wiste wy oss icke thenn 
att følge ey eller att korne forscreffne Niels Juli till hinder 
eller skade y nogenn made, paa huis egendom hand segh 
medtt same gamill breffue kandt tillholde saa lengi buode 
eller enthen parternne kand huos Kongl. Maiestæt wor aller- 
nadiste here kekome en wuildig befaling eller grandskening
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paa same asteder att forfare leylighiedenn om forsereffne 
Jordzmonn polenn prestébieris skotf och fiskegaardtz muosse 
back, findis att lige eller att weré forsereffne Westir Netan 
itiarck wnder lagdtt eller ey, och eptherdi then laughefihitt 
forsereffne gregerS nielssénn framhar och Brick lange paa
klager, och findis médtt friborntie mendtt att uere giortt, 
Wiste wy ther for icki offuir tfaett domer att maa Were, In 
cnius rei testimonium sigilla nostra præsentibus inferius 
inpressa.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)
Gwnde Chrestiernssen.

A£ Seglene, der ere bedre bevarede under en samme Dag 
i Sagen afsagt Ejendelse, Viser det første Lillie Julernes, 
det andet Stjernejulernes Vaaben, det tredie Gunde Christen
sens Bomærke.

Det er dog ikke Hensigten nu at dvæle ved de Oplys
ninger, denne Dom giver om Eierne af Bistrup ogLøystrup, 
men den aftrykkes alene af Hensyn til det betydelige Ene
mærke, den angaar. Dette udgjorde den østlige Fiirkaht af 
Laurbjerg Sogn mellem Jebjerg, Vissing, Laurbjerg og Løy
strup Eiendotome, og dets paa saa mange forskellige Maader 
i Domsacten skrevne NaVn betegner det som den mod Vest 
Vendende Skraaning af den Bøidestrækning, der omtrent 
danner Grændsett mellem Vissing og Laurbjerg Sogne, men 
indenfor førstnævnte Sogns Skjel i Katrinehøi naaer 416—7 
Pod. Herfra sænker den paagjældende Strækning sig i Laur
bjerg Sogn (omkring Pedersminde, Bækholm og Bakkjær) 
hurtig til under 200 Fod, medens den tilstødende Deel af 
Jebjerg By i Ørum Sogn, navnlig ved Bjerregaard, atter 
hæver sig indtil 243 Fod.

Niels Jul til Astrup i Salling, der ved Erik Lange op
træder som Klager og havde indanket Herredsfogdens Dom 
for Landsthinget, var efter Pontoppidan (Atl. IV S 747) i 
1561 kommen i Besiddelse af bemeldte Stjernejulernes gamle 
Sædegaard. Hans Hustru var Margrethe Sandberg, og havde 
han, som det sees af Acten, med hende faæt Vester Netan, 
som hendes Moder Fru Anne Somersdatter til Løystrup havde 
erhvervet ved Mageskifte fra Slægten Skovgaard, af hvilken 
Jep Jensen havde fulgt sin Svigerfader Las Dan i Besiddelsen 
af bemeldte Enemærke, der havde tilhørt Las Dans Forfædre
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og navnlig hans Moder Fru Karin. Det sees endvidere af 
Acten, at Niels Jul havde foretaget Culturarheider i Ene
mærkets nordvestlige Udkant, men at han (der var yngre 
Søn af Kjeld Iversøn Jul til Astrup og i 1542 fik Grinders- 
lev Kloster i Pant af Kongen), senere havde opgivet disse, 
og at der nu var Strid om Skjellet, idet de Jehjerg Mænd, 
støttede af deres mægtige Herskabers Fogder ved Bistrup, 
Olausholm og Dronningborg, gjorde Fordring paa Fædrift 
paa Steder, som Niels Jul henregnede til Vester Netan — 
en Strid, som Landsdommerne vistnok med Rette henviste 
til Afgjørelse ved Granskning paa Aastedet. Det endelige 
Udfald, eller den f'actisks Ordning, som forblev gjaldende, er, 
at dømme efter de nærværende Sognegrændser, neppe ganske 
blevet til Niels Juls Fordel Hto døde 1575 (Pont. Atl. IV 
S. 745).




